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Op donderdag 22 januari 2015 vond in Citysense in 

Utrecht het seminar “Blik op de BAG 2015 en verder” 

plaats. Doel van de bijeenkomst was om de adviezen 

te bespreken die in 2014 door vier verschillende 

werkgroepen zijn vormgegeven met betrekking tot de 

doorontwikkeling van de Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG). Dit naar aanleiding van de eerste 

wettelijke evaluatie van de BAG. 

 

Kort voor aanvang bleek maar weer eens hoe 

belangrijk het optimaliseren van de kwaliteit van 

registraties en systemen is; een flinke stroomstoring 

legde het treinverkeer in half Nederland plat. 

Gelukkig konden velen het congres nog op tijd 

bereiken, en kenmerkte de dag zich vooral door de 

diversiteit aan stakeholders die op deze middag 

aanwezig waren.  

 

Inleiding, korte terugblik 

Zowel bronhouders (o.a. gemeente Tilburg, Rotterdam en Stichtse Vecht), overheidsafnemers (zoals CBS, 

Kadaster en Politie), private afnemers (bijvoorbeeld Achmea, Geodan en Cyclomedia ) als stelselpartners 

(Geonovum, Agentschap BPR, e.a.) waren aanwezig om input te leveren op de resultaten van de 

werkgroepen. Na de aftrap door dagvoorzitter Noud Hooyman (ministerie van I&M) gaf Frans Backhuijs 

(VNG, burgemeester Nieuwegein, voorzitter van het BAGBAO) aan dat deze input in combinatie met de 

adviezen vanuit de werkgroep meegenomen zal worden in het BAGBAO advies dat waarschijnlijk begin 

maart aan de minister wordt aangeboden.  

 

Voordat de aanwezigen in groepen werden opgedeeld om te reflecteren op de adviezen uit de 

werkgroepen, leidde Noud Hooyman een kort interactief gedeelte met bronhouders en afnemers over 

hun uitgesproken verwachtingen in 2011 en de status hiervan nu (2015), ofwel vier jaar later. 

Frans Backhuijs (voorzitter BAGBAO) over de doelen van de 

dag 
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Martijn Odijk (I&M) presenteert de bevindingen van werkgroep 1 aan de zaal 

 

Werkgroep 1: Governance, kwaliteitszorg en toezicht 

Werkgroep 1 kwam tot de conclusie dat de huidige inspectie(vorm) meer controlerend in plaats van 

ondersteunend is en dat ook de  effecten in de praktijk onvoldoende aan het licht komen. Door middel 

van een aantal instrumenten ten behoeve van de kwaliteit van de BAG, en meer aandacht voor de 

verbinding tussen de besturing en de uitvoering van de basisregistratie zou dit verbeterd moeten worden. 

Deze gedachtegang werd in een tweetal workshops voorgelegd aan de deelnemers. De resultaten van de 

workshops wezen daarbij uit dat ‘analyses in combinatie met andere registraties’ en het stimuleren van 

‘terugmeldingen’ vooral door overheids- en private afnemers als nuttige en proactieve 

kwaliteitsinstrumenten worden gezien, en dat meer reactieve instrumenten zoals inspecties enkel door de 

bronhouder relevant worden geacht.  

 

Werkgroep 2: Inhoud en normering 

In werkgroep 2 dacht een divers gezelschap 

de afgelopen maanden na over de inhoud en 

normering van de BAG. Afnemers willen een 

kwalitatief goede registratie en een flexibeler 

in te richten instrumentarium van wet- en 

regelgeving. De werkgroep heeft zich 

gefocust op de instrumenten daarvoor. Er 

zijn diverse wensen voor inhoudelijke 

aanpassing. Aan de hand van vragen werd 

door twee groepen deelnemers 

gediscussieerd over de inhoud en normering 

van de BAG. De vragen gingen over de 



volledigheid, de actualiteit, de kwaliteit, operationele attributen en brondocumenten. 

 

Naast verschillende objecten en attributen die worden gemist werden er suggesties gedaan om de  

volledigheid te verbeteren bijvoorbeeld door een simpeler mogelijkheid om terug te melden aan te 

bieden. Een andere suggestie is om informatie uit het RSGB over te nemen. En om definities uit de 

verschillende registraties beter op elkaar af te stemmen (WOZ/BAG/BGT/Wabo). Dit zou stelselbreed 

moeten gebeuren. 

 

Werkgroep 3: Beter en breder gebruik van de BAG 

Na de pauze presenteerde werkgroep 3, gericht op het beter 

en breder gebruik van de BAG, haar adviezen. Zo zorgde de 

werkgroep voor hilariteit in de zaal door middel van een 

‘smoezen top-10’, welke een overzicht  gaf van gebruikte 

smoezen om de BAG maar niet te hoeven gebruiken, maar 

presenteerde de werkgroep ook interessante adviezen zoals 

het inrichten van een detectiefunctie op stelselniveau en 

een jaarlijkse inventarisatie vanuit het BAGBAO op 

eventueel nieuw potentieel gebruik. 

 

In de workshops werd teruggegeven dat het nuttig zou zijn 

de ‘top van de berg’ BAG-compliant te maken (bijv. een 

grote overheidsdienst zoals de Belastingdienst of de Politie) 

en het stimuleren van notarissen, corporaties, nutsbedrijven 

en het Kadaster zelf ook effect zou kunnen hebben op het 

breder gebruik van de BAG.  

 

Werkgroep 4: Gemeentelijke baten 

Werkgroep 4 reflecteerde vanuit het gemeentelijk perspectief op het vergroten van de (gemeentelijke) 

baten. Aangeraden werd om een vervolgopdracht te formuleren voor het onderzoeken van mogelijke 

procesverbeteringen, het opstellen van handreikingen en het optimaliseren van de communicatie over 

resultaten met gemeenten. In de workshop werd nogmaals benadrukt dat het voor zowel bronhouders als 

afnemers direct resultaat kan opleveren wanneer begrippen met verschillende definities in dezelfde of 

verschillende basisregistraties geharmoniseerd worden.  

 

Afsluiting 

Na een plenaire terugkoppeling van de 

workshops door middel van pakkende 

quotes (waarbij “hondenpoep is 

bestuurlijk belangrijker dan 

gegevenskwaliteit” de duidelijke 

winnaar was) volgde nog een aantal 

praktische details. Zo zijn de 

managementsamenvattingen van de 

werkgroepen te downloaden op 

www.basisregistratiesIenM.nl en 



kunnen eventuele suggesties nog toegestuurd worden via blikopdebag@minienm.nl of 

bagbao@kadaster.nl.  

 

Tijdens de afsluitende borrel kon de organisatie terugkijken op een geslaagde middag. Zowel bronhouders 

als afnemers vonden het interessant om tijdens de bijeenkomst over elkaars adviezen en meningen in 

gesprek te kunnen gaan. 

 

 


