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Geacht College, 
 
In mijn brief van 11 september 2017 (kenmerk IENM/BSK-2017/195265) heb ik u 
geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen in de wet- en regelgeving van de 
basisregistraties adressen en gebouwen (bag). In deze brief wil ik u vanuit het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)1 graag over het 
moment van de inwerkingtreding en de verdere planning informeren. 
 
Resumé wijzigingen in kader van BAG 2.0 
In het kader van BAG 2.0 wijzigen de Wet bag, het Besluit bag (algemene 
maatregel van bestuur) en de ministeriële regelingen voor de BAG. De 
belangrijkste wijzigingen betreffen de structuur van de wet- en regelgeving, de 
inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht en een beperkt aantal inhoudelijke 
wijzigingen. Een meer gedetailleerd overzicht vindt u in de hierboven genoemde 
brief en via de koppelingen onderaan deze brief.  
 
Inwerkingtreding wijzigingen wet- en regelgeving per 1 juli 2018 
Door het ministerie van BZK is in samenwerking met het Kadaster en de VNG een 
bijgestelde planning opgesteld voor de implementatie van het BAG 2.0-traject. 
Het BAG Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAG BAO) heeft aan de Minister van 
BZK een positief advies uitgebracht over de planning. 
 
De datum inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving is 1 juli 2018. 
Het Koninklijk Besluit betreft het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 
februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en 
enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de 
registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60) en van het besluit van 6 juli 2017 tot 
                                                
1 Sinds medio oktober 2017 valt de verantwoordelijkheid voor de basisregistraties in het 
geo-informatiedomein, waaronder de BAG, niet meer onder de minister van Infrastructuur 
en Milieu (thans Infrastructuur en Waterstaat) maar onder de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

http://www.geobasisregistraties.nl/
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modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Stb. 2017, 311). Daarnaast 
bevat het Koninklijk Besluit de inwerkingtreding van het artikel omtrent de 
periodieke zelfcontrole voor de basisregistratie grootschalige topografie (artikel 
30). Het Koninklijk Besluit is op 30 april 2018 gepubliceerd in Staatsblad 2018, 
nr. 1222. 
 
De implementatie van de overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0 wordt begeleid 
door het Ministerie van BZK, het Kadaster en VNG-Realisatie. Een integraal 
overzicht van de implementatie-planning op hoofdlijnen is opgenomen als bijlage 
bij deze brief. 
 
Alle onderdelen van de planning zijn weergegeven in bijlage 1. De planning heeft 
een looptijd tot 1 januari 2020 (voor het gedeelte dat de bronhouders betreft). 
Hierbij wil ik de volgende zaken uit de planning benadrukken: 

• Op www.geobasisregistraties.nl vindt u een compleet overzicht van de 
gewijzigde wet- en regelgeving in het kader van BAG 2.0. 

• Op 20 april 2018 is in Staatscourant 2018, nr. 22683, de wijziging van de 
Regeling periodieke controle basisregistratie adressen en gebouwen 
gepubliceerd (naast een Regeling controle basisregistratie grootschalige 
topografie waarin dezelfde systematiek wordt geïntroduceerd voor deze 
basisregistratie), als formeel startpunt voor de zelfcontrole-systematiek. 
Per 1 juli 2018 zal de verplichte zelfcontrolesystematiek van start gaan. 
De vragenlijst voor zelfcontrole voor 2018 is in overeenstemming met het 
BAG BAO vastgesteld en is op www.geobasisregistraties.nl gepubliceerd. 
U wordt via het ENSIA3-programma nader geïnformeerd over het proces 
voor 2018. 

• Op www.geobasisregistraties.nl is door het ministerie van BZK het 
Kwaliteitskader voor 2018 gepubliceerd. In dit kader wordt het 
implementatiebeleid voor de overgang van “BAG 1.0” naar “BAG 2.0” 
beschreven. Hierin is beschreven hoe er met de bestaande objecten in de 
BAG omgegaan dient te worden, en hoe er met registratie van objecten 
omgegaan dient te worden die een relatie hebben met de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (bijvoorbeeld pandafbakening in relatie tot 
‘schuren’ en ‘windturbines’). De reden hiervoor is om de impact voor 
bronhouders zo veel mogelijk te beperken. 

• De wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen, 
met de Catalogus bag en de Koppelvlakbeschrijving bag – Landelijke 
Voorziening bag zal na de EU-Notificatie (naar verwachting eind juni / 
begin juli 2018) gepubliceerd worden in de Staatscourant. De Catalogus 
en Koppelvlakbeschrijving zijn in definitieve versie reeds gepubliceerd via 
www.geobasisregistraties.nl. 

• De verwachting is dat in 2018 de aangepaste BAG-applicaties door de 
leveranciers opgeleverd zullen worden. Daarvoor zal Kadaster een 
aangepaste conformiteitsomgeving open stellen, het product BAG-Extract 
conform BAG2.0 beschikbaar maken en andere technische 

                                                
2 https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-122.html 
3 ENSIA: Eenduidige Normatiek Single Information Audit 

http://www.geobasisregistraties.nl/
http://www.geobasisregistraties.nl/
http://www.geobasisregistraties.nl/
http://www.geobasisregistraties.nl/
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website en nieuwsbrieven. VNG-Realisatie zal u nader informeren over 
binnengemeentelijke effecten (bijv. omtrent binnengemeentelijke 
koppelvlakken en modeldocumenten). 

• Alle bronhouders hebben na beschikbaarstelling van het nieuwe 
koppelvlak en software één jaar de tijd om (in overleg met hun 
leverancier) over te gaan op het nieuwe koppelvlak. Eind 2019 zal het 
implementatieproces voor de bronhouders afgerond worden. 

 
Via de website van het Kadaster (www.kadaster.nl/bag-2.0) zal een stappenplan 
voor de implementatieperiode bij de gemeenten gecommuniceerd worden. 
 
Voor de afnemers van de producten vanuit de Landelijke Voorziening wordt een 
afzonderlijke implementatieplanning gecommuniceerd door het Kadaster. In dit 
kader vindt eveneens een herijking van het productenportfolio plaats. 
 
Indien u vragen heeft over de binnengemeentelijke impact en de scenario’s voor 
de binnengemeentelijke koppelvlakken verzoek ik u in contact te treden met uw 
vertegenwoordiger van de VNG of VNG-Realisatie. Indien u vragen heeft over de 
aanpassingen in de software voor de BAG verzoek ik u in overleg te treden met 
uw leverancier. 
 
Verzoek aan het College 
Hierbij verzoek ik u de bovenstaande informatie met de betrokkenen binnen uw 
gemeente te delen. Ik wil u vragen de verdere voorbereidingen voor de invoering 
van de hernieuwde wet- en regelgeving basisregistratie adressen en gebouwen in 
uw organisatie te treffen.  
 
Meer informatie en vragen 

 Via de websites van Kadaster (www.kadaster.nl/bag-2.0) en BZK 
(www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/adressen-en-gebouwen) 
vindt u gedetailleerde informatie. U kunt zich ook aanmelden voor de 
BAG-nieuwsbrief via de website van het Kadaster.  

 Bij vragen over de zelfcontrole verwijs ik u naar ENSIA-helpdesk bij ICTU: 
https://www.ensia.nl/contact/#!/ 

 Bij vragen over de binnengemeentelijke gevolgen verzoek ik u contact op 
te nemen met VNG-Realisatie: 
https://www.vngrealisatie.nl/secties/concern/contact  

 Bij overige vragen over BAG 2.0 kunt u zich per e-mail richten tot 
bagbao@kadaster.nl of uw vertegenwoordigers in het Agendaoverleg BAG 
BAO of het BAG BAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kadaster.nl/bag-2.0
http://www.kadaster.nl/bag-2.0
http://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/adressen-en-gebouwen
https://www.ensia.nl/contact/#!/
https://www.vngrealisatie.nl/secties/concern/contact
mailto:bagbao@kadaster.nl


 

 Pagina 4 van 5 

Directoraat-Generaal 
Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Ruimtelijke Ordening 
Afd. Beleid Geo-Informatie 

 
Ons kenmerk 
2018-0000258687 Ik wens u veel succes bij de uitvoering van de BAG en de verdere voorbereidingen 

van de wijzigingen in het kader van BAG 2.0. 
 
Hoogachtend, 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze, 
 
Was getekend 
 
Drs. D.J. Tijl 
Directeur Ruimtelijke Ordening 
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Integrale planning (als PDF te downloaden op: 
https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/documenten/publicatie/2018/04/06/pl
anning-bag2.0-versie-april-2018)  

https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/documenten/publicatie/2018/04/06/planning-bag2.0-versie-april-2018
https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/documenten/publicatie/2018/04/06/planning-bag2.0-versie-april-2018

