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Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij wil ik u graag uw medewerking vragen aan de wettelijke evaluatie van de 

basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), en u informeren over de huidige 

stand van zaken. 

 

Het is nu bijna vier jaar geleden dat de Wet BAG in werking is getreden. Medio 

2011 zijn alle gemeenten aan de Landelijke Voorziening van de BAG aangesloten, 

en sinds 1 juli 2011 geldt de gebruiksplicht voor bestuursorganen bij het vervullen 

van hun publiekrechtelijke taken. 

 

Artikel 46 van de wet BAG stelt dat de wet steeds na 4 jaar geëvalueerd moet 

worden op de aspecten doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de 

praktijk. De minister moet de uitkomsten naar de Tweede Kamer zenden.  

 

Het moment van evaluatie is nu aangebroken. Daarom heb ik de Auditdienst Rijk 

(ADR), onderdeel van het ministerie van Financiën, als onafhankelijke partij, 

gevraagd dit evaluatieonderzoek in 2013 te gaan uitvoeren. Het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu is formeel opdrachtgever voor dit evaluatie-onderzoek. 

Tijdens het onderzoek zullen steekproefsgewijs interviews worden gehouden bij 

een aantal gemeenten met de ambtenaren belast met het bronhouderschap van 

de BAG en ambtenaren die de BAG gebruiken voor andere basisregistraties zoals 

de WOZ en de GBA of gebruiken voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.  

 

Uit de steekproef is uw gemeente als één van de te onderzoeken gemeenten naar 

voren gekomen. De ADR zal contact opnemen met de BAG-beheerder van uw 

gemeente om hierover concrete afspraken te maken. 

 

Wellicht is er binnen uw gemeentelijke organisatie al eerder onderzoek naar de 

doelmatigheid of de effecten van de BAG uitgevoerd, of zijn er bijvoorbeeld 

kosten/batenanalyses of andere onderzoeken naar de werking van de BAG binnen 

uw gemeente uitgevoerd. Dergelijke input vanuit gemeenten is zeer welkom. De 

informatieverzameling voor dit onderzoek vindt plaats in de maanden mei tot en 

met juli 2013. Indien u dergelijke documenten beschikbaar wil stellen voor het 

evaluatieonderzoek of andere vragen of mededelingen hierover heeft verzoek ik u 

contact op te nemen met de Auditdienst Rijk of het ministerie van IenM.  
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Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie en een 

klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van bronhouders (gemeenten), 

afnemers, beheerder van de Landelijke Voorziening, het stelsel van 

basisregistraties naast IenM zitting hebben. Daarnaast zal het BAG Bronhouders- 

en afnemersoverleg (BAG BAO) over de voortgang en resultaten van het 

onderzoek geïnformeerd worden. Een viertal gemeenten zijn vertegenwoordigd in 

de begeleidingscommissie en klankbordgroep van dit onderzoek. De 

contactgegevens van ADR, IenM en de gemeentelijke vertegenwoordiging in de 

begeleidingscommissie en klankbordgroep vindt u onder deze brief. 

 

Gedurende het onderzoek zal ook via de website http://bag.vrom.nl (BAG-

evaluatie) informatie over het evaluatie-onderzoek weergegeven worden, hier 

vindt u ook het door de ADR opgestelde plan van aanpak. 

 

Naast het door de ADR uitgevoerde evaluatie-onderzoek zal er via internet een 

BAG-afnemersonderzoek plaats vinden. Hiervoor zal uw gemeentelijke NUP-

coördinator via KING een uitnodiging ontvangen. 

 

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor de medewerking, en hoop u hiermee 

voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

WND. DIRECTEUR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, 

 

 

 

 

Dhr. Drs. H.A. Snoeken 

 

 

 

 

 


