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DOEL: Informeren
De wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) vereist een audit voor aansluiting op de
Landelijke Voorziening.
In verband met de verantwoordelijkheid van het college van B&W voor de BAG informeren wij u over
de afronding van de audit door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu die heeft plaatsgevonden op
18 november 2010.
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Onderwerp: Afmelding Audit Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Reg. Nummer: DV/BB/2010 428612

1. Inleiding

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een belangrijk onderdeel van
het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar
dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven
en gebouwen binnen de overheid te delen.

Dankzij de zgn. Landelijke Voorziening BAG kan de overheid zich straks steeds
meer via één frontoffice presenteren aan burgers en bedrijfsleven. Alle gemeenten
worden aangesloten op de Landelijke Voorziening. De wet Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG) vereist een audit voordat gemeenten kunnen worden
aangesloten.

In verband met de verantwoordelijkheid van het college van B&W voor de BAG
informeren wij u over de afronding van de audit die door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu die heeft plaatsgevonden op 18 november 2010. Vanaf
deze datum is de gemeente Haarlem aangesloten op de Landelijke Voorziening van
de BAG.

2. Besluitpunten college

1. Het college neemt kennis van de uitslag van de BAG-audit voor de
aansluiting op de Landelijke Voorziening.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties

3. Consequenties
De gemeente Haarlem is geslaagd voor de audit maar wel onder bepaalde
randvoorwaarden. Er moet nog een fors pakket aan werkzaamheden uitgevoerd
worden. Deze zijn vastgelegd in een zgn. maatwerkafspraak.

In de Maatwerkafspraak BAG van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn
de afspraken opgenomen. Het gaat om het inventariseren en muteren van de
volgende gegevens:

 De bouwjaren van ongeveer 3.000 panden
De bouwjaren van ongeveer 3000 panden (hoofd- en bijgebouwen) zijn niet
bekend. De gemeente heeft volgens afspraak bij deze panden de de status 'in
onderzoek' opgenomen. De gemeente zal deze maatwerkwaarde voor deze
panden uiterlijk 1 juni 2011 hebben vervangen door de werkelijke waarden.
 De gebruiksoppervlakten van ongeveer 15.000 verblijfsobjecten
De gebruiksoppervlakten van ongeveer 15.000 verblijfsobjecten: De gemeente
heeft bij deze verblijfsobjecten de status 'in onderzoek' opgenomen. De
gemeente zal deze maatwerkwaarde voor deze verblijfsobjecten uiterlijk 1 juni
hebben vervangen door de werkelijke gebruiksoppervlakten.
 De werkvoorraad van ongeveer 1.500 bouw- en sloopvergunningen
De doorlooptijd van de BAG-audit is veel langer geweest dan gepland. Tijdens
de audit kwam een aantal onverwachte onvolkomenheden aan het licht.
Uiteindelijk heeft dit traject meer dan een half jaar geduurd. In die periode
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konden er geen mutaties in de BAG worden ingevoerd (voor de audit moet de
situatie per auditdatum “bevroren” worden). Momenteel worden de
achterstanden weggewerkt. De gemeente zal deze vergunningen uiterlijk 1 mei
2011 hebben verwerkt.
 Mutatiesignalering/kartering op de luchtfoto’s van 2010
De gemeente dient een mutatiesignalering/kartering uit te voeren op luchtfoto's
van 2010 (dan wel recentere) voor de in de BAG-registratie nog ontbrekende
panden/verblijfsobjecten en voor mutaties op bestaande panden. Aanvullend
hierbij dienen de betrokken objecten in de BAG-registratie voorzien te worden
van de juiste administratieve gegevens. De gemeente zal deze activiteit 1 juni
2011 hebben afgerond.

Deze gegevens moeten respectievelijk voor 1 mei dan wel 1 juni 2011 verwerkt zijn
in de BAG. Voor de gebruiksoppervlakten moet worden samengewerkt met
Cocensus omdat de gegevens uit de WOZ-bestanden worden gehaald.

Het is bijzonder lastig om precies in te schatten hoeveel tijd er gemoeid is met het
uitvoeren van het maatwerk. Eigenlijk kan dat alleen werkendeweg blijken.
Vanzelfsprekend heeft het tijdig afronden van het maatwerk alle prioriteit. Als de
komende paar maanden zou blijken dat we niet op tijd aan de maatwerkeisen
kunnen voldoen, zullen wij hierover tijdig rapporteren en maatregelen nemen.

4. Argumenten
Per 1 juli 2011 wordt het voor de afnemers (bijvoorbeeld de GBA en de WOZ en
externe partijen als het CBS en het Kadaster) wettelijk verplicht om uitsluitend
adresgegevens uit de BAG te gebruiken. De gemeente moet in verband daarmee aan
de landelijke kwaliteitseisen voldoen.

5. Vervolg
Het college van B&W zal, als het schriftelijke verslag van het maatwerk door het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu is goedgekeurd, daarover worden
geïnformeerd.

6. Bijlagen
- 1. Toelatingsaudit BAG 2010 aanvullende rapportage van 5 november 2010.
- 2. Maatwerkafspraak BAG van 7 november 2010



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanvulling auditrapportage
Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Toelatingsaudit

023 - 511 5115

24 juni 2010

Datum aanvullende beoordelinq 5 november 2010

Beoordelaar(s) namens het ministerie van I&M Dhr. Ir. Ing. W.Z. Botman (Wouter)

Aanwezigen vanuit de gemeente (bij aanvullend gesprek)

-

1' Voor het identificeren en karteren van nieuwe panden is gebruikgenaakt,,r* ("rth") l"chtfoto,s uit 2007.
?111?1 ?:::lf!-* n_"t"gnle,nigt over een.volledis overzicht van ale mutaties uit áfseseven
(ver)bouwvergunningen sinds het moment dat de luchtfoto is genomen. voorts ziin reieÉtere luchtfoto,suit 2009 niet gemeentedekkend, Hiermee voldoet de gemeenté niet aan de eisen van de BAG. Aangezien
de gemeente recent gestaft is met de bijwerking vanuit de luchtfoto's 2009 kan dit worden ondervangenmet een maatwerkafspraak, Deze afspraak zal inhouden dat alle mutaties op basis van de luchtfoto,s 2009voor l januari 2011 in de registratie moeten zijn verwerkt, De gemeente dient daarnaast aantoonbaar temakên dat er ook voor.2010 afspraken gemaakt zijn over lucht-foto's en de bijwerking (in verband met hetontbrekende deel van de luchtfoto's 2009).

# De gemeente heeft de mutaties van alle verleende bouwvergunningen vanaf 1-1-2007 tot 28 oktober 200gverwerkt in de BAG-reaistratie (incl. nummeraanduÍdingen\. De qemeente heeft geen luchtfoto's uit 2009
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maar uit 2010 beschÍkbaar. Deze luchtfoto's uit 2010 gaat de gemeente in 2011 verwerken
(mutatiesignalering en kartering van de gemuteerde en ontbrekende panden). Middels een maatwerkafspraak
is dit vastgelegd. Haarlem heefr zích op 17 juni 2010 bij het ICC regio Schiphol aangemeld voor de
voorbereidende werkzaamheden voor het vliegseizoen 2010-2011. Het ICC verzorgt de aanbesteding. De
I&M-beoordelaar heeft hiervan de intentiedocumenten en de getekende maatwerkafspraak ingezien en is
akkoord met de aanpak en het verkregen resultaat.

2 De gemeente heeft nog niet alle relevante bouwvergunningen van de afgelopen twee jaar in de
basisregistraties adressen en gebouwen verwerkt, waardoor niet alle objecten en bijbehorende
adressen in de BAG zijn opgenomen, dan wel daarin van een onjuiste geometrie, oppervlakte en
status zijn voorzien. Van de gemeente wordt verwacht dat zij deze vergunningen alsnog op een
correcte wijze in de registratie opnemen dan wel hierover maatwerkafspraken maakt met het
ministerie van I&M (hetgeen zal betekenen dat deze vergunningen alsnog binnen 3 maanden in de
registratie moeten zijn verwerkt).

# Er is nog een werkvoorraad van verleende vergunningen (1500 stuks vanaf 29 oktober 2009 tot heden)
waarvoor een maatwerkafspraak is gemaakt. Er is een getekende maatwerkafspraak die is opgestuurd naar
I&M en de I&M-beoordelaar. De I&M-beoordelaar is hiermee akkoord.

4 De besluiten voor nummeraanduidingen van april 2010 en mei 2010 zijn nog niet verwerkt in de BAG,
Deze dienen aanvullend in de registratie opgenomen te worden.

# De gemeente heeft deze adresbesluiten met bijbehorende vbo's/panden inmiddels verwerkt in de BAG. De
I&M-beoordelaar is akkoord met de aanpak en het verkreqen resultaat.

5 Na de matching van bronbestanden en de identificatie van panden uit de luchtfoto is een aantal
panden (met name kamerverhuurbedrijven) en bedrijfsterreinen waarin mogelijk meerdere
verblijfsobjecten aanwezigzijn, nog niet verwerkt in de BAG. De gemeente wordt gevraagd de
afbakening van genoemde categorieën te onderzoeken en daar waar nodig de objecten correct af te
bakenen en in de registratie op te nemen. Het is in beginsel mogelijk hier maatwerk over af te
spreken. Op voorwaarde dat de te onderzoeken panden en/ofverblijfsobjecten bekend zijn, kan
hiervoor een termijn van drie maanden worden opgenomen.

# De gemeente heeft hier aanvullend onderzoek naar gedaan (met bezoek in het vetd) met als conclusie dat
in alle gevallen kan worden bewezen dat het gaat om onzelfstandige eenheden die niet voldoen aan de
definitie verblijfsobject in BAG. Dit geldt voor zowel de kamerverhuurbedrijven als de twee bedrijfterreinen
met een enkele bedrijf erop dat meerdere panden omvat (de bedrijfsterreinen NS (Oudeweg 6) en MSD
(Waarderweg 39)). De I&M-beoordelaar is akkoord met de aanpak en het verkregen resultaat.

6 De gemeente heeft de begindatum geldigheid en documentdatum van bepaalde objecten structureel
niet op een juiste wijze in de basisregistraties adressen en gebouwen opgenomen. Het betreft hier
zowel de besluiten genomen met terugwerkende kracht als de objecten waarvoor oe
brondocumentdatum op 1 januari 1992 is gezet. Als beleidslijn voor situaties waarin geen besluit- en
ingangsdata beschikbaar zijn, geldt het opnemen van 31 december van het aanvraagjaar als datum.
Wij verzoeken de gemeente te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is gebruik te maken van de
bouwvergunningenregistratie en de datum 31 december te hanteren. Indien dit aantoonbaar niet
mogelijk is, kunt u de betreffende panden en verblijfsobjecten waarschijnlijk alleen nog formaliseren.

# De gemeente heeft alle brondocumentdatums en begin-geldigheiddatums ven/angen door die van de
nieuwe formaliseringbeslissíngen. De gemeente heeft dit mÍddels een aantal opgestuurde
screendumps aan de l&M-beoordelaar getoond. De l&M-beoordelaar is akkoord met het getoonde
eindresultaat.

7 De bijlagen behorende bij de formaliseringsbeslissing zijn niet controleerbaar op de aanwezigheid van
de in de BAG-registratie voorkomende objecten, doordat het object ID bij een latere load is vervangen
binnen de applicatie. U kunt dit als volgt aanpassen:
- De gemeente neemt een nieuwe correcte formaliseringsbeslissing, waarin expliciet wordt vermeld

. dat deze dient ter correctie van een of meerdere onjuistheden in de eerdere
formaliseringsbeslissing.

De qemeente archiveeft deze hetzelfde documentkenmerk als de eerdere

Pagina 2 van 4



Aanvulling auditrapportage toelatingsaudit basisregistraties adressen en gebouwen

(ze nieten de nieuwe beslissing aan de oude beslissing) of zorgen er anderszins voor dat bij het
raadplegen van het oorspronkelijk besluit het aanvullende besluit zichtbaar wordt,

- De gemeente mag in dat geval de oorspronkelijke brondocumentkenmerken van de
formaliseringsbeslissing (vindplaats en datum) in de registratie in stand houden.

# De gemeente heeft een nieuwe formaliseringsbeslissing genomen. Deze is, samen met een aantal
screendumps uit de BAG-applicatie- opgestuurd naar de I&M beoordelaar. De I&M beoordelaar heeft deze
gecontroleerd en is akkoord met het eindresultaat'

8 Bij het koppelen van brondocumenten aan panden en verblijfsobjecten is gebruikgemaakt van een
vergunningenadministratie, Hierbij is de meest recente bouwvergunning gekoppeld, die niet
noodzakelijkerwijs een bouwvergunning is voor het pand of verblijfsobject waaraan het is gekoppeld.
Wij verzoeken u na te gaan in uw vergunningenadministratie welke mogelijkheden er zijn tot het
correct koppelen van brondocumenten aan panden en verblijfsobjecten, Indien dit aantoonbaar niet
mogelijk is, kunt u de betreffende panden en verblijfsobjecten formaliseren.

# De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogeliikheden om de "goede" gekoppelde

documenten te behouden. Dit heeft geen bruikbare resultaten opgeleverd. Het onderzoek en de resultaten zijn
uitgebreid besproken met de I&M-beoordelaar. Hieruit kwam als conclusie om alle panden/vbo's te
foímaliseren. De gemeente heeft dit gedaan en de brondocumentgegevens verwerkt in de BAG-registratie' De

gemeente heeft de nieuwe vastgestelde formaliseringsbeslissing met een aantal screendumps ter controle
ópgestuurd naar de I&M-beoordelaar. Deze is akkoord met het bereikte eindresultaat.

9 De in de BAG opgenomen standplaatsen en ligplaatsen zijn niet onderbouwd middels een

brondocument dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Hierbij wordt van de gemeente verwacht
dat alsnog een besluit wordt genomen of een formaliseringsbeslissing wordt opgesteld, die als
brondocument wordt gebruikt. De formaliseringsbeslissing zal leiden tot een aandachtspunt, hetgeen
betekent dat de formaliseringsbeslissing voor de eerste beheeraudit door een BAG-conform besluit
moet worden vervangen.

# De gemeente heeft een formaliseringsbeslÍssing genomen voor alle stand- en ligplaatsen.
Dit betekend dat t.z.t. de gemeente nog een aanwijsbesluit moet nemen. Dit wordt een aandachtspunt voor
de eerste komende beheeraudit. De formaliseringsbeslissing, een aantal screendumps uit de applicatÍe en de
ZT zijn naar de I&M-beoordelaar opgestuurd. Deze is akkoord met de aanpak en het bereikte resultaat.

10 De gemeente heeft tijdens de audit geen aannemelijke verklaring kunnen geven voor de hoge
aantallen bij specifieke gebruiksdoelen. De gemeente heeft ten onrechte het aantal gebruiksdoelen
beperkt op maximaal twee stuks. De gemeente dient alsnog op een aannemelijke wijze te
onderbouwen dat de opname van gebruiksdoelen zorgvuldig heeft plaatsgevonden en dat de
belangrijkste (twee) gebruiksdoelen bij de verblijfsobjecten worden geregistreerd.

# De gemeente Haarlem heeft een uitgebreid onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat in alle gevallen
per pand terecht maximaal twee gebruiksdoelen zijn opgenomen. De andere gebruiksdoelen bleken te
berusten op sterk verouderde gegevens. Daarnaast heeft de gemeente nog eens onderzoek gedaan naar de
hogeflage aantallen objecten met specifieke gebruiksdoelen. Deze bleken alle verklaarbaar en conform de
praktijk te zijn. De rapportage hiervan Ís naar de I&M-beoordelaar opgestuurd. Deze is akkoord met de
aanpak en het bereikte resultaat.

11 De gemeente heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de kwaliteit van de bouwjaren in de BAG

voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Bovendien is er geen aannemelijke verklaring gegeven voor
uit de rapportage Zelfcontrole Techniek blijkende bouwjaarpieken. Van de gemeente wordt verwacht
dat zij de zowel de kwaliteit van de bouwjaren als de bouwjaarpieken alsnog aannemelijk onderbouwt
(bijvoorbeeld door aan te tonen dat een bepaalde wijk uit die periode dateert) of anders de
betreffende bouwjaren aanpast naar de werkelijke waarden (of hierover eveneens een
maatwerkafspraak maakt).

# De gemeente Haarlem heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de objecten in de bouwjaarpieken.
De conclusie was dat de bouwjaren en pieken te verklaren zijn met de in die tijd aanwezige bouwprojecten die
veelal wÍjkgericht plaatsvonden. Het betreffende rapport hebben ze naar de I&M beoordelaar opgestuurd.
Deze is akkoord met de aanpak en het bereikte resultaat.

13 Tussen de gezamenlijke oppervlakte van de woonplaatsen en de gemeentegrens bestaat nog een niet
verklaarde en door het Kadaster niet als toelaatbaar bevestigde afwijking in oppervlakte, Er kunnen
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eventuele discrepanties bestaan in de woonplaatsbegrenzingen als gevolg van technische afrondingen,
Dit hoeft in deze fase geen problemen op te leveren. Het Kadaster als beheerder van de Landelijke
Voorziening BAG dient dit dan wel bevestigd te hebben. De gemeente zal hierover met het Kadaster in
overleg moeten treden.

# Het betreft een nog zeer klein overgebleven verschil. Het Kadaster is akkoord om hiermee aan te sluiten.
De I&M beoordelaar is dan daarmee ook akkoord.

14 Er dient een aantal panden en verblijfsobjecten'in onderzoek'te staan als onderdeel van een
maatwerk afspraak. Deze objecten zijn echter niet als'in onderzoek' geregistreerd. Wij verzoeken u
dit voor aansluiting correct te registeren.

# De gemeente heeft dit aangepast. Dit is zichtbaar in de meest recente ZT. De I&M beoordelaar is akkoord.

Processen
Er is een aantal tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het processenhandboek, In essentie moet het
processenhandboek nog aangepast worden op de recent verbeterde werkwijze. Naar aanleiding van de
opmerkingen in de auditrapportage vragen wij u voor aansluiting het volgende te realiseren (waarbij de
overige punten als aandachtspunt voor de beheeraudit worden aangemerkt):

1 De verantwoordelijken en uitvoerenden zijn onvoldoende eenduidig vastgelegd in de
procesbesch rijving,

2 Er is in het processenhandboek niet vastgelegd op welk moment brondocumenten dienen te worden
gecreëerd ten behoeve van de BAG, en welke informatie in deze brondocumenten aanwezig dient te
zijn.

3 De BAG-processen verlopen niet conform de BAG-normen voor actualiteit (doorlooptijd).
4 Sommige processen zijn nog niet voldoende beschreven volgens de heersende praktijk.
7 Het in de BAG opnemen van statuswijzigingen (zoals'start bouw') is in de procesgang onvoldoende

gewaarborgd.
8 Het in de BAG opnemen van statuswijzigingen van panden en verblijfsobjecten waarvoor een llchte

bouwvergunning afgegeven is, is in de procesgang onvoldoende gewaarborgd

Daarnaast zijn de minder vaak voorkomende processen nog onvoldoende bekend in de organisatie.

# Het Processenhandboek is volledig herzien en aantoonbaar verbeterd op de bovengenoemde punten en als
bijlage toegevoegd. Het aangepaste processenhandboek is gecommuniceerd en geborgd in de organisatie. De
BAG-beheerder ziet toe op verdere borging van de processen in de organisatie. Het aangepaste
processenhandboek en de toelichting hierbij is opgestuurd naar de I&M beoordelaar. Deze is akkoord met de
aanpak en het bereikte resultaat.

In bovenstaande blok betreft de genummerde tekst de tekortkomingen uit de auditrapportage en de schuine
tekst (vooraf gegaan door een # ) een beschrijving van de acties die door de gemeente zijn uitgevoerd om de
tekortkomingen weg te werken. Naar aanleiding van een aantal telefonisch gesprekken en emailwisselingen
met de gemeente over de gevolgde aanpak voor het wegwerken van de tekortkomingen en tenslotte de
controle hierop met een nieuwe Zelfcontrole Techniek (11-11-2010) door de beoordelaar/inhoudelijk

de conclusie dat de tekortkomi

Handtèkening beoordelaar:

l^;."2- lfuft*_
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