
 

 

Voorzitter en leden BAG BAO Bestuurskern 

Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling 

Prog. Geo-informatie 

Plesmanweg 1-6 

Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

Contactpersoon 

drs. M. Odijk 

coordinator BAG, OLO2 en 

OPRI 

T 070-4567533 

M +31(0)6-52506692 

martijn.odijk@minienm.nl 

Reactie IenM adviezen werkgroepen en advies BAG BAO 

2015 (lichte aanpassingen na bespreking BAG BAO 

oktober 2015) 

 Aanleiding 

Naar aanleiding van de beleidsreactie van de minister van IenM1 op de BAG-

evaluatierapporten van de Auditdienst Rijk zijn een aantal nadere verkenningen 

gestart. Deze verkenningen zijn vormgegeven door de inrichting van een aantal 

werkgroepen door het BAG BAO en IenM, waarin een brede vertegenwoordiging 

van de stakeholders geparticipeerd heeft. Deze werkgroepen zijn van start gegaan 

in de zomer van 2014 en hebben begin 2015 hun adviezen opgeleverd. Deze 

adviezen zijn, voorzien van een integrale reactie door het BAG BAO, op 20 februari 

2015 aan de minister van IenM verzonden2. In uw advies benadrukt u vooral de 

aandachtspunten ten aanzien van een compacte en stabiele wet BAG, de kwaliteit, 

toezicht en besturing van de BAG, en het streven naar harmoniseren van definities 

en wetgeving.  

 

In het voorliggend document wordt een overzicht gegeven van de reactie van 

IenM op de verschillende adviezen. Dit overzicht vormt de basis voor het traject 

om de wet- en regelgeving BAG te wijzigen (datum inwerkingtreding naar 

verwachting 1 januari 2018), maar kan ook een basis vormen voor de jaarplannen 

van de BAG voor 2016 en 2017, het meerjarenprogramma en de verkenningen die 

nodig zijn de lange termijnontwikkelingen. 

 

Adviezen en aanbevelingen werkgroep I:  

Werkgroep I heeft zich gericht op de governancestructuur van de BAG en doet 

voorstellen voor de inrichting van de kwaliteitsketen en toezicht en handhaving. 

De werkgroep geeft het advies om meer te focussen op de effecten van de BAG in 

de praktijk, en minder op de eisen aan processen en (bron)documenten, meer de 

samenwerking met stelselpartners te zoeken en de inspecties te vervangen door 

kwaliteitszorg en risicogericht toezicht. Gefaciliteerd door een compacte en 

stabiele wet, die ten behoeve van ontwikkelingsgerichtheid uitgewerkt is in lagere 

regelgeving. Tot slot adviseert de werkgroep de besturing en het toezicht met die 

van de BGT te bundelen, en op stelselniveau aandacht te vragen voor 

harmonisering van definities in wet‐ en regelgeving en voor verbreding van het 

gebruik van de BAG. 

De richting van de bovenstaande adviezen wordt overgenomen. Qua governance, 

kwaliteitszorg en inhoudelijke doorontwikkeling wordt waar mogelijk de 

afstemming gezocht met de BGT. Het wetsontwerp voorziet in een compacte en 

                                              
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 926 nr. 1 
2
http://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/documenten/rapport/2015/04/09/brie

f-bag-bao-advies-werkgroepen 



 

Pagina 2 van 22 

 

robuuste wet, uitgewerkt in een AMVB en ministeriële regelingen. En de 

ontwikkelingen die ingezet worden op het gebied van kwaliteitszorg en toezicht 

leggen de verantwoording bij de bronhouders en leggen meer nadruk op de 

kwaliteitszorg in plaats van het formele toezicht. 

Voor een reactie op alle adviezen en aanbevelingen in detail wordt verwezen naar 

bijlage 1. 

 

Adviezen en aanbevelingen werkgroep II 

Werkgroep II heeft zicht gericht op het doen van voorstellen voor verbetering van 

kwaliteit van de BAG op het gebied van inhoud en normering. De werkgroep geeft 

aan dat de huidige wet BAG te veel nadruk legt om de bronhouders een register 

van brondocumenten bij te laten houden. IenM onderschrijft het advies dat de wet 

primair dient te focussen op de kwaliteit van de registratie en de instrumenten die 

nodig zijn om die kwaliteit te borgen. Daarom wordt de verplichting tot het 

bijhouden van een register uit de wet geschrapt, en worden er wel eisen gesteld 

aan de bijhouding van brondocumenten.  

De werkgroep adviseert geen wijzigingen in het doel en de scope van de wet BAG 

door te voeren, maar zij ziet wel redenen om voor de langere termijn over 

mogelijke aanpassingen van de geoinformatievoorziening in het stelsel te spreken. 

Binnen het huidige mandaat van het BAG BAO en Kadaster kunnen dergelijke 

lange termijn verkenningen gestart worden. Indien dit leidt tot een advies aan 

IenM om eventuele zaken die uit deze verkenningen voortkomen te borgen in het 

instrumentarium van wet- en regelgeving maakt de nieuwe structuur van wet- en 

regelgeving dit mogelijk.  

De werkgroep heeft een specifiek voorstel voor een drietal typen aanbevelingen 

gedaan: 

• Aanpassingen in de komende herziening van de wet- en regelgeving BAG; 

• Onderwerpen waarvan wordt aanbevolen ze (nu) niet uit te voeren; 

• Overwegingen en onderzoek, mogelijk op lange termijn uitvoerbaar. 

Voor een reactie op deze adviezen en aanbevelingen in detail wordt verwezen naar 

bijlage 2. 

 

Adviezen en aanbevelingen werkgroep III 

Werkgroep III heeft zich gericht op voorstellen voor meer en beter gebruik van de 

BAG. De werkgroep heeft met name nader gekeken naar de gebruikerswensen, 

een methodiek om deze wensen, mede afhankelijk van de beschikbare budgetten, 

te kunnen prioriteren en heeft een inventarisatie gedaan naar instrumenten die 

ingezet kunnen worden om het gebruik van de basisregistratie te vergroten. 

Voor het realiseren van de genoemde (niet-inhoudelijke) gebruikerswensen en de 

inzet van instrumenten ter stimulering van het gebruik zijn geen wijzigingen in het 

instrumentarium van wet- en regelgeving nodig. Deze kunnen, mits er budget 

beschikbaar is, opgepakt worden door het BAG BAO en het Kadaster. De 

methodiek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het invullen van de 

prioritering in het kader van de jaarplannen en de meerjarenplannen. Daarnaast 

zal IenM, samen met BAG BAO en Kadaster, op het niveau van het stelsel 

aandacht blijven vragen voor het gebruik van de basisregistraties. 

Voor een reactie op alle adviezen en aanbevelingen in detail wordt verwezen naar 

bijlage 3. 

 

Adviezen en aanbevelingen werkgroep IV 

Werkgroep IV (vertegenwoordigers bronhouders/VNG) heeft gekeken naar 

voorstellen die de realisatie van de gemeentelijke baten kunnen bevorderen. Deze 
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voorstellen zijn gericht op het realiseren van de business case. Door de werkgroep 

wordt geadviseerd nader in te gaan op stimulering van gebruik (winstpakker 

benadering) en ondersteuning van gemeenten bij de stroomlijning van de interne 

informatievoorziening.  

IenM wijst de bronhouders en VNG op hun eigen verantwoording om de door de 

werkgroep gesignaleerde zaken betreffende de stroomlijning van de gemeentelijke 

informatievoorziening en binnengemeentelijk gebruik nader vorm te geven. Zoals 

aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer ziet de minister dit niet als taak van 

het kabinet3 en IenM zal hiertoe thans geen opdracht verstrekken. 

Daarnaast doet de werkgroep een oproep om stelselbreed aandacht te vragen 

voor het gebruik (en harmonisatie) van begrippen en definities uit de 

basisregistraties, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving. 

IenM onderschrijft dat er permanente aandacht nodig voor aansluiting op de 

basisregistraties, wanneer begrippen en definities  in nieuwe of gewijzigde wet- en 

regelgeving geïntroduceerd worden. De vigerende “aanwijzingen voor regelgeving” 

voorzien hier ook in. Mogelijk kan dit onderwerp ook verkend worden met het 

bureau Digicommissaris en BZK als stelselverantwoordelijke. 

Voor een reactie op alle adviezen en aanbevelingen in detail wordt verwezen naar 

bijlage 4. 

 

Vervolg 

Een aantal van de adviezen zal leiden tot aanpassingen in wet- en regelgeving. 

Hiertoe wordt het BAG BAO op een aantal momenten geconsulteerd. Een aantal 

andere adviezen zal ook zonder wijzingen in wet- en regelgeving verder gebracht 

kunnen worden. Hiertoe zijn diverse trajecten gestart (inrichting interim en 

structurele kwaliteitszorg, toezicht en handhaving; afstemming inhoudelijke issues 

BAG en BGT). Een aantal activiteiten (stimuleren gebruik, realisatie 

gebruikerswensen) kunnen binnen de huidige opdracht van het Kadaster en 

binnen het BAG BAO gestart worden. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 926, nr. 1 
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BIJLAGEN 
 

 

BIJLAGE 1: Reactie op advies werkgroep I 

 

 
Werkgroep I: governance, kwaliteitsborging, toezicht/handhaving 

 

rapport: http://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/documenten/rapport/2015/04/09/index  

  

GESORTEERDE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

(volgnr, A = advies, C = conclusie, p = paginanr) 

OPVOLGING 

1 A p7 focus meer op de effecten van de BAG in de praktijk en minder op de eisen aan 

processen en documenten 

Wordt overgenomen en verwerkt in 

herziening wet‐ en regelgeving; Wordt 

overgenomen in het traject kwaliteits‐

zorg, toezicht/handhaving 

2 A p7 zoek steeds de aansluiting met de uitvoeringspraktijk van zowel bronhouders als 

afnemers 

Wordt overgenomen en verwerkt in 

herziening wet‐ en regelgeving; Wordt 

overgenomen in het traject kwaliteits‐

zorg, toezicht/handhaving 

11 A p10 Wij adviseren de wetgeving meer te richten op de door de bronhouders en de 

afnemers te behalen resultaten dan op de toe te passen methoden. Wij verwachten dat de 

administratieve lasten voor de bronhouders hierdoor kunnen dalen.  

Wordt overgenomen en verwerkt in 

herziening wet‐ en regelgeving; Wordt 

overgenomen in het traject kwaliteits‐

zorg, toezicht/handhaving 

3 A p7 werk in de kwaliteitszorg structureel samen met partners als de Waarderingskamer 

en Agentschap BPR; vervang de huidige inspecties door risicogericht toezicht met daarin 

een belangrijke plaats voor zelfevaluatie (interne beheersingsmaatregelen en het afleggen 

van externe verantwoording) door de bronhouders 

Wordt overgenomen en verwerkt in 

herziening wet‐ en regelgeving; Wordt 

overgenomen in het traject kwaliteits‐

zorg, toezicht/handhaving 

7 C p8 In de besturing en inrichting van de BAG zal de samenwerking met de (stelsel‐) part‐

ners, de bronhouders en de afnemers een belangrijke plaats moeten krijgen. De werkgroep 

concludeert dat de verbinding tussen de besturing en de uitvoering cruciaal is voor alle 

betrokkenen.  

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance; Wordt 

overgenomen in het traject kwaliteits‐

zorg, toezicht/handhaving; 

9 A p8 Het accent van de samenhang met de WOZ, BRP, HR en BRK ligt vooral op toepassing 

in de praktijk. Het is in het belang van zowel bronhouders als afnemers dat in de uitvoering 

zal worden samengewerkt met organisaties als de Waarderingskamer (WOZ) en Agentschap 

BPR (BRP). Zo kan worden samengewerkt in de monitoring en wellicht de zelfevaluatie en 

interne beheersingsmaatregelen bij de bronhouders, maar ook in de praktische afstemming 

bij issues ten aanzien van afbakening en adressering. In de ondersteuning van en communi‐

catie met de bronhouders en afnemers kan eveneens worden samengewerkt.  

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance; Wordt 

overgenomen in het traject kwaliteits‐

zorg, toezicht/handhaving; 

4 A p7 faciliteer dit door een compacte en stabiele wet, ten behoeve van ontwikkelingsge‐

richtheid uitgewerkt in (bij voorkeur) een ministeriele regeling 

Wordt overgenomen en verwerkt in 

herziening wet‐ en regelgeving; 

17 C p19 Bij de normstelling: de wet moet robuust/stabiel zijn en zo klein mogelijk. Nadere 

invulling normstelling in onderliggende regelgeving die aansluit op de (veranderende) prak‐

tijk. Inrichting toetsnormen gebruiksgericht en vanuit effecten in de praktijk. 

Wordt overgenomen en verwerkt in 

herziening wet‐ en regelgeving; 

23 C p22 de inhoud van de BAG blijft zo klein mogelijk (‘nee‐tenzij’‐principe, voor uitbrei‐

dingen/aanpassingen is de verhouding tussen wat alle afnemers willen versus de in‐

win/beheerlast voor bronhouders essentieel), en de BAG kan niet alle sectorregistraties 

vervangen. Bovendien zijn gegevens die niet direct uit de BAG te destilleren zijn wellicht 

wel uit andere (basis)registraties te filteren of zijn er combinaties te maken van gegevens 

uit verschillende (basis)registraties. 

Wordt overgenomen, leidt niet tot wijzi‐

gingen 
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5 A p7 bundel de besturing en het toezicht met die van de BGT, te beginnen onder de vlag 

van IenM 

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance; Wordt 

overgenomen in het traject kwaliteits‐

zorg, toezicht/handhaving; 

8 A p8 Ten aanzien van de besturing, beleidscoördinatie, changemanagement en toezicht 

wordt in dit advies een bundeling met de BGT voorgesteld (scenario 3) in een ‘geo‐

autoriteit’ (onder de vlag van IenM). De BGT is een authentieke bron van gegevens over 

BAG‐panden, die niet via een andere basisregistratie beschikbaar zijn. De BGT en de BAG 

vullen elkaar inhoudelijk dus aan. Daarnaast zijn er doorontwikkelingen mogelijk betreffen‐

de de geometrie van de openbare ruimte en 3D‐geometrie. Dit vergt bijzonder zorgvuldige 

afstemming in de regelgeving, communicatie, ondersteuning en toezicht tussen de BAG en 

de BGT. Bovendien zijn het beide ‘jonge’ registraties die in een min of meer vergelijkbare 

fase van implementatie verkeren. 

Wordt niet overgenomen, er wordt niet 

gewerkt aan oprichting van een 'geo‐

autoriteit' maar wel stroomlijning van de 

governance en inhoudelijke doorontwik‐

keling met BGT als eerste stap; 

28 C p26 De conclusie die werkgroep I trekt is om is om bundeling  in het geodomein (pri‐

mair met de BGT) te hanteren als voorkeursscenario, bijvoorbeeld door middel van het 

inrichten van een ‘geo‐autoriteit’ onder de vlag van IenM . Dus gericht op het integreren 

van de governancestructuur, de beleidscoördinatie en het toezicht (de bestuurlijke kant van 

de kwaliteitscirkel, zie figuur 1). En daarnaast in de uitvoering (de uitvoeringskant van de 

kwaliteitscirkel, zie figuur 1) samen te werken met het WOZ/BRP/HR domein. Hieronder 

worden de belangrijkste overwegingen hiervoor uiteen gezet. 

Wordt niet overgenomen, er wordt niet 

gewerkt aan oprichting van een 'geo‐

autoriteit' maar wel stroomlijning van de 

governance en inhoudelijke doorontwik‐

keling met BGT als eerste stap; 

29 C p27 Conclusie op basis van inhoudelijke overwegingen 

Op basis van de inhoudelijke verkenning kan het volgende geconcludeerd worden: de BGT 

is een authentieke bron van gegevens over BAG‐panden, die niet via een andere basisregi‐

stratie beschikbaar zijn. De BGT en de BAG vullen elkaar inhoudelijk dus aan. Daarnaast zijn 

er doorontwikkelingen mogelijk betreffende de geometrie van de openbare ruimte en 3D‐

geometrie. Dit vergt bijzonder zorgvuldige afstemming in de regelgeving, communicatie, 

ondersteuning en toezicht tussen de BAG en de BGT. Hierin ligt de voornaamste inhoudelij‐

ke overweging om voor het voorgestelde scenario te kiezen en IenM te adviseren dit scena‐

rio verder uit te werken (samen met een vertegenwoordiging van de BGT) .  

Het accent van de samenhang met de WOZ, BRP en HR ligt vooral op toepassing in de prak‐

tijk en de gevolgen daarvan. Dit is voor zowel bronhouders als afnemers wel van het groot‐

ste belang, zodat de invulling van het voorkeursscenario wel op die samenhang met 

WOZ/BRP/HR gericht zal moeten zijn. Hiertoe zal nader geïnventariseerd en besproken 

moeten worden op welke terreinen en op welke termijn deze samenwerking daadwerkelijk 

gestalte kan krijgen.  

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance; 

30 C p27 Conclusie op basis van bestuurlijke overwegingen 

Naast de bovenstaande inhoudelijke samenhang tussen de BAG en de BGT is er ook een 

aspect van bestuurlijke samenhang dat belangrijk is voor het vervolg. Immers de governan‐

ce van beide registraties bevindt zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling en is de 

verantwoordelijkheid va dezelfde minister. De BAG is nu ongeveer vijf jaar operationeel en 

de governance van de BGT (in de beheerfase) moet nog gestalte krijgen (met ingang van 

2016). De governance van de WOZ (via de Waarderingskamer) en de BRP (via de agent‐

schap BRR) is al veel verder uitgekristalliseerd. Daarom is er hier een bestuurlijk belang van 

IenM om de BAG en BGT dicht bij elkaar en op nabije afstand te organiseren. 

Op langere termijn zal de bestuurlijke samenhang zich kunnen verbreden naar de overige 

geo‐basisregistraties (BRT, BRK en BRO, allen binnen het geo‐informatiedomein), en wel‐

licht naar sturing stelselbreed. Dit is echter een groeipad en zal vanzelfsprekend met de 

andere stelselpartijen besproken moeten worden. Dit wordt in dit traject verder buiten 

beschouwing gelaten. 

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance; 

6 A p7 blijf op stelselniveau aandacht vragen voor harmonisering van definities in wet‐ en 

regelgeving en voor verbreding van het gebruik van de BAG 

Bredere scope dan BAG alleen, kan gea‐

gendeerd worden bij Digicommissaris en 

stelselpartners 
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19 C p19 Bij gebruik: instrumenten die gehanteerd kunnen worden zijn stimuleren gebruik 

via segmentering  en handhaven gebruik (bijv. via samenwerking met stelselpartners). Ook 

het faciliteren en goed afhandelen van terugmelden kan het vertrouwen en daarmee het 

gebruik bevorderen. 

Bredere scope dan BAG alleen, kan gea‐

gendeerd worden bij Digicommissaris en 

stelselpartners 

10 C p9 Ook op stelselniveau zal echter permanente aandacht voor de samenhang noodza‐

kelijk blijven. 

Bredere scope dan BAG alleen, kan gea‐

gendeerd worden bij Digicommissaris en 

stelselpartners 

21 C p20 De BAG heeft ook belangrijke raakvlakken met wet‐ en regelgeving in het fysieke‐ 

en bouwdomein (denk aan WABO, Wro, Omgevingswet, Bouwbesluit etc), waarbij het 

belangrijk is dat ontwikkelingen in deze regelgeving en de BAG waar mogelijk goed op 

elkaar blijven aansluiten. 

Wordt niet overgenomen, buiten in‐

vloedssfeer van domein BAG/IenM (BAG 

is niet sturend hierin), kan wel geagen‐

deerd worden bij bijv. Programma Een‐

voudig Beter of Digitaal Stelsel Omge‐

vingswet; 

22 C p21 In het nieuwe model van de governance van de BAG moet er daarom naast aan‐

dacht voor het verplichte gebruik en de harmonisatie, ook aandacht voor deze vorm van 

gebruik zijn (m.a.w: wanneer moet een bepaald gegeven ook niet gebruikt worden of in 

ieder geval niet leidend zijn in de doorwerking). Kortom het gaat hierbij om het juiste ge‐

bruik van gegevens en definities. 

Bredere scope dan BAG alleen, kan gea‐

gendeerd worden bij Digicommissaris en 

stelselpartners 

20 C p20 De BAG werkt direct door in een aantal registraties in het stelsel (primair BRP, 

WOZ, NHR en BGT), de BAG is hier ‘leverende registratie’ en het borgen van gebruik van 

definities en gegevens is in eerste instantie dan ook een verantwoordelijkheid van de be‐

treffende afnemende registratie.  Maar met betrekking tot met name BGT en WOZ is er ook 

vaak sprake van samenhangende (soms: geïntegreerde) werkprocessen en dan is een goede 

afstemming van definities, werkprocessen en kwaliteitseisen een gezamenlijk belang met 

het oog op effectieve en efficiënte uitvoering van de BAG en van de andere basisregistra‐

ties. 

Wordt deels overgenomen, tav BGT loopt 

de afstemming. Voor overige zaken is er 

bredere scope dan BAG alleen, kan gea‐

gendeerd worden bij Digicommissaris en 

stelselpartners 

33 C p30 Voor de toepassing, de uitleg van de normstelling zijn er vooral met de WOZ 

meerdere raakvlakken die afstemming behoeven. Voorbeelden zijn de afbakening van 

bedrijfsverzamelgebouwen, bouwjaren en bouwjaarklassen, het gebruik van nevenadressen 

en gebruiksoppervlakten en inhoud. In algemene zin is de afstemming van objectafbakening 

tussen BAG en WOZ voor zowel bronhouders als voor afnemers van belang. 

Bredere scope dan BAG alleen, in kader 

KTH wel een gespreksonderwerp met 

stelselpartners 

34 C p30 Met de BRP/HR bestaat minder aanleiding tot afstemming. Wel kan het daarbij 

bijvoorbeeld gaan om het gebruik van nevenadressen en soms ook om objectafbakening en 

gebruiksdoel (wonen). 

Bredere scope dan BAG alleen, in kader 

KTH wel een gespreksonderwerp met 

stelselpartners 
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12 A p11 Wij adviseren de huidige inspectie door externe partijen te laten vervallen. In 

plaats daarvan adviseren wij de kwaliteitszorg langs een aantal sporen in te richten: 

‐ Zelfevaluaties als interne beheersingsmaatregelen waarvoor de bronhouders verantwoor‐

delijk zijn en die zodanig vastgelegd worden door bronhouders dat deze ook als externe 

verantwoording kunnen gelden. Hierbij is de gezamenlijke inzet samen te werken met in 

ieder geval Agentschap BPR en de Waarderingskamer, zodat ook de verbindingen en de 

samenhang tussen de verschillende registraties betrokken kunnen worden. 

‐ De invulling van accountmanagement, waarmee het gesprek met de bronhouders kan 

worden gevoerd over de uitvoeringspraktijk en de effecten. De verdeling van de inzet zal 

hierbij deels risicogericht zijn; gemeenten die reden tot zorg geven krijgen extra aandacht 

waarbij afspraken kunnen worden gemaakt over door te voeren verbeteringen. 

‐ Analyses van de BAG LV, in samenhang met andere bronnen (zoals WOZ, BRP, BGT, HR) en 

de verbindingen daarmee. De uitkomsten daarvan kunnen als ondersteuning voor de ge‐

meentelijke kwaliteitszorg worden gebruikt en tevens als input voor het accountmanage‐

ment.  

‐ De aanpak van aanpassingen in de BAG (zoals eerder de zorg‐ en studentencomplexen). Bij 

aanpassingen en doorontwikkeling is de implementatie cruciaal. Zowel in de voorbereiding 

als de uitvoering is daarom gerichte ondersteuning en monitoring noodzakelijk. 

‐ Het is de bedoeling dat ook voor de afnemers accountmanagement cq relatiebeheer 

wordt ingericht. De mogelijkheden en knelpunten van verplichte gebruikers en segmenten 

daarbuiten kunnen zo worden gevolgd, op basis waarvan gerichte ondersteuning kan wor‐

den geboden. Het is hierbij tevens de bedoeling dat het doen van terugmeldingen zal wor‐

den bevorderd. 

Wordt overgenomen en verwerkt in 

herziening wet‐ en regelgeving; Wordt 

overgenomen in het traject kwaliteits‐

zorg, toezicht/handhaving. Wat betreft 

relatiemanagement met afnemers: dit is 

al onderdeel van de huidige opdracht aan 

het Kadaster 

13 C p11 Het formele toezicht op de bronhouders zal nodig blijven en als laatste stap ook 

de handhaving. Door de hiervoor geschetste inrichting van de kwaliteitszorg kan het toe‐

zicht meer risicogericht worden ingezet dan met de huidige inspectie het geval is en kan 

door het accountmanagement ook in een vroegtijdig stadium bijsturing plaatsvinden. 

Wordt overgenomen in het traject kwali‐

teitszorg, toezicht/handhaving; 

14 C p 11 Aan de zijde van de afnemers dient de bestaande gebruiksplicht in de wet te 

worden gehandhaafd. In de huidige inrichting van het stelsel en de verdeling van bestuurlij‐

ke verantwoordelijkheden zien wij vanuit de BAG echter geen ruimte voor formeel toezicht 

op en handhaving van het verplichte gebruik.  

Wordt overgenomen, leidt niet tot wijzi‐

gingen 

15 C p19 Het belangrijkste overall principe gedestilleerd uit de verschillende scenario’s: ga 

uit van een integrale aanpak en hanteer een mix van instrumenten. 

Wordt overgenomen in het traject kwali‐

teitszorg, toezicht/handhaving; 

16 C p19 Bij de kwaliteitszorg, toezicht en handhaving bronhouders: uitgangspunt is een 

integrale benadering en samenhang tussen BAG, BGT, maar ook BRP en WOZ, waarbij de 

bronhouder zélf verantwoordelijk is en de zelfevaluatie (interne beheersingsmaatregelen 

gericht op het realiseren van de verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording 

door de bronhouder) een goede basis kan leggen. Feitelijke werkelijkheid is, vanuit het 

afnemersperspectief, van steeds groter belang. Toezicht en handhaving moet meer risico‐

gericht ingezet worden, en toezicht/handhaving bestaat uit het ‘vier‐pijlermodel’ (dus 

helpen, stimuleren, druk zetten en handhaven, m.a.w. van proactief helpend naar reactief 

en sanctionerend). Het gesprek tussen bronhouder en toezichthouder in de verschillende 

stadia is belangrijk. De kwaliteit moet transparant zijn. 

Wordt overgenomen in het traject kwali‐

teitszorg, toezicht/handhaving; 

18 C p19 Bij de monitoring: naast monitoring van bronhouders is monitoring van (verplicht) 

gebruik nodig en voor afnemers is inzicht in de kwaliteit essentieel. Monitoring op de stel‐

selverbindingen is belangrijk. Daarnaast monitoring van de ontwikkelingen in de omge‐

ving/beleid, de BAG LV zelf, en de gerealiseerde baten. 

Bredere scope dan BAG alleen, kan gea‐

gendeerd worden bij Digicommissaris en 

stelselpartners 
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24 A p23 Wat betreft het onderwerp governance en toezicht (inclusief kwaliteitsborging) 

adviseren wij in de wet vast te leggen dat de Minister een toezichthouder aanwijst, die wij 

in dit advies ook wel de ‘geo‐autoriteit’ noemen. Met deze generieke bepaling kan de posi‐

tionering van de toezichthouder aanvankelijk meer onder de vlag van het ministerie wor‐

den gebracht, terwijl bijvoorbeeld plaatsing op afstand mogelijk zal zijn zonder dat wijziging 

van de wet aan de orde is. Dit sluit ook aan bij de eerder genoemde flexibiliteit. 

Het principe van 'meer flexibiliteit' wordt 

overgenomen en verwerkt in herziening 

wet‐ en regelgeving en in het traject van 

kwaliteitszorg, toezicht/handhaving. De 

formuleringen voor wet‐ en regelgeving 

zullen door IenM/HBJZ gemaakt worden 

32 C p30 Conclusie: uitvoering monitoring 

Monitoring omvat verschillende activiteiten. Zelfevaluatie (interne beheersing  door bron‐

houders met ook externe verantwoording) en ‘slimme’ bestandsanalyses vanuit een cen‐

traal punt zijn belangrijke bestanddelen. Samenwerking bij de voorbereiding, uitvoering en 

duiding van deze activiteiten is uiteindelijk efficiënter en effectiever, ook voor de bronhou‐

ders, dan afzonderlijk te werken. 

Zeker gezien de huidige ontwikkelfase van BAG en BGT zelf en die van de nieuwe governan‐

ce zal IenM de regie ten aanzien van BAG en BGT vooralsnog zelf in willen richten. Ten 

aanzien van de uitvoering zijn ondertussen alle opties open; deze uitvoering zal bij de meest 

gerede partij worden belegd. Ook het opknippen van monitorings/analysetaken is mogelijk, 

zo zal een deel van de monitoring en bestandsanalyses op stelselniveau belegd kunnen 

worden (bijv. structureel opdracht verstrekken aan CBS voor stelsel‐kwaliteitsonderzoek). 

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance; 

35 C p30 Toetsnormen 

Voor de ontwikkeling van toetsnormen geldt een vergelijkbare invulling. Door samen te 

werken bij de monitoring kunnen ook afspraken worden gemaakt over prioriteiten en wel‐

licht fasering. Zo kunnen bronhouders worden ondersteund en deels ook aangesproken 

worden op het niveau van de samenhang tussen de verschillende registraties en de ontwik‐

kelingen dienaangaande. 

Wordt overgenomen in het traject kwali‐

teitszorg, toezicht/handhaving; 

38 C p31 Toezicht en handhaving bronhouders 

Toezicht houden is een andere rol dan helpen en stimuleren, maar kent daar wel een sa‐

menhang mee in proces en uitvoering, en is onderdeel van de kwaliteitscirkel. Als helpen en 

stimuleren onvoldoende resultaat oplevert zal een eerste stap van toezicht worden gezet. 

Toezicht (en in het verlengde daarvan handhaving) is een formele rol die door een toezicht‐

houder wordt uitgeoefend. Op basis van de uitgangspunten voor interbestuurlijk toezicht 

zal in de escalatieladder voor handhaving uiteindelijk de Minister verantwoordelijk zijn. 

Maar bij effectieve inzet van stimulering en eerste stappen van toezicht zal handhaving 

praktisch niet aan de orde hoeven zijn. Bij risicogericht toezicht kan de prioritering van 

bronhouders waarvoor toezicht aan de orde is wel worden afgestemd met de partners, op 

basis van bijvoorbeeld de waargenomen of te verwachten effecten bij afnemers. 

Wordt overgenomen in het traject kwali‐

teitszorg, toezicht/handhaving; 

39 C p31 Toezicht en handhaving afnemers 

Formeel toezicht op het verplichte gebruik vanuit de BAG (en BGT) is een lastige opgave. De 

norm van verplicht gebruik dient in ieder geval in de wet verankerd te blijven en in de mo‐

nitoring, communicatie en ondersteuning moet daar ook aandacht aan worden besteed. 

Mogelijk zal de komst van de NCDO hierin op termijn verandering brengen. 

Vooralsnog kan het toezicht op afnemers in ieder geval worden uitgevoerd door de Waar‐

deringskamer en agentschap BPR (het HR blijft hier buiten beschouwing). Vanuit de BAG 

wordt samenwerking op dit punt zeer op prijs gesteld. 

Wordt deels overgenomen, geen monito‐

ring of ondersteuning bij verplicht ge‐

bruik (behalve regulier accountmanage‐

ment Kadaster). Formeel toezicht op 

afnemers kan geagendeerd worden bij 

Digicommissaris of Stelselpartners; 

25 C p23 Een goede inschatting van de benodigde kosten / capaciteit voor de toekomstige 

governance‐situatie is op dit moment voor de werkgroep niet goed te maken, en hangt af 

van de nadere besluitvorming (in samenhang met andere adviezen werkgroepen) en ambi‐

ties.  

Wordt overgenomen, leidt niet tot wijzi‐

gingen 

26 C p23 Voor een deel van de taken die bij het secretariaat BAG BAO plaats vinden kan een 

herindeling wel aan de orde zijn (denk aan monitoring kwaliteit, dash‐

board/beheerrapportage, beheer handboeken etc.), en moeten logische bundelingen (zo‐

wel van beheertaken als van taken in de kwaliteitscirkel) het uitgangspunt zijn. 

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance; 
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27 C p24 De ADR heeft in het eindrapport van de evaluatie een aanbeveling gegeven om 

het monitoren van kosten en baten te overwegen. Naar mening van de werkgroep is dit 

niet haalbaar omdat de uitvoerbaarheid erg lastig is. Voor de basisinfrastructuur waar de 

BAG een rol speelt worden immers kosten gemaakt terwijl de baten deels anders neerslaan. 

Voor changes is het wel van belang dat er een zakelijke rechtvaardiging is (bijv. in de vorm 

van een businesscase) en dat er budget is om ontwikkelingen, afgestemd tussen bronhou‐

ders en afnemers, vorm te kunnen geven. 

Wordt overgenomen, leidt niet tot wijzi‐

gingen 

31 C p28 Bij invulling van het voorkeursscenario is het overleg met bronhouders en afne‐

mers essentieel. Het huidige BAG BAO zal in rol en positie een verschuiving doormaken van 

het ‘bestuur van de BAG’ naar een (zwaarwegend) adviserende commissie die adviezen 

uitbrengt aan de nieuwe ‘geo‐autoriteit’ (onder de vlag van IenM).  

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance, niet ver‐

slag uitbrengen aan 'geo‐autoriteit' maar 

aan IenM; 

36 C p30 Ondersteuning bronhouders 

Voor bronhoudersondersteuning kan er op diverse vlakken samengewerkt worden, bijvoor‐

beeld: 

• Helpdesk: minimaal onderlinge doorverwijzing, liever nog afhandeling door eerste waar 

de vraag wordt gesteld; 

• Samengestelde voorbeelden en ondersteuning; in documentatie (objectenhandboeken 

e.d.) kruisverwijzingen opnemen; 

• ‘no wrong door’ als leidraad; 

Wordt overgenomen en verwerkt in de 

herziening van de governance; 

37 C p31 Ondersteuning afnemers 

Ook voor afnemersondersteuning zijn er samenwerkingsvormen mogelijk, bijvoorbeeld: 

• Aanbod van beschikbare informatie helder presenteren: wat zit waar en hoe kom je er‐

aan, en tot op zekere hoogte advies geven hoe je zaken uit verschillende (basis)registraties 

kunt combineren om tot de juiste informatiebehoefte te komen; 

• Helpdesk: zie bronhouders; 

• Duidelijk aanspreekpunt voor terugmeldingen, issues, suggesties etc 

Kan opgepakt worden door het Kadaster, 

binnen huidige mandaat/opdracht; 
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BIJLAGE 2: Reactie op advies werkgroep II 

 

Werkgroep II: kwaliteit: inhoud en normering  

Rapport: http://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/documenten/rapport/2015/04/09/rapport‐werkgroep‐2  

  

GESORTEERDE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (volgnr, A = advies, C = conclusie, p = paginanr) OPVOLGING 

1 C p6 De huidige wet‐BAG legt veel nadruk op de aan de bronhouders opgelegde taak een register 

van brondocumenten aan te leggen en bij te houden. Dit register vormt de basis voor de digitale 

registratie. De werkgroep stelt vast dat afnemers geen enkele relatie hebben tot het register van 

brondocumenten, maar daarentegen veel belang hebben bij een goede registratie. Daaruit volgt dat 

naar de mening van de werkgroep  de wet primair dient te focussen op de kwaliteit van de registratie 

en de instrumenten die nodig zijn om die kwaliteit te borgen. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving; 

5.4 A p6 d. De wet BAG behoort zich primair te richten op wat voor afnemers van belang is, en in 

samenhang daarmee op de inhoud en het beheer van de basisregistratie. De inrichting en uitvoering 

van de processen binnen de gemeenten behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten en 

behoeft niet in de wet‐ en regelgeving BAG te worden geregeld. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving; 

5.5 A p7 e. In de wet‐ en regelgeving moeten kwalitatieve eisen worden geformuleerd met betrekking 

tot transparantie en verantwoording waaraan bronhouders moeten voldoen. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving; 

5.1 A p7 a. De werkgroep beveelt aan de structuur van de wet‐ en regelgeving BAG flexibeler te ma‐

ken. Details kunnen beter worden geregeld in een Ministeriële Regeling. De Catalogus kan daarbij de 

status krijgen van ministeriële regeling en hier kunnen ook formele punten uit Processenhandboek en 

Objectenhandboek worden opgenomen. Hiermee wordt tevens bereikt dat voor wijzigingen niet 

steeds een wetswijziging nodig is. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving; 

5.2 A p7 b. In samenhang met het vorige punt: objectklassen behoren te worden benoemd in de wet, 

definities in de Ministeriële Regeling (Catalogus). Dit is cf. bijvoorbeeld de werkwijze van de Basisre‐

gistratie Grootschalige Topografie (BGT). 

Wordt niet overgenomen, defini‐

ties objecten horen in de wet; 

5.3 A p7 c. Aspecten ten aanzien van bronhouders die reeds in andere wetgeving zijn geregeld, zoals 

het archiveren van brondocumenten, behoeven niet (nogmaals) te worden geregeld in de wet BAG.  

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving; 

2 C p3 De werkgroep onderschrijft de noodzaak om “kwaliteit te leveren”. Een groot deel van die taak 

ligt bij gemeenten als bronhouders. Die merken wel dat er spanning zit tussen de gerechtvaardigde 

eis voor kwaliteit en de mogelijkheden tot actuele informatievoorziening. Zo maakt het steeds meer 

vergunningvrij (ver)bouwen het steeds lastiger de kwaliteit van de BAG te garanderen (volledigheid, 

juistheid en actualiteit). Dat heeft weer het negatieve effecten voor afnemers zoals vindbaarheid, 

inkomsten, door het mislopen van objecten maar het is ook juist een bedreiging voor een goede 

uitvoering van bouwregelgeving/de Omgevingswet zelf. 

Wordt niet overgenomen, buiten 

invloedssfeer van domein 

BAG/IenM, bronhouders dienen 

werkwijze aan te passen 

5 A p7 Aanbevelingen, uitvoerbaar in komende herziening wet BAG 

Eén van de uitgangspunten is, om alle wijzigingen gelijktijdig door te voeren, cf. op moment van de 

wijziging van de wet (wschlk 2017). Een deel van de aanbevelingen is al eerder haalbaar, bv door 

wijziging van de huidige Catalogus, maar de werkgroep adviseert hiermee terughoudend om te 

gaan. 

 

5.7 A p7 g. De werkgroep beveelt aan in de wet ook prestatie‐, transparantie‐ en verantwoordingsei‐

sen voor de beheerder van de Landelijke Voorziening BAG te regelen. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving of in de relatie op‐

drachtgever (IenM) ‐ opdracht‐

nemer (Kadaster) 

5 A p7 De werkgroep adviseert om te bevorderen c.q. ‘af te dwingen’ dat in nieuwe wet‐ en regelge‐

ving, een heldere beschrijving wordt opgenomen waaruit de relatie blijkt tussen de begrippen in die 

wet‐ en regelgeving en die in de BAG. Bij voorkeur worden de BAG begrippen gebruikt. Daarvoor is 

het nodig dat de BAG meer aan communicatie doet. 

Wordt niet overgenomen, valt 

buiten reikwijdte van domein 

BAG/IenM, kan wel geagendeerd 

worden bij Digicommisaris, 

daarnaast is meerdere keren een 

oproep gedaan richting 

IenM/Omgevingswet; 
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5.9 A p8 i. De status ‘in onderzoek’ kan beter op attribuutniveau dan op objectniveau worden vastge‐

legd. Afnemers blijven verplicht gebruik te maken van de authentieke gegevens die niet in onderzoek 

staan, en zijn alleen voor de gegevens die in onderzoek staan, van die plicht ontheven. In voorko‐

mende gevallen zal het nodig zijn meerdere attributen van een object in onderzoek te plaatsen. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving; Binnen huidige 

wetgeving is het ook mogelijk, 

maar vereist wel implementatie 

5.10 A p8 j. De werkgroep beveelt aan alle uitvoeringsgerichte documentatie, zoals Catalogus, objec‐

ten‐ en processenhandboek, overzichtelijk te bundelen, waarbij het voor de gebruiker helder is welke 

onderdelen regelend zijn en welke toelichtend. Alleen die zaken behoren te worden geregeld die 

voor afnemers en voor een goede registratie relevant zijn. Het is bijvoorbeeld niet nodig alle proces‐

stappen voor de bronhouder gedetailleerd voor te schrijven. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving en in aanpassing 

governance; 

5.12 A p8 l. Uitzonderingen in de (afbakenings‐)regels dienen waar mogelijk te worden geschrapt, 

zoals de afgelopen periode reeds is gedaan voor zorgcomplexen en studentencomplexen. Als voor‐

beeld worden de windturbines genoemd die volgens het objectenhandboek niet als pand (en VBO) 

afgebakend zouden moeten worden, terwijl in de meeste situaties deze wel voldoen aan de eisen 

voor een pand resp. VBO.  

Uitgangspunt wordt overgeno‐

men en verwerkt in herziening 

wet‐ en regelgeving, maar niet 

(direct) haalbaar voor elke uit‐

zondering 

5.8 A p7 h. De werkgroep beveelt aan de termijn waarbinnen een gegeven in de registratie wordt 

opgenomen buiten de ‘gelegitimeerde werkelijkheid’ (vergunningen, besluiten), te relateren aan de 

datum waarop een gebeurtenis zich in ‘de werkelijkheid’ voordoet, en niet aan de datum die is ver‐

meld op het brondocument. De motivering is dat afnemers meer baat hebben bij een zo actueel en 

accuraat mogelijke BAG dan bij een gedetailleerde weergave van constateringen in brondocumenten. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

aanpassingen. Want dit is in 

wezen al een algemene eis van 

de BAG, zoals oa vastgelegd in 

art 6A van de wet en het PHB 

(afhandeling ‘waarneming door 

bevoegd ambtenaar’ en ‘signale‐

ring uit andere bron’). De ver‐

werkingstermijn is een admini‐

stratieve eis. 

5.13 A p8 m. De voorschriften in de BAG zijn gericht op landelijke uniformiteit. Toch zal het toepassen 

van deze voorschriften met regelmaat een afweging door de BAG‐beheerder vergen omdat richtlij‐

nen niet altijd 1 op 1 toepasbaar zijn in een situatie. Om de uniformiteit zoveel mogelijk te bevorde‐

ren bevelen we aan dat dit soort uitvoeringsbeslissingen gedocumenteerd worden in een document 

met best practices.  

Wordt overgenomen in het 

traject kwaliteitszorg, toe‐

zicht/handhaving; 

5.11 A p5 k. Opname van ‘optionele  attributen’ mogelijk maken voor geleidelijke invoering van ver‐

nieuwingen. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving; 

5.6 A p7 f. De Catalogus moet zó worden aangepast dat het mogelijk is driedimensionale geometrie 

(3D) in de BAG op te nemen. Het betreft aanvankelijk een optioneel gegeven. Wel moet van meet af 

aan helder zijn dat 3D vanaf een nader te bepalen datum een verplicht gegeven is 

Wordt niet overgenomen, want 

op zich wordt dit mogelijk ge‐

maakt maar rol BAG wordt in 

breedte (BGT, BRT, andere regi‐

straties) bezien; Opname van 

optionele attributen (zie vorige 

punt wel) is wel voorzien 

5.17 A p9 q. De werkgroep beveelt aan de gevolgen voor de aansluiting bij ETRS te regelen in de 

Catalogus. Mogelijk kunnen bronhouders en afnemers worden gefaciliteerd door tijdens een over‐

gangsperiode zowel RD als ETRS (als optioneel element) als aanlevering toe te staan en wellicht beide 

formaten uit te leveren.  

Wordt niet overgenomen, want 

uit actuele stand van zaken blijkt 

dit vooralsnog onnodig te zijn 

(zie Geonovum werkgroep, 

berichtgeving hieruit wordt 

gevolgd); 
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5.14 A p8 n. De werkgroep beveelt aan samen met de BGT nut en noodzaak van het opnemen van 

geometrie van openbare ruimten te onderzoeken. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn o.m.: 

i. Een aantal afnemers heeft behoefte aan het ontsluiten van alle feitelijke openbare ruimten via 

basisregistraties. Bijvoorbeeld de politie die ongeval locaties wil ontsluiten ook wanneer aan een 

openbare ruimte geen adresseerbare objecten zijn verbonden; 

ii. Betere vindbaarheid: alleen door geometrie toe te voegen kan eenduidig gedefinieerd zijn tot 

welke openbare ruimte bijvoorbeeld een kruising, rotonde e.d. behoort 

iii. Wijzigingen in de geometrie van de openbare ruimten kunnen zo als mutatie in het stelsel worden 

opgenomen. 

De werkgroep heeft geconcludeerd dat met de voorgestelde BAG‐regelgeving een dergelijke ontwik‐

keling mogelijk is, maar dat dit niet zonder meer geldt ten aanzien van de wetgeving BGT. Dat komt 

omdat openbare ruimte in de BGT een optioneel gegeven is. 

Wordt overgenomen en ver‐

werkt in de herziening van de 

governance; geen aangelegen‐

heid voor BAG alleen, het is nu al 

als samenhangende vraag 

(BAG/BGT, andere registraties) 

geagendeerd 

5.15 A p5 o. Er zijn voorstellen gedaan om onder meer de ‘4‐dagentermijn’, de ‘6‐maandentermijn’ te 

verlengen. Deze termijnen dienen duidelijke belangen van afnemers. De werkgroep verwacht dat in 

het vernieuwde toezicht meer ruimte zal ontstaan voor een inhoudelijke en kwalitatieve toetsing van 

de prestaties van bronhouders. De werkgroep ziet geen reden om de termijnen om deze reden aan te 

passen, ze constateert wel verschillen met de BGT ten aanzien van termijnen bij duidelijk verwante 

situaties. Om die reden beveelt de werkgroep aan met de BGT naar afstemming te zoeken om waar 

mogelijk gelijkschakeling  van termijnen te bewerkstelligen.  

Wordt overgenomen, 4 dagen 

termijn wordt gehandhaafd en 6 

maandentermijn wordt wel in 

samenhang bekeken met BGT 

5.16 A p9 p. Een vergelijkbaar voorstel als onder o. is gedaan voor het verlengen van de termijn voor 

het in onderzoek plaatsen van een object (attribuut) na een terugmelding. De werkgroep is geen 

voorstander van verlenging van die termijn, en beveelt ook op dit punt afstemming met de BGT aan 

(waar en termijn van één dag is opgenomen). Afnemers mogen immers rekenen op een zeer hoge 

kwaliteit van de registratie en snelle acties na gedane terugmeldingen. Indien gerede twijfel aan die 

kwaliteit bestaat is het noodzakelijk dat alle afnemers zeer snel over die informatie beschikken. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 

6.4 A p9 d. Geen  aanpassingen van termijneisen.  Wordt overgenomen en ver‐

werkt in herziening wet‐ en 

regelgeving, 4 dagen termijn 

blijft gehandhaafd; 

6.5 A p9 e. Geen verlenging van de termijn voor het in onderzoek plaatsen van een object (attribuut) 

na een terugmelding (zie wel hiervoor onder p. over afstemming met BGT). 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 

6 A p9 Onderwerpen waarvan wordt aanbevolen ze (nu) niet uit te voeren  

6.1 A p9 a. a. Geen wijzigingen doorvoeren met betrekking tot metadata op object‐ of attribuutni‐

veau. De huidige situatie dat de BAG geen ruimte biedt om op object‐ of attribuutniveau kwalitatieve 

informatie op te nemen, wordt daarmee voortgezet. De werkgroep adviseert wel om metadata op 

bronhouderniveau beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld over de implementatie van een richtlijn (‘im‐

plementatie zorgcomplexen’; ‘oppervlakte niet‐woningen gereed’) mogelijk als onderdeel van de 

informatie die een bronhouder verstrekt als externe verantwoording binnen de context van het 

systeem voor kwaliteitszorg (zie werkgroep 1). Dit zal dan niet in leveringen worden opgenomen 

maar beschikbaar worden gesteld via bijvoorbeeld de toezichthouder. 

Wordt overgenomen, kan evt 

opgepakt worden door het 

Kadaster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

6.2 A p9 b. b. Er lijken geen aanpassingen aan de registratie vereist als gevolg van de INSPIRE richtlijn 

. Er zijn weliswaar punten waarop Nederland niet voldoet aan de INSPIRE‐voorschriften, maar INSPI‐

RE lijkt niet te verplichten tot aanpassing van de huidige registratie. Wel adviseert de werkgroep om 

noodzakelijke aanpassingen gefaseerd door te voeren, met name door nu al de mogelijkheid te cre‐

ëren om de coördinaten in ETRS89 op te nemen. De werkgroep adviseert om de BAG zoveel mogelijk 

INSPIRE compliant te houden. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 

6.3 A p9 c. Geen gebeurtenissen op te nemen in de BAG. Weliswaar wordt regelmatig gevraagd ge‐

beurtenissen in de BAG op te nemen, maar de behoeften blijken te uiteenlopend, de gevolgen voor 

afnemers (en de ICT) zijn groot en hiervoor zijn op stelselniveau verdere uitwerkingen (en een stelsel‐

business case) noodzakelijk. Aanbevolen wordt om het onderwerp op stelselniveau te agenderen. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 

6.6 A p9 f. Niet mogelijk maken wijzigingen met terugwerkende kracht door te voeren in de BAG. Ook 

voor dit onderwerp geldt dat dit onderwerp beter op stelselniveau geagendeerd en geüniformeerd 

moet worden als onderdeel van het omgaan met metadata met betrekking tot formele en materiële 

historie. Dit geldt op overeenkomstige wijze voor metadata met betrekking tot ”datum waarop be‐

sluit is genomen” en “datum waarop het besluit in werking is getreden”. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 
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6.7 A p10 g. Regelgeving met betrekking tot terugmelden niet wijzigen. De werkgroep is van mening 

dat beter kan worden gewacht tot op stelselniveau meer standaardisatie ten aanzien van de regelge‐

ving over terugmelden is overeengekomen. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 

6.7 A p10 h. Toevoegen van statussen over verbouwingen niet doorvoeren, omdat er geen proces is 

bij gemeenten om het verloop van verbouwingen bij te houden. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 

6.7 A p10 i. De procedure van grenscorrecties bij woonplaatsen en openbare ruimten niet wijzigen. 

Bij een wijziging van de geometrie krijgt de betreffende woonplaats of openbare ruimte een ander ID. 

Alle adresseerbare objecten moeten gerelateerd worden aan het andere ID, ook als deze niet in een 

andere openbare ruimte of woonplaats komen te liggen. Toch blijft het wenselijk dat op administra‐

tieve manier afgeleid kan worden dat de geometrie is veranderd. Wanneer de geometrie van open‐

bare ruimten wordt opgenomen in het stelsel kan de procedure eventueel aangepast worden. Daar‐

naast blijkt in de praktijk dat bronhouders de procedure niet consequent doorvoeren. Daarom is het 

advies om het onderscheid tussen kleine en grote grenswijzigingen te laten vervallen.  

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen. Impact laten 

vervallen onderscheid klein en 

groot moet nog worden onder‐

zocht 

6.7 A p10 j. Geen uniforme locatie voor een verblijfsobject toekennen binnen een pand. Het is een 

wens van veel bronhouders en afnemers maar de mening over welke locatie dat moet zijn verschilt. 

De wens is gerelateerd aan de opname van 3D, omdat daarvoor wellicht een uniforme locatie nodig 

is. De werkgroep adviseert dan ook om de behoefte en de businesscase verder te onderzoeken. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen. Suggestie voor 

behoeftenonderzoek en BC 

wordt niet overgenomen op 

korte termijn, kan wel op lange‐

re termijn verkend worden; 

6.7 A p10 k. Feitelijk gebruik niet opnemen. Informatie hierover is beschikbaar in andere basisregi‐

straties zoals WOZ en NHR. Nu zijn relevante gegevens uit deze basisregistraties (nog) niet beschik‐

baar voor alle afnemers. Daarom adviseert de werkgroep om maximaal gebruik mogelijk te maken 

van informatie die aanwezig is in het stelsel van basisregistraties, zoals gegevens uit de WOZ en NHR 

over het feitelijk gebruik van BAG objecten. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 

6.7 A p10 l. Postbussen en hun postcodes horen niet thuis in de BAG omdat deze niet passen in de 

definitie van een adresseerbaar object. 

Wordt overgenomen, leidt niet 

tot wijzigingen 

7 A p6 Overwegingen, mogelijk op langere termijn uitvoerbaar  

7.1 A p10 a. Uitbreiding van doel en scope van de BAG, bijvoorbeeld tot alle  ‘gebouwen’ of alle 

‘bouwwerken’. 

i. De BAG beperkt zich tot panden en de thans als adresseerbaar omschreven objecten. Een aantal 

afnemers geeft aan dat deze inhoud, in samenhang met die van o.a. de BGT, een relevante informa‐

tiebehoefte niet wordt gedekt. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan open veldschuren en 

onbemande tankstations. 

ii. Het uitbreiden van ‘panden’ tot met name ‘bouwwerken’ leidt tot vragen over de duidelijkheid van 

de inhoud en het bereik van de basisregistratie. 

iii. Het adresseerbaar maken van (een deel van) deze objecten zou toegevoegde waarde kunnen 

hebben, maar zou anderzijds mogelijk tot onduidelijkheden over de rol en de functie van het adres 

leiden. 

   De omvang van de behoefte is nog onduidelijk en evenmin staat vast dat de BAG de beste bron is 

om eventueel in deze informatiebehoefte te voorzien 

Wordt  overgenomen, op korte 

termijn geen uitbreiding van 

doel en scope BAG, en is deels 

buiten scope van domein 

BAG/IenM, kan wel geagendeerd 

worden bij stelsel basisregistra‐

ties; 

7.2 A p10 b. Het verplaatsen van alle pandgeometrie uit of juist naar de BAG. In de huidige situatie 

(BAG, BGT) is de pandgeometrie in twee registraties opgenomen, volgens verschillende eisen (boven‐

aanzicht; maaiveld) en met verschillende domeinen (BGT alleen ingemeten). Er zijn voorstellen ge‐

daan om (ook vanwege 3D) alle pandinformatie, inclusief geometrie, in de BAG op te nemen. Een 

alternatief is alle administratieve gegevens in de BAG op te nemen en de geometrische informatie in 

de BGT. Beide richtingen hebben forse gevolgen: 

i. De bundeling van administratieve en geometrische informatie in de BAG is een van de kwaliteiten 

van de BAG. Afnemers moeten anders twee basisregistraties raadplegen. 

ii. Ook stand‐ en ligplaatsen, verblijfsobjecten hebben geometrie in de BAG (en komen in de BGT niet 

voor). Bovendien is in de BAG ook de (geometrie van) nog niet ingemeten objecten opgenomen. Elke 

aanpassing in dit opzicht heeft grote impact op bronhouders en afnemers (en ICT), waarbij ondertus‐

sen de vraag is of de huidige werkwijze tot dermate grote knelpunten leidt dat die aanpassingen 

noodzakelijk moeten worden geacht. Ter stimulering van deze ontwikkeling wordt in eerste instantie 

ingezet op het toevoegen (optioneel element) van 3D geometrie. Vanuit de beschikbaarheid van de 

3D geometrie kan dan bezien worden wat zowel vanuit perspectief van gebruiksbehoefte als vanuit 

bronhouders de gewenste doorontwikkeling is. 

Wordt overgenomen, op korte 

termijn geen veranderingen in 

doel/scope van de BAG, kan wel 

op langere termijn verkend 

worden; 
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7.3 A p10 c. Relateren woonplaatsgeometrie aan de BRK. Gemeentegrenzen zijn gerelateerd aan 

kadastrale grenzen en ‘bewegen’ daarmee mee. Dat geldt niet voor woonplaatsgrenzen in de BAG. 

Dit leidt tot verschillen, die voorkomen kunnen worden door voor woonplaatsgrenzen die samenval‐

len met gemeentegrenzen, de gemeentegrens leidend te laten zijn. De bevoegdheid tot het vaststel‐

len van de woonplaatsgrenzen ligt echter bij de gemeente. Daarnaast zijn er de nodige ICT‐

implicaties. 

Wordt overgenomen, op korte 

termijn geen veranderingen in 

doel/scope van de BAG, kan wel 

op langere termijn verkend 

worden; 
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BIJLAGE 3: Reactie op advies werkgroep III 

 

Werkgroep III: Gebruik  

Rapport: http://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/documenten/rapport/2015/04/09/rapport‐werkgroep‐3  

  

GESORTEERDE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (volgnr, A = advies, C = conclusie, p = paginanr) OPVOLGING 

2 C p6 De werkgroep heeft de belangrijkste argumenten ‘smoezen’  op een rijtje gezet waarom de 

BAG niet gebruikt wordt. De voornaamste redenen die genoemd worden om de BAG niet te gebrui‐

ken zouden zijn gebrek aan kwaliteit, actualiteit en volledigheid zijn. Echter de ‘smoezen’ zijn allen 

te weerleggen. 

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

12 C p10 Het blijkt dat afnemers verschillende redenen aandragen om de BAG niet te gebruiken. 

Deze ‘smoezen’ blijken vaak niet opportuun te zijn. 

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

13 A p10 De werkgroep denkt daarom dat het belangrijk is om deze argumenten te weerleggen en 

breed te communiceren.  

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

20 A p19 De werkgroep beveelt aan om de weerlegging van dergelijke argumenten breed te com‐

municeren. 

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

18 A p19 De werkgroep beveelt aan om deze methodiek structureel in te zetten (bijvoorbeeld bij  

vaststelling jaarplan) en structureel budget te reserveren om doorontwikkelingen mogelijk te ma‐

ken.  

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht. Beschikbaarheid en 

inzet van budgetten altijd in overleg 

met IenM 

14 C p15 De werkgroep heeft de wensen uit de bronnen samengevoegd en gecategoriseerd. Hier‐

onder volgen de belangrijkste uit te voeren wensen per categorie. Deze wensen worden door het 

Agendaoverleg gepland om vanaf 2015 uit te voeren.  

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht. Beschikbaarheid en 

inzet van budgetten altijd in overleg 

met IenM 

15 C p16 De werkgroep heeft een methodiek ontwikkeld die leidt tot een weging en prioritering 

van de gebruikerswensen en in deze paragraaf wordt een procesvoorstel gedaan om dit periodiek 

opnieuw uit te voeren.  

Wordt overgenomen en verwerkt in 

de herziening van de governance 

16 A p16 Het voorstel is om de gehanteerde methodiek die de werkgroep heeft gebruikt voor het 

selecteren en prioriteren van de wensenlijst, op te nemen in het Handboek beheer BAG. Daarvoor 

stelt de werkgroep een aanpassing voor van hoofdstuk 8 ‘Wijzigingenbeheer en release manage‐

ment’.  

Wordt overgenomen en verwerkt in 

de herziening van de governance 

17 A p15 De werkgroep beveelt aan om deze methodiek structureel in te zetten (bijvoorbeeld bij  

vaststelling jaarplan) en structureel budget te reserveren om doorontwikkelingen mogelijk te ma‐

ken.  

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht. Beschikbaarheid en 

inzet van budgetten altijd in overleg 

met IenM 

21 C p20 In de projectfase en in de eerste jaren van de beheerfase is gebleken dat bovenstaande 

instrumenten niet alleen generiek, voor alle (potentiële) afnemers van de BAG, ingezet kunnen 

worden maar dat naast de generieke inzet ook een gesegmenteerde inzet van instrumenten raad‐

zaam kan zijn.  

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht. Beschikbaarheid en 

inzet van budgetten altijd in overleg 

met IenM 

24 A p22 De werkgroep heeft een methodiek voor het stimuleren van gebruik opgesteld, die onder‐

scheid  maakt in generieke instrumenten en een specifieke segmentgerichte inzet van instrumen‐

ten. De werkgroep beveelt aan om de inzet van de instrumenten te verdelen op basis van de 

‘knoppenmatrix’ (bijlage 6). Er zijn afhankelijk van het beschikbare budget verschillende scenario’s 

denkbaar. De werkgroep beveelt aan om altijd de samenwerking met de stelselpartners en andere 

basisregistraties te benutten, ook indien er geen of nauwelijks budget beschikbaar is. Indien er een 

beperkt budget beschikbaar is beveelt de werkgroep aan om met behulp van de matrix specifieke 

keuzes te maken om het budget gericht in te zetten, en niet te verspreiden over alle middelen. 

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht. Beschikbaarheid en 

inzet van budgetten altijd in overleg 

met IenM 
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Indien er een ruimer budget beschikbaar is kan er een breder instrumentarium doeltreffend ingezet 

worden in generieke zin en/of over meerdere segmenten. 

25 A p23 Werkgroep 3 beveelt aan om de knoppenmatrix in te zetten om te bepalen welke instru‐

menten in het jaarplan ingezet kunnen worden, en BAG BAO het besluit te laten nemen over welke 

instrumenten ingezet worden in relatie tot het beschikbare budget. Daarnaast beveelt de werk‐

groep aan het secretariaat BAG BAO gedurende het jaar de inzet van de instrumenten te monitoren 

en aan het eind van elk jaar in het BAG BAO het effect van de inzet van deze instrumenten te be‐

spreken. In het werkplan van het volgende jaar kan op basis daarvan door het secretariaat BAG 

BAO een voorstel gedaan worden voor de inzet in het volgende jaar, waarna het BAG BAO daarover 

een besluit kan nemen. 

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht. Beschikbaarheid en 

inzet van budgetten altijd in overleg 

met IenM 

7 A p7 Ongeacht het budget adviseert de werkgroep altijd in te zetten op samenwerking in het 

stelsel.  

Wordt overgenomen, leidt niet tot 

wijzigingen 

11 A p8 Potentieel gebruik ligt bij de afnemers van de basisregistraties en bij de sectorregistraties 

en sectorknooppunten. Dit betreft vooral het gebruik van BAG identificatienummers door afnemers 

van de stelselpartners, zoals via de WOZ of BRP, maar ook via bijvoorbeeld toepassing van de archi‐

tectuur van de woningcorporaties (CORA) en politie. Om gebruik te stimuleren zouden de andere 

basisregistraties communicatie over de BAG structureel moeten meenemen in hun eigen communi‐

catiekanalen. Voor het stimuleren van gebruik van de sectorregistraties adviseert de werkgroep om 

het secretariaat BAG BAO het gebruikspotentieel te laten inventariseren.  

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris 

27 A p23 Aanbeveling: neem kennis van de resultaten dat er geen concrete taken zijn op basis van 

de SIRA‐onderzoeken waar het gebruik van de BAG logisch is, maar dat er wel soorten taken zijn 

waar het gebruik van de BAG logisch is. 

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

28 A p24: Voor het analyseren van de wet‐ en regelgeving is een quickscan uitgevoerd op basis van 

de zoektermen: oppervlakte, woonruimte, woning, niet‐woning en adres. Dat heeft een lijst opge‐

leverd van ca. 50 wettelijke taken (zie bijlage 7)… Aanbeveling: Laat secretariaat BAG BAO deze lijst 

onder de aandacht brengen bij de accountmanagers van de BAG zodat die dit mee kunnen nemen 

in gesprekken om het gebruikspotentieel met de genoemde uitvoerders van deze taken door te 

spreken. 

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

29 C p24: Op basis van de voorgaande onderzoeksvragen is gebleken dat op basis van huidige wet‐

telijke taken aanknopingspunten met de BAG aangetroffen zijn. 

Andere mogelijkheden zijn om te kijken naar nieuwe wettelijke taken waar de BAG een rol kan 

spelen of om te kijken naar indirect gebruik van de BAG. Dit resulteert in de volgende eerste lijst 

van mogelijkheden:  

1. Een eerste manier is om structureel bij de totstandkoming van nieuwe en gewijzigde wet‐ en 

regelgeving al in het beginstadium te detecteren of er een potentieel gebruik van de BAG in het 

verschiet ligt. Indien dit het geval lijkt moet bepaald worden op welke wijze dit verzilverd kan wor‐

den. Op die manier wordt het gebruik van de BAG verhoogd voor nieuwe wettelijke taken. 

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris en andere 

departementen (en IenM) 

10 A p8 Dit kan intern opgepakt worden door bijvoorbeeld de wetgevingsjuristen op het ministerie 

van IenM op deze niveaus het verplichte gebruik van de BAG te laten bewaken (of dat uit te beste‐

den), of door op stelselniveau maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een verplichte ‘basisregi‐

stratietoets’ bij ministerraadvoorstellen. Indien hier op stelselniveau (BZK) niet in voorzien wordt 

doet de werkgroep de aanbeveling om dit in ieder geval voor de geo‐gerelateerde basisregistraties 

onder verantwoordelijkheid van het ministerie van IenM uit te laten voeren. Het BAG BAO zou zorg 

moeten dragen dat hierover wordt gerapporteerd.  

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris en andere 

departementen (en IenM) 

30 A p25• Een detectiefunctie zoals hierboven omschreven wordt als zeer wenselijk gezien. 

• Laat IenM zorg dragen voor de inrichting van de detectiefunctie: bepalen of het inrichten van een 

detectiefunctie zoals hierboven omschreven als wenselijk wordt gezien. Indien ja, dan moet be‐

paald worden op welke wijze dit vorm krijgt.  

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris en andere 

departementen (en IenM) 

36 A p26 De werkgroep beveelt aan het ministerie van IenM aan om de verantwoordelijkheid voor 

deze detectiefunctie vorm te geven. Dit kan intern opgepakt worden door bijvoorbeeld de wetge‐

vingsjuristen op het ministerie van IenM op deze niveaus het verplichte gebruik van de BAG te laten 

bewaken (of uit te besteden), of op stelselniveau bijvoorbeeld in te laten voeren om een verplichte 

‘basisregistratietoets’ uit te laten voeren bij ministerraadvoorstellen. Indien hier op stelselniveau 

(BZK) niet in voorzien wordt doet de werkgroep de aanbeveling om dit in ieder geval voor de geo‐

gerelateerde basisregistraties onder verantwoordelijkheid van het ministerie van IenM uit te laten 

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris en andere 

departementen (en IenM) 
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voeren. 

31 C p25 2. Een tweede manier is om het gebruik te verhogen onder afnemers die indirect gebruik 

van de BAG (gaan) maken (olievlekwerking).  

Naast het zoeken naar direct gebruik van de BAG voor een wettelijke taak kan ook gekeken worden 

naar indirect gebruik. Hier zit een link met onderzoeksvraag 3 die hier verder wordt geconcreti‐

seerd. a. Een eerste gebied hierin is te kijken naar het stelsel van basisregistraties. De BAG heeft 

een relatie naar 6 andere basisregistraties: BRP, HR, WOZ, BRK, BRT en BGT. 

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris 

37 C p26 Ook concludeert de werkgroep dat het meer inzetten op de stelselpartners BRP, HR en 

BRK van belang is. Deze stelselpartners leveren BAG‐id’s mee in hun producten/diensten en het 

sturen op het gebruik bij hun afnemers zal via deze stelselpartners meer onder de aandacht moe‐

ten worden gebruikt. Dit geldt ook voor sectorknooppunten en sectorregistraties. Als deze de BAG 

gebruiken ontstaat een potentieel voor alle aangesloten afnemers op deze sectorknooppunten en 

sectorregistraties.  

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris 

32 A p25 • Laat het secretariaat BAG BAO zorg dragen dat de basisregistraties BRP, HR en BRK in 

kaart brengen welke van hun afnemers gebruik zouden willen/gaan maken van de door hen meege‐

leverd BAG‐id’s. Merk op: in de knoppenmatrix (zie onderzoeksvraag 3) zijn deze stelselpartners als 

segment opgenomen en heeft dit het bijbehorende gewicht voor de juiste inzet van middelen.  

• Laat vervolgens communicatie over de BAG structureel meenemen in de eigen communicatieka‐

nalen en accountapparaat van deze basisregistraties. 

• Laat het secretariaat BAG BAO zorgdragen dat hierover gerapporteerd wordt. 

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris 

33 C p25 b. Een tweede gebied is, conform de lijn van de visie op overheidsgegevens 2017, te kijken 

naar de sectoren: voor welke sectorregistraties en sectorknooppunten ligt een gebruikspotentieel 

voor de BAG. Het gaat hierbij om het inventariseren van een aantal sectorknooppunten en sector‐

registraties en met hen te bepalen in hoeverre het gebruik van de BAG meerwaarde biedt.  

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

34 A p26 Aanbeveling: Laat secretariaat BAG BAO zorg dragen dat een inventarisatie plaatsvindt bij 

sectorknooppunten en sectorregistraties welk gebruikspotentieel BAG er ligt. Deze taak kan wel‐

licht uitgevoerd worden via de accountmanagers. 

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 

38 A p26 De aanbeveling is om het secretariaat BAG BAO zorg te laten dragen dat de stelselpart‐

ners het gebruik van de BAG systematisch meenemen en dat er geïnventariseerd wordt voor welke 

sectorknooppunten en sectorregistraties er een BAG‐potentieel ligt. Hierbij kan de smoezen top‐10 

(zie begin van dit rapport) behulpzaam om feiten van meningen te kunnen onderscheiden.  

Kan opgepakt worden door het Ka‐

daster, binnen huidige man‐

daat/opdracht; 
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BIJLAGE 4: Reactie op advies werkgroep IV 

 

Werkgroep IV: Gemeentelijke baten  

Rapport: http://www.basisregistratiesienm.nl/basisregistraties/documenten/rapport/2015/04/09/rapport‐werkgroep‐4  

  

GESORTEERDE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (volgnr, A = advies, C = conclusie, p = paginanr) OPVOLGING 

P4 c: (Binnengemeentelijke) baten zijn te realiseren door: 

• Het resultaat van interne processen zoveel mogelijk vast te leggen via een opmerkingenveld in de 

BAG of anders via standaard (web)formulieren en geautomatiseerde verwerking.  

• Het proces van de 4 dagen registratietermijn te optimaliseren door al bij de vergunningaanvraag 

signalen te ontvangen van op termijn te registreren brondocumenten.  

• Het opstellen van (proces)beschrijvingen van alle interne BAG beheer handelingen en te onder‐

zoeken of alle handelingen noodzakelijk zijn dan wel bijdragen aan een betere registratie 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p4 (WABO‐BAG) A: Het primaire proces van de afdeling bouwen en wonen is het (binnen de gestel‐

de termijn) afgeven van vergunningen, toezicht houden en handhaven van regelgeving. Het door‐

geven van gebeurtenissen zoals “start bouw”, “bouw gereed” en sloopmeldingen aan de BAG en de 

WOZ krijgen hierdoor onvoldoende prioriteit. Baten zijn te realiseren door: 

• Eenmalig inwinnen van gegevens bij de bron voor alle basisregistaties. 

• Tijdige aankondiging BAG processen tgv voorgenomen vergunningverlening. Gemeenten moeten 

nieuwe en wijzigingen in BAG objecten binnen vier dagen registeren. Om deze termijn te halen is 

het belangrijk dat in een vroeg stadium van het vergunningverlening proces de BAG beheerder 

weet dat een object moet worden geregistreerd. 

• Adressering bouwterrein waar nog niet gebouwd wordt.   

• Op moment van vergunningverlening staat het nieuwe verblijfsobject nog niet in de BAG en kan 

dit dus ook niet gebruikt worden. Koppeling van het wabo besluit naar het uiteindelijke BAG object 

moet achteraf gebeuren en kost veel tijd. Mogelijke oplossing is om het voorlopig verblijfsobject / 

nummeraanduiding in de BAG en daarmee ook in de Landelijke Voorziening toe te voegen ook als 

dit nog geen authentiek gegeven is. 

• Gebruik systemen voor automatische gegevensuitwisseling wabo‐bag. 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING. De suggestie 

niet authentieke objecten en num‐

meraanduidingen in de LV op te 

nemen wordt niet overgenomen 

p4 C: de samenwerking tussen de diverse afdelingen / diensten te verbeteren, de (keten)processen 

te verbeteren, te beschrijven en intuïtief toepasbaar voor de gebruikers te maken en zoveel moge‐

lijk gebruik te maken van standaard geautomatiseerde gegevenskoppelingen. 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p5 (BAG‐BRP) A: Advies is om periodiek interne analyses uit te voeren op gelijktijdig zowel het BAG 

en BRP bestand en opvallende zaken nader te onderzoeken.   

Wordt overgenomen in het traject 

kwaliteitszorg, toezicht/handhaving; 

p5 (BAG‐BGT) C: Baten zijn te realiseren door: 

• bij het inwinnen van de geometrie consequent gelijktijdig het bovenaanzicht en het maaiveld in te 

meten, dit als één proces te zien.   

• Integraal beheer (gelijktijdige bijhouding) van de geometrie van BAG en BGT. 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 
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p5 (BAG‐WOZ) C: In toenemende mate kiezen gemeenten ervoor om de heffing van belastingen 

onder te brengen in een samenwerkingsverband met andere gemeenten. Zeker indien het beheer 

van de BAG en uitvoering van de WOZ aan verschillende organisaties is toebedeeld vraagt dit zorg‐

vuldige afstemming en zijn baten te behalen door goede samenwerking (het elkaar persoonlijk 

kunnen vinden) en zoveel mogelijk gebruik te maken van geautomatiseerde koppelingen. Baten zijn 

te realiseren door: 

• Het proces van het bepalen van BAG en WOZ objecten en het invullen van attributen zoals Ge‐

bruiksdoel en Gebruiksoppervlak zorgvuldig op elkaar af te stemmen en deze gegevens voor zowel 

de BAG en de WOZ gelijktijdig als onderdeel van het vergunningsproces in te winnen. 

• Het zoveel mogelijk vermijden van het gebruik van de inhoud van WOZ objecten en zo veel moge‐

lijk de oppervlakte. Deze waarde uit de BAG te halen. 

• Maak zoveel mogelijk gebruik van geautomatiseerde WOZ‐BAG koppelingen, niet alleen voor de 

basisgegevens maar ook eventueel gewenste plusgegevens.  

• Gezamenlijk gebruik luchtfoto’s. Mede door het toestaan van vergunning‐vrij bouwen krijgt de 

gemeente geen signalen van aan en verbouw. Verschillen tussen de registratie en de werkelijkheid 

komen aan het licht bij het beoordelen van luchtfoto’s en 360 graden rondom beelden. Stem tus‐

sen de beheerder van de BAG en de WOZ af wie regie voert bij het beoordelen van de foto’s en 

meldt verschillen terug aan de beheerders en handel deze af. 

• Start bouw / bouw gereed 

• Voor de WOZ is de situatie is de situatie van een object op 1 januari bepalend. Alle nog niet ge‐

reed gemelde vergunningen dienen aan het eind van het jaar te worden gecontroleerd. Advies is 

om de gebeurtenissencyclus tussen de afdelingen vergunningen, BAG‐registratie en Belastingen 

beter op elkaar af te stemmen en onafhankelijk te maken van deadlines. 

• Verbeteracties op bijvoorbeeld oppervlakte niet‐woningen samen uit te voeren.  

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p6 C: Belangrijke winstpakker is de samenwerking in de keten te vergroten.  Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p6 C: Van belang is niet alleen de processen duidelijk te beschrijven maar ook met alle medewer‐

kers te doorleven. Iedereen moet  beseffen dat het niet om het naleven van de procesregels gaat, 

maar om het belang van een goede dienstverlening en registratie van gegevens. 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p6 C: Indien ketens niet al te lang zijn is te overwegen om medewerkers in dezelfde keten, ook 

fysiek, dicht bij elkaar te zetten. Persoonlijk contact is een belangrijke stap in het oplossen van 

verschillen. Zelfs is te denken aan een andere ordening van de organisatie; niet volgens de traditio‐

nele vakinhoudelijke lijnen maar naar ketenindeling (producten die de gemeente levert).  

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p6 C: Een belangrijke winstpakker is het verregaand automatiseren van standaard gegevensuitwis‐

seling tussen geautomatiseerde systemen. Dit betekent het beschikbaar zijn, implementeren van 

en beheren van koppelingen wabo‐BAG, BAG‐WOZ, BAG‐BRP, BAG‐BGT. 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p6 C: Naast koppelen is het ook wenselijk het dienstverleningsproces te automatiseren en gebruik 

te maken van zaaksystemen van waaruit gegevens zijn door te sluizen naar de proces en registra‐

tiesystemen. 

Applicaties en koppelingen moeten daarbij wel voldoen aan de NORA en StUF, Koppelingen moeten 

ook technisch betrouwbaar zijn zowel wat betreft het correct en volledig overbrengen van gege‐

vens en de continue beschikbaarheid gedurende een steeds groter deel binnen een etmaal 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p7 A: Stem het proces en verantwoordelijkheid af betreffende terugmelden en het afhandelen 

daarvan. Beschrijf het proces van terugmelden inclusief afhandeling, gedogen, handhaven, legalise‐

ren, bezwaar en beroep….. Advies aan gemeenten is om het terugmeldproces expliciet te regelen 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p7 A: Maak gebruik van de geometrie van de BAG panden voor analyse doeleinden. Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p7 C: Alleen door structurele aandacht door het management is het middel informatiemanagement 

juist en efficiënt in te zetten bij de dienstverlening richting burgers en bedrijven en bij de  interne 

bedrijfsprocessen. Juist en efficiënt inzetten betekent het aanbrengen van samenhang in en tussen 

de informatiesystemen, gegevensmanagement, procesmanagement, opleidingen voor het kunnen 

gebruiken van de systemen en adequaat onderhoud / applicatiebeheer. 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 
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p7 C: De basisregistraties BAG en WOZ hebben een grote verwantschap. Beide registraties be‐

schouwen de (verblijfs)objecten waarin wij wonen en werken en gebruiken dezelfde processen 

(vergunningverlening) om de registraties te actualiseren. Het is dan ook voor te stellen om beide 

registraties verder te integreren en gemeenschappelijk te beheren. Verschillen tussen de BAG en 

WOZ administratie zijn dan (technisch) niet meer mogelijk, noch onderlinge dure koppelingen.   

Wordt niet overgenomen, BAG en 

WOZ hebben andere objecten van 

registratie en zullen dus verschillen 

blijven bevatten; 

p7 C: Met ingang van 2016 is de BGT gerealiseerd, het is nu aan alle overige basisregistraties en 

procesbeheerders om daar ook daadwerkelijk op aan te sluiten. Op termijn is voor te stellen dat 

BAG, WOZ én BGT gemeenschappelijk beheer krijgen om zo gegevens verschillen uit te bannen 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p7 A: In het algemeen is er voor te pleiten de geometrie een dominantere positie te geven in regi‐

straties 

Wordt niet overgenomen, onduide‐

lijke aanbeveling 

p9 C HERHALING WG2: Adresseren van BAG objecten 

Het gemeentebestuur kan op grond van de Wabo een omgevingsvergunning verlenen zonder (te 

wachten op) nummerbeschikking, waardoor de vergunning en het adresseerbare object niet in te 

schrijven zijn in de BAG. Een adresseerbaar object – zoals een woning of bedrijf – is echter zonder 

adres niet in te schrijven in de BAG en dus niet te zien voor gebruikers van de BAG. Het toekennen 

van een adres achteraf kan nog veel tijd vergen waardoor het Bagobject als zodanig een tijdlang 

niet in de Bag kan worden ingeschreven terwijl de vergunning al wel is verleend. 

Het ministerie van IenM is verantwoordelijk voor het wabo én het BAG proces en daarmee de 

instantie die tegenstrijdige regelgeving kan oplossen 

Wordt niet overgenomen, er is geen 

sprake van formele tegenstrijdighe‐

den in wet‐ en regelgeving 

p13 A: Harmoniseer begrippen en definities in het ruimtelijk domein (bouwen en wonen, BAG, BGT 

en WOZ) voor zover gemeente die zelf kunnen vaststellen (voor overige zie 3.1 wet en regelgeving) 

Bredere scope dan BAG alleen, kan 

geagendeerd worden bij stelselpart‐

ners / Digicommissaris 

p13 A: Win gegevens gelijktijdig en eenmalig in bij de bron voor alle gemeentelijke (ba‐

sis)registraties en processen 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p13 A: Verbeter de samenwerking tussen afdelingen en automatiseer indien mogelijk processen in 

de hele keten vanaf inwinnen, via basisregistraties tot en met afhandelen van terugmeldingen 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p13 A: Werk de geïnventariseerde winstpakkers uit tot good practices en communiceer die met de 

gemeenten 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p13 A: Ons advies is opdracht te geven om deze processen (BoWo, BGT) verder ter onderzoeken 

(onder meer de G4 heeft diverse knelpunten aangedragen) en samen met gemeenten een handrei‐

king procesoptimalisatie BAG op te stellen. Hiervoor zijn dan wel middelen nodig 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING. Voor relatie 

met BGT zullen handreikingen pro‐

cesoptimalisatie geactualiseerd 

worden 

p14 A: Kennisoverdracht is mogelijk nadat de handreiking procesoptimalisatie BAG is opgesteld. 

Deze is dan met voorbeelden uit de gemeenten als good practice te verspreiden en zijn daar ken‐

nissessies voor te geven. 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p14 A: (Winstpakkers gemeenten): Denk hierbij ook aan het gebruik van de BAG in combinatie met 

andere basisregistraties zoals de BGT in het veiligheids en sociaal domein 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p 14 A: (Winstpakkers andere overheden): Denk hierbij ook aan het gebruik van de BAG in combi‐

natie met andere basisregistraties zoals de BGT in het veiligheids‐ en sociaal domein 

Wordt niet overgenomen, buiten 

scope van domein BAG/IenM, kan 

wel geagendeerd worden bij stelsel‐

partners / Digicommissaris; 

p14 A: De werkgroep adviseert het ministerie van IenM om een vervolgopdracht te formuleren 

voor het verder onderzoeken van de mogelijke procesverbeteringen, het opstellen van handreikin‐

gen en de wijze waarop de resultaten met de gemeenten te communiceren. Gezien de hierboven 

beschreven dilemma’s is te verwachten dat veel aandacht nodig voor het verkrijgen van draagvlak. 

De werkgroep adviseert daarom de concept opdracht voor te leggen aan de bestuurlijke VNG 

commissie “Dienstverlening en Informatiebeleid” en daarbij het Gemeentelijk Geo Beraad en KING 

in te betrekken.   

Wordt niet overgenomen. Primair is 

dit verantwoording van de bronhou‐

ders, IenM formuleert geen op‐

dracht. Het zijn zinvolle ideeën, maar 

primaire verantwoordelijkheid ligt 

niet bij het ministerie 

P8 C: Toekomstscenario gemeenschappelijke BAG applicatie 

Op dit moment heeft iedere gemeente een eigen BAG applicatie inclusief eigen applicatiebeheer en 

systeembeheer. Ook moet iedere gemeente apart onderhandelen met en opdracht geven aan 

softwareleveranciers voor onderhoud en vernieuwingen. Besparing zijn wellicht mogelijk door voor 

alle gemeenten een gemeenschappelijke BAG applicatie aan te schaffen en te laten beheren. Daar‐

Wordt niet overgenomen,niet uit 

evaluatie naar voren gekomen, maar 

gemeenten kunnen nu al zelf kiezen 

voor dezelfde applicatie (gemeente‐

lijke aangelegenheid); 
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bij moet het mogelijk zijn om naast de verplicht te registreren gegevens ook een aantal gewenste 

gegevens te registreren in daarvoor te bestemmen vrije velden. 

p8 A: Indien begrippen in de verschillende domeinen, wetten en zelfs basisregistraties verschillende 

betekenissen hebben en door elkaar worden gebruikt, blijft het uitwisselen en correcte gebruik van 

uitgewisselde gegevens uiterst lastig. Er is onderzoek en scherpe definiëring nodig van alle gege‐

vens die worden uitgewisseld. Dit moet leiden tot wijziging van wet‐ en regelgeving zodat een 

eenmaal gedefinieerd begrip in alle wetten dezelfde betekenis krijgt.   

Wordt niet overgenomen, buiten 

scope van domein BAG/IenM, kan 

wel geagendeerd worden bij stelsel‐

partners / Digicommissaris; 

p8 C: Ook is vertaling naar de techniek nodig zodat de uitwisseling tussen de vele basis‐ en proces‐

systemen beter mogelijk is. 

Kan opgepakt worden door de bron‐

houders / VNG / KING 

p8 A: Wenselijk is in de BAG en de WOZ een gelijke registratie en opdeling te hanteren. De voor‐

keur lijkt uit te gaan naar een oppervlakte registratie. 

Wordt niet overgenomen, buiten 

scope van domein BAG/IenM, gelijke 

oppervlakte kan wel geagendeerd 

worden bij Waarderingskamer / 

bronhouders; 

p8 A: Indien voor de WOZ waardering beslist de inhoud van een verblijfsobject nodig is, valt te 

overwegen de inhoud ook in de BAG op te nemen  

Wordt niet overgenomen, inhoud 

BAG zo klein mogelijk. Bovendien 

niet uit evaluatie naar voren geko‐

men (en strijdig met bovenstaande 

opmerking over oppervlak) 

p9 C: Wabo, BAG, WOZ en BRP hanteren ieder verschillende definities  voor het begrip gebruiksdoel 

die niet op elkaar zijn afgestemd  

Wordt niet overgenomen, buiten 

scope van domein BAG/IenM, kan 

wel geagendeerd worden bij stelsel‐

partners / Digicommissaris; 

p9 C: Voor Bouwen en wonen is het moment van gereed zijn van een woning het moment dat het 

toezichtdossier kan worden gesloten en openstaande punten zijn opgelost. Dit hoeft niet te bete‐

kenen dat de woning daarmee bewoond kan worden. Een gereedmelding in de BAG is het moment 

dat het verblijfsobject bewoond of in gebruik kan worden genomen, dit hoeft niet het moment te 

zijn dat het bouwdossier is afgerond  

Wordt niet overgenomen. Vraag is 

onduidelijk, BAG legt het moment 

vast dat natuurlijke en niet‐

natuurlijke personen zich kunnen 

inschrijven 

p9 C: BAG registreert bovenaanzicht van panden, de BGT registreert op maaiveld. Vraag is of beide 

geometrieën nodig zijn of dat bijvoorbeeld de BAG kan volstaan met de geometrie op maaiveld 

niveau  

Wordt niet overgenomen, de vraag 

waar welke geometrie vastgelegd 

wordt kan op langere termijn in 

domein BAG/BGT wel verkend wor‐

den 

p9 C: Baten zijn te behalen door de begrippen te harmoniseren. Wetgeving zal moeten worden 

aangepast waarbij een eenmaal gedefinieerd begrip in alle wetten dezelfde betekenis krijgt. Ook 

moet wetgeving zoveel mogelijk, volgens het principe ‘pas toe of leg uit’, gebruik maken van de 

begrippen die zijn gedefinieerd in de diverse wetten op de individuele basisregistraties.  

Harmonisatie is permanent aan‐

dachtspunt, en bovendien een eis 

vanuit het algemeen beleidskader 

regelgeving 

p13 A Nieuwe wet‐ en regelgeving, zoals de omgevingswet, moet verplicht gebruik maken van de 

begrippen en definities zoals vastgelegd in eerdere wetgeving met name de wetten betreffende de 

basisregistraties zoals de BAG. Processen kunnen alleen efficiënt verlopen indien de wetgever 

definities als gebruiksoppervlakte, gebruiksdoel en gebeurtenissen harmoniseert. Het ministerie 

van IenM is verantwoordelijk voor wetgeving in het ruimtelijk domein zoals de Omgevingswet en 

de wetten BAG en BGT. Ons advies is dat het Ministerie van IenM  de harmonisatie van begrippen 

en definities binnen het ruimtelijk domein oppakt en voor de relatie met de WOZ afstemt met het 

ministerie van Financiën.  

Buiten bereik IenM/BAG, wel betrok‐

ken in Omgevingswet maar niet 

afdwingbaar. En volledige harmoni‐

satie niet haalbaar en realistisch 
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p9: Vergunningvrij bouwen: betekent dat de BAG minder meldingen / brondocumenten vanuit de 

afdeling bouwen‐en‐wonen krijgt waardoor verschillen tussen de werkelijkheid buiten en de BAG 

registratie intern toeneemt. In de praktijk komen verschillen pas aan het licht bij inspectie of bij het 

bestuderen van oude en nieuwe luchtfoto’s. Besparingen bij de ene afdelingen leiden tot hogere 

kosten bij de andere afdeling.  

Gemeenten kunnen wellicht capaciteit die in het vergunningsproces wegvalt inzetten bij het con‐

trole proces. Probleem is dat de besparing inmiddels is wegbezuinigd en te verrichten werkzaam‐

heden afhankelijk zijn van ontvangen leges. Dit ontslaat de gemeente overigens niet van de plicht 

correcte basisregistraties te voeren en ook terugmeldingen adequaat af te handelen, maar krijgt 

onvoldoende prioriteit. 

 

De bedoeling van het vergunningproces is om te bepalen wat wel en niet mag terwijl de BAG is 

opgezet als een registratie van de werkelijkheid buiten. Een mogelijk oplossing is het verplichten 

van burgers en bedrijven om bouwactiviteiten met gevolgen voor de BAG en de WOZ via het over‐

leggen van een bouwtekening en eventueel een constructietekening meldingsplichtig te maken. 

Nadeel zijn de hogere administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Op basis van de melding is 

het aan de gemeente en bijvoorbeeld de brandweer om het bouwwerk al dan niet te controleren. 

Een alternatief is de burgers, samen met de WOZ‐aanslag ook de relevante gegevens uit de BAG 

voor te leggen. Indien de burger de WOZ‐aanslag accepteert, gaat deze ook akkoord met de geregi‐

streerde BAG gegevens.  

Dit gaat over inwinningsprocessen, 

vallen buiten scope, punt bronhou‐

ders/VNG/KING zelf 

p10: HERHALING WG 2: Reële eisen ten aanzien van termijnen: De vierdagen eis is misschien door 

middel van procesverbetering en vooral het kunnen en mogen aanspreken op verantwoordelijkhe‐

den nog wel te realiseren, de halfjaar termijn voor het verwerken van mutaties in het terrein is niet 

realistisch indien fotomateriaal niet tijdig beschikbaar is. 

 4 dagen termijn wordt gehandhaafd 

en 6 maandentermijn wordt wel in 

samenhang bekeken met BGT 

p11 A: Oproep aan de  wetgever is om als voorwaarde voor het indienen van omgevingsvergunning 

eisen te stellen aan het gebruik van gegevens: de omgevingsaanvraag bevat alleen gegevens uit 

basisregistraties als die daar al in opgenomen zijn en nieuwe gegevens in de aanvraag zijn geschikt 

om daarmee basisregistraties zoals de BAG, BGT en WOZ bij te werken. 

Ook verdient het aanbeveling in de Omgevingswet op te nemen dat Bouwen en Wonen de gege‐

vens uit het vergunningsproces tijdig én overeenkomstig de wet BAG aanlevert.  

Buiten bereik van domein BAG/IenM, 

politieke keuze 

p13 A: Vraag aan de wetgever is verder om de consequenties van de eigen wetgeving te doorzien 

en oplossingen aan te bieden voor knelpunten die hier uit ontstaan. Denk hierbij onder meer aan 

het toestaan van vergunningsvrij bouwen terwijl anderzijds de wens is de kwaliteit van de basisre‐

gistraties zoals de BAG en de WOZ te verhogen.  

de BAG stelt eisen aan zowel vergun‐

ningplichtige als vergunningsvrije 

activiteiten. Politieke keuze, dus 

buiten scope IenM/BAG 

p11 A: een oproep aan het ministerie van IenM om de Omgevingswet alleen in te voeren indien 

middelen én informatiesystemen beschikbaar zijn, dit ook in relatie tot de wettelijke BAG, WOZ en 

BGT registraties  

Is buiten domein IenM/BAG, maar 

dienen in het domein van de Omge‐

vingswet gesteld te worden 

p8 C: Toekomststrategie burgers en bedrijven leveren aan 

In de bankensector is het heel normaal dat burgers en bedrijven zelf transacties, zoals betalingsop‐

drachten uitvoeren. Ook bij de overheid is deze trend zichtbaar zoals de wens dat burgers en be‐

drijven met ingang van 2017 (nagenoeg) alle transacties met de overheid digitaal kunnen afhande‐

len. In het ruimtelijk domein beschikken burgers en bedrijven, zeker als het om recente nieuwbouw 

of omvangrijke verbouwingen gaat, over digitale bouwtekeningen in het standaard CAD formaat. Bij 

veranderingen in het bouwwerk kunnen zij wijzigingen in de bouwtekeningen (laten) aanbrengen 

en deze aanleveren bij de vergunningverlener. Vanuit het digitale omgevingsloket zijn de gegevens, 

liefst geautomatiseerd, te vertalen naar de BAG en WOZ attributen en in te lezen in de BAG en WOZ 

systemen. 

Politieke vraag of je dergelijke ver‐

plichtingen op wil leggen. Is buiten 

domein IenM/BAG, maar dienen in 

het domein van de Omgevingswet 

gesteld te worden 

 

 


