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Basisregistraties Adressen  

en Gebouwen (BAG) 

Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) 

Hofstraat 110 

Postbus 9046 

7300 GH  Apeldoorn 

Telefoon (088) 183 3400 

bagbao@kadaster.nl 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Minister van Infrastructuur en Milieu 
Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
Postbus 20901 
2500 EX  ‘s Gravenhage  

  
  

Datum 3 december 2015 
Uw kenmerk       

Ons kenmerk 15.044930 
Betreft Aandachtspunten bij wetsontwerp BAG 

Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 
 

Op 28 oktober 2015 sprak het BAG BAO over het voorstel aangaande voorgenomen 
beleidswijzigingen die de basis moeten vormen voor een nieuw wetsvoorstel BAG met 
bijbehorende memorie van toelichting. De titel van dit voorstel luidt: „Toelichting nieuwe 
opzet wet basisregistraties adressen en gebouwen n.a.v. beleidswijzigingen”.  
 
Het BAG BAO kan zich goed vinden in de beleidswijzigingen voor het wetsontwerp, 
maar enkele punten kunnen ons inziens beter, daarvoor doet het BAG BAO u een 
aantal suggesties. 
We hebben geconstateerd dat onze adviezen en de aanbevelingen van de werkgroepen 
grotendeels terug te vinden zijn in de beleidswijzigingen. Graag informeert het BAG 
BAO u over de punten waarvan wij, als bronhouders en afnemers van de BAG, vinden 
dat ze nog extra aandacht behoeven. We willen u vragen deze punten mee te nemen in 
de beleidswijzigingen.  
 
De herziene wet biedt veel mogelijkheden  
Objectklassen staan nog wel in de wet, maar de details hiervan niet meer. Dit biedt de 
door bronhouders en afnemers gewenste flexibiliteit, ook voor de toekomst. 
Dit zien we terug in het voorstel om kwaliteitseisen en herleidbaarheid vast te leggen in 
een bij ministeriële regeling vast te stellen catalogus. Voor samenhang en 
eenduidigheid vinden we het daarbij wenselijk om vergelijkbare zaken op gelijk niveau 
te regelen. Dit betreft bijvoorbeeld de gestelde termijnen, zoals termijnen voor 
verwerking brondocumenten, inmeten en de afhandelingstermijn bij terugmeldingen.  
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BAG BAO acht het wenselijk dat de nieuwe Wet- en regelgeving BAG ook voor de 
verschijningsvorm van de catalogus voldoende flexibiliteit biedt. Zodat we ook hierin 
snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals linked data.  
 
Toezicht 
We vragen u goed te overwegen op welk niveau toezicht dient te worden geregeld. Dit 
geldt zowel voor toezicht op de bronhouders als op de beheerder van de landelijke 
voorziening. 
BAG BAO vindt het een betere optie om toezicht te regelen in een AMvB of ministeriële 
regeling dan in de wet. Een ministeriële regeling heeft als voordeel dat het voor 
iedereen vastligt, als nadeel dat het minder flexibel is t.o.v. het helemaal niet vastleggen 
anders dan in een beleidslijn. In elk geval is er voor toezicht een aanknopingspunt nodig 
in de wet.  
In het kader van kwaliteit, toezicht en handhaving wordt een rol voorzien voor Kadaster 
en BAG BAO, daarom vragen we u te beoordelen op welke wijze dit opgenomen moet 
worden in de regelgeving zodat het BAG BAO hiervoor het juiste mandaat krijgt. 
 
Terugmelden 
Bij terugmelden bestaat de behoefte dat elke afnemer kan terugmelden ongeacht of de 
gegevens authentiek zijn, wie de afnemer is, hoe deze de gegevens heeft verkregen of 
waarvoor deze de gegevens gebruikt. Wij stellen voor dat de afnemer zelf mag kiezen of 
hij de melding doet via de landelijke voorziening of rechtstreeks bij de bronhouder. Het 
huidige onderscheid tussen een terugmelding (art. 37) en een terugmeldverzoek (art. 
38) verdwijnt daarmee. 
 
Verplicht gebruik en authenticiteit 
Wanneer vergelijkbare authentieke informatie in verschillende registraties is 
opgenomen, is het wenselijk dat de wet- en regelgeving aanwijzingen geeft hoe te 
handelen als die informatie niet hetzelfde is. Dit kan het geval zijn bij de (3D) geometrie 
van BAG en BGT. Ook als ze in de werkelijkheid hetzelfde zijn, kunnen ze verschillend 
opgenomen zijn in de verschillende registraties vanwege samenhang met andere 
objecten. 
 
BAG BAO verzoekt u om deze aandachtspunten op te nemen in de voorgenomen 
beleidswijzigingen voor de Wet BAG. 
 
Daarnaast vragen we aandacht voor verplicht gebruik van de BAG, hetgeen overigens 
geen gevolgen heeft voor de voorliggende contouren van het wetsontwerp. We vragen 
u vanuit uw ministerie aandacht te besteden aan het afdwingen van gebruik van BAG-
begrippen en definities in andere wetgeving (harmonisatie) op stelselniveau. Ons advies 
is te bewerkstelligen dit onderdeel te laten worden van de portefeuille van de Nationaal 
Commissaris Digitale Overheid.  
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Met vriendelijke groet, 
 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen  
Bronhouders- en afnemersoverleg 
 

 
 
F.T.J.M. Backhuijs         
Voorzitter BAG BAO  

 


