


van deze bepalingen in de gegevenscatalogus niet d.e juiste vorm. Maar opname in
een Algemene Maatregel van Bestuur zien wij wel als haalbaar. Dit betekent onder
meer dat aanpassing zonder wetswijziging mogelijk zal zijn en dat daarmee
bijvoorbeeld ook de afstemming met de BGT voldoende mogelijk blijft.

Daarnaast vraagt u aandacht voor de inregeling van het toezicht. In de wet BAG
zal een bepaling aangaande het toezicht opgenomen worden, die in lagere
regelgeving zal worden uitgewerkt. Het nieuwe kwaliteitsmanagement zal van
start gaan vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving. Voor het landelijke
kwaliteitsmanagement, en informeel eerstelijns toezicht, is een rol voorzien voor
het Kadaster (in opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu), waarbij
overigens het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de
bronhouder zelf ligt. In de eerste escalatiestappen wordt een rol voorzien voor
VNG en/of BAG BAD. Aangezien het formele toezicht de verantwoordelijkheid blijft
van de formele toezichthouder, het ministerie van infrastructuur en milieu, zijn
aanpassingen in de mandatering niet noodzakelijk.

Uw verzoek tot aanpassing van de wetgeving betreffende terugmeldingen
honoreer ik. Met ingang van de gewijzigde wet- en regelgeving BAG zal de
afnemer zelf kunnen bepalen waar een terugmelding gedaan wordt, bij de
betreffende bronhouder of bij de beheerder van de Landelijke Voorziening.

Tot slot geeft u een opmerking mee over het gebruik van de basisregistraties en
mogelijk schijnbare tegenstrijdige voorschriften. Ik zal aan de afstemming tussen
basisregistraties, zoals de BAG en de BGT, bij aanpassingen in wet- en
regelgeving zeker aandacht schenken, bijvoorbeeld via verstrekking van nadere
handreikingen en documentatie. Zowel ten aanzien van de inhoud (o.a. termijnen
voor bijhouding) als de processen zijn op dit moment voorstellen voor
stroomlijning in voorbereiding.
Voor het gebruik van basisregistraties binnen en buiten de overheid zal ik, ook bij
de nationaal commissaris digitale overheid, aandacht blijven vragen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, u kunt binnenkort
de aanvraag voor de formele consultatie ten aanzien van het wetsontwerp BAG
tegemoet zien.
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