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WKPB
(Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperking)
De gemeentes zijn wettelijk verplicht en aansprakelijk voor het correct, compleet en tijdig
doorgeven van kadastrale informatie en de gemeentelijke beperking aan de Landelijke
Voorziening (LV). Bovendien dient de koppeling van de gemeentelijke beperking met de
doorlopende gewijzigde perceelsinformatie te worden bijgehouden en doorgegeven aan
de LV.
GIS4ALL heeft in het kader hiervan WKPB applicaties ontwikkeld. Deze applicaties zijn
geheel onafhankelijk van het type CAD/GIS, Database of andere applicaties, waardoor ze
direct inzetbaar en integreerbaar zijn met andere systemen.Tevens kunnen ruimtelijke
selecties rechtstreeks op de bronbestanden uitgevoerd worden.
De focus van de applicaties ligt niet zozeer op het registreren van de beperkingen maar
meer op het adequaat toepassen van perceelsmutaties op de WKPB registratie.
De GIS4ALL WKPB applicaties richten zich op:
-

Het verwerken van de geleverde kadastrale perceelsinformatie.
Het bijhouden van de koppeling tussen de gemeentelijke beperkingen en de
veranderde perceelsinformatie.
Het verzorgen van de benodigde Stuf 2.0 berichten ten behoeve van de Landelijke
Voorziening (LV).
Het verzorgen van rapportages van leveringen aan de (LV) en de uitgevoerde
mutaties.

De applicaties werken rechtstreeks op de standaard uitwisselingsformaten welke door het
Kadaster worden geleverd, te weten AKR en LKI, zonder vertalingen, conversies of
koppelingsprogrammatuur van welke aard dan ook. Dit minimaliseert de kans op fouten.
AKR (Automatische Kadastrale Registratie) wordt gebruikt om de zgn. Massale Output
bestanden, hetzij volledige of mutatiebestanden, aan te duiden. Het betreft een
bestandsformaat dat de administratieve kadastrale gegevens levert.
LKI (Landmeetkundige Kartografische Informatie) wordt gebruikt om de kadastrale
(percelen) kaart aan te duiden. Het betreft hier een NEN1878-LKI bestandsformaat dat de
kaartgegevens levert.
De WKPB registratie wordt gebruikt als een tekstbestand voor de administratie en als
NEN1878 bestanden voor de contouren van WKPB gebieden.
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Geometrische / ruimtelijke selecties module (zonder GIS)
Met deze module worden de beperkingscontouren over de meest actuele kadastrale kaart
gelegd en de perceelgrenzen die binnen de WKPB contouren vallen of deze raken worden
geselecteerd. Uit deze selectie wordt de perceelslijst gegenereerd met de bijbehorende
beperkingen. De gegenereerde perceelslijsten kunnen door onderling te vergelijken WKPB
mutaties teweegbrengen.
De gemeente heeft vier weken na ontvangst van het kadastrale bestand de tijd om de
wijzingen door te voeren. Door deze module in te zetten is het een kwestie van enkele
minuten.
Alle invoer en uitvoer gegevens zijn in een NEN1878 bestandsformaat of een
tekstbestand formaat.
Administratieve Perceelsmutaties module
Deze module heeft als doel het bijhouden van de koppeling met de meest actuele
perceelslijst en het toepassen van de perceelsmutaties op de WKPB lijst(en).
Vanuit een AKR bestand (null of mutatie) worden alle perceelsmutaties verwerkt en
toegepast op de WKPB lijsten.
Het deel dat betrekking heeft op de perceelsmutaties wordt gebruikt om Stuf 2.0
bestanden, conform de voorschriften, aan te maken waarna deze bestanden worden
klaargemaakt om te worden verzonden naar de Landelijke Voorziening.
Stuf 2.0 berichten generator module
De uiteindelijke WKPB lijst wordt geverfieerd ten opzichte van de meest actuele
perceelslijst. Daarna worden ze nogmaals gecontroleerd en onderling vergeleken teneinde
de berichten richting de Landelijke Voorziening te genereren.
Deze module voert een extra consistentie en integriteitscontrole uit op de WKPB
registratie en de perceelslijst.

