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De informatie in dit document is eigendom van NedGraphics BV. De gebruiker kan op generlei wijze rechten ontlenen 
aan de inhoud van dit document. NedGraphics BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te 
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De software beschreven in dit document wordt verstrekt onder licentie en 
mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. NedGraphics BV 
is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, en/of kosten welke voortvloeien uit het gebruik van haar producten en/of 
documentatie, anders dan in het verkoop en/of onderhoudscontract vermeld. NedGraphics BV staat geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 14073496 

 



   

Werkwijze GEOCAD NedGeoberichten  Versie 2.0 iii 

VERSIEBEHEER 

 

Versie Datum Notities 

1.0 28 mei 2015 Eerste versie 

1.1 28 oktober 2015 Paragraaf verwijderen kenmerkpunten 
toegevoegd 

2.0 10 december 2018 Toepassen nieuwe huisstijl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NedGraphics B.V. wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het 
op prijs stellen als u dit document kritisch bekijkt, en uw eventuele op- of aanmerkingen aan 
ons doet toekomen. Stuur uw commentaar via een melding op het helpdesk portaal van 
NedGraphics. 
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 INLEIDING 

In de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt geregeld dat 
gemeenten een aantal basisgegevens over adressen en gebouwen moeten 
registreren en doorgeven aan een centrale landelijke voorziening (LV BAG). Er zijn 
regels opgesteld over welke gegevens geregistreerd moeten worden en in welke 
vorm dat moet gebeuren (zie hiervoor de Catalogus BAG). Geometrie van alle met 
“gebouwen” samenhangende objecten (panden, verblijfsobjecten, stand- en 
ligplaatsen) is zo’n gegeven dat geregistreerd moet worden. Voor het op juiste 
wijze afbakenen van de genoemde objecten in de BAG zijn doorgaans CAD 
gereedschappen nodig. 
 
NedGraphics levert een koppelvlak waarmee gegevensuitwisseling tussen BAG 
applicaties en de CAD gereedschappen binnen een gemeente gerealiseerd wordt, 
namelijk NedGeoberichten. Met het koppelvlak wordt geometrie voor BAG-
objecten uitgewisseld tussen BAG- en CAD omgevingen. De BAG applicatie kan een 
verzoek om geometrie doen en de CAD applicatie kan geometrie leveren (op basis 
van een verzoek of ad hoc). 
 
Deze handleiding beschrijft de afhandeling in GEOCAD van de verzoeken om 
geometrie vanuit de BAG applicatie evenals de ad hoc gebeurtenissen die leiden 
tot geometriewijziging van BAG objecten in de CAD omgeving zoals  inwinning 
geometrie in het terrein (landmeten) en karteren van BAG objecten uit een digitale 
luchtfoto. Daarnaast wordt de relatie tussen BAG en de BGT-panden uitgewerkt 
die zorgt voor een juiste en blijvend geïntegreerde BAG/BGT dataset. 
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Gebruik van de handleiding 

NedGraphics streeft ernaar om de gebruikershandleiding eenvoudig in gebruik te 
houden. Daarom is dit document waar mogelijk voorzien van aanvullende 
opmerkingen. 
 
 
Er zijn twee soorten aanvullende opmerkingen. De eerste soort is de tip. Die wordt 
aangegeven met het volgende symbool: 
 
 

 

TIP: 
Een tip is een optionele zijsprong op het onderwerp. 

 
 
De tweede soort aanvullende opmerking is de waarschuwing. Die wordt 
aangegeven met het volgende symbool: 
 
 

 LET OP: 
Een waarschuwing geeft een verplichte instelling weer. Als die niet opgevolgd wordt 
kan dat gevolgen hebben voor het eindresultaat. 

 



   Inleiding 

Werkwijze GEOCAD NedGeoberichten  Versie 2.0 ix 

 

 

Graag wijzen wij u op het helpdesk portaal van NedGraphics: 
 
Het helpdesk portaal (www.nedgraphics.nl  Support & contact  Helpdesk 
portaal) is de centrale plek waar de gebruiker alle beschikbare informatie vindt over 
NedGraphics programmatuur. Het helpdesk portaal biedt toegang tot het 
kennissysteem. Indien het kennissysteem geen antwoord geeft op de gestelde 
vraag, dan kan de vraag worden geregistreerd. Na registratie wordt de gebruiker 
teruggebeld door een productspecialist. Na registratie is de helpdesk telefonisch 
(0347-329660) en/of per e-mail (helpdesk@nedgraphics.nl) te benaderen. Tevens 
zijn op het helpdesk portaal de NedGraphics programmatuur en de handleidingen te 
downloaden. 

 
 

 

De NedGraphics Gebruikers Vereniging 

 
 
Algemene info 
De NedGraphics Gebruikers Vereniging (NGV) is een onafhankelijke organisatie die 
de belangen behartigt van de gebruikers en afnemers van NedGraphics producten 
en diensten. De NGV werkt zonder winstoogmerk en wordt volledig gefinancierd uit 
de contributie van de leden. De NGV telt op het ogenblik rond de honderd leden die 
vooral bestaan uit gemeenten maar ook provincies, waterschappen en 
ingenieursbureaus zijn lid. Het gekozen bestuur voert het beleid uit wat door de 
leden wordt vastgesteld en zal het belang van een eindgebruiker altijd laten 
prevaleren. De NGV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Doelstelling van de Vereniging 
De algemene doelstelling van de Vereniging is het maximaliseren van de 
tevredenheid over NedGraphics producten en diensten voor de leden. Ook het 
optimaliseren van het gebruik van de producten wordt hieronder verstaan. 
 
Activiteiten van de Vereniging 
De vereniging kent product- en projectgroepen die in samenwerking met 
NedGraphics zorgen dat de producten blijven voldoen aan de wensen en eisen die de 
eindgebruiker aan het pakket stelt. Deze product- en projectgroepen komen op 
regelmatige basis bij elkaar om de ontwikkeling van de producten te kunnen 
bepalen. 
 
Indien u interesse heeft in de NedGraphics Gebruikers Vereniging verwijzen wij naar 
de website van de vereniging: www.ngvereniging.nl of middels een email aan: 
secretariaat@ngvereniging.nl. 

 

outbind://736/www.nedgraphics.nl
mailto:helpdesk@nedgraphics.nl
http://www.ngvereniging.nl/
mailto:secretariaat@ngvereniging.nl
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1. WIJZIGINGEN IN REGELGEVING EN WERKWIJZE VOOR 
VERBOUWINGEN 

1.1. Levenscyclus van BAG- en BGT panden bij verbouwingen 

Het uitgangspunt is dat de BGT en de BAG panden dezelfde geometrie gebruiken 
als beide definitief zijn. Omdat kenmerkpunten in meerdere lagen identificerend 
kunnen zijn, staan de BAG laag en de BGT laag beide in de BGT-IMGeo objectgroep 
en maken deze panden gebruik van het zelfde kenmerkpunten en grenzen. 
 
De levenscyclus van BAG- en BGT panden loopt bij verbouwingen niet gelijk. Op 
het moment dat een bouwvergunning voor een verbouwing binnenkomt, dan 
wordt de geometrie van het BAG-pand gewijzigd zoals deze volgens de 
bouwvergunning na verbouwing zou moeten worden. Het BGT-pand blijft echter 
ongewijzigd tijdens de vergunningsfase en wordt pas gewijzigd als de verbouwing 
gerealiseerd en ingemeten is.  
 
Met de nieuwe werkwijze voor verbouwingen wordt gezorgd dat bij zowel het 
BAG-pand als het BGT-pand een nieuwe versie van hetzelfde object ontstaat. Er 
worden wijzigingsberichten verstuurd naar BAG-applicatie en SVB. 
 
Lopende bouwvergunningen van verbouwingen die volgens de oude werkwijze zijn 
ingetekend, hoeven niet te worden omgezet naar de wijze van intekenen conform 
de nieuwe werkwijze.  In dit document wordt de werkwijze beschreven om, als de 
verbouwing gereed en ingemeten is, deze te verwerken. Deze werkwijze geldt ook 
als de bouwvergunning voor de verbouwing niet verleend wordt. Met deze 
werkwijze worden wijzigingsberichten verstuurd naar BAG-applicatie. Als reeds 
IMGeo-objecten zijn gevormd en geleverd aan SVB voordat alle op de oude wijze 
getekende bouwvergunningen zijn verwerkt, leidt dit wel tot een nieuwe IMGeo-
objecten voor verbouwde panden in het berichtenverkeer naar SVB. 
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1.2. Aanpassingen in de regelgeving 

In de BGT-IMGeo-regelgeving, die ook regelgeving voor de BAG bevat, zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: 
1. Aan alle objecten in laag BGT_maaiveld zijn grenzen t.b.v. verbouwingen 
toegevoegd 
- GPNDTV, grens BGT pand te verbouwen 
- GPNDSL, grens BAG en BGT pand te slopen 
 

 
 

2. Aan alle objecten in laag BAG_panden grens t.b.v. verbouwingen 
toegevoegd 
- GPNDVB, grens BAG pand plantopografie verbouwing 
 

 
 

3. Toevoegen laag BAG_pand_te_slopen_tgv_verbouwing met V_PNDSL, (BAG 
pand te slopen vlak ) 
- PNDSL, kenmerkpunt BGT pand te slopen 
- GPNDSL, grens BAG en BGT pand te slopen 
 

 
 

4. Toevoegen identificerend kenmerkpunt aan V_PNDMV in laag 
BGT_maaiveld: 
- PNDSL, kenmerkpunt BGT pand te slopen 
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1.3. Melding bij verwijderen BAG of BGT kenmerkpunt 

Het onterecht verwijderen van een kenmerkpunt van een BAG-object (pand, 
ligplaats, standplaats of verblijfsobject), of een BGT-pand, die reeds van een 
gisobjectnummer is voorzien, heeft vele fouten tot gevolg. 
 
Bij de BAG administratie wordt niet alleen de koppeling van NGdW met de BAG 
applicatie verbroken, maar worden ook foute berichten naar de BAG applicatie 
gestuurd. Immers, op basis van het al dan niet aanwezig zijn van een 
gisobjectnummer wordt bepaald of een wijzig-, of toevoegbericht gegenereerd 
wordt voor de BAG applicatie. 
Indien de BAG beheerder deze foute berichten in de BAG applicatie verwerkt kan 
zelfs de landelijke registratie (LV BAG) vervuild raken. Het herstellen van deze 
fouten kan veel tijd kosten. 
 
Bij de BGT administratie worden foute berichten naar de landelijke voorziening (LV 
BGT) gestuurd, waardoor ten onrechte nieuwe objecten in de registratie worden 
opgevoerd. 
 
Om te voorkomen dat BAG-objecten, of BGT-panden ten onrechte worden 
verwijderd wordt bij het verwijderen een waarschuwing gegeven. 
 
Deze waarschuwing wordt gegeven als aan alle onderstaande voorwaarden 
voldaan is: 

 Er is een lopende NGdW transactie 

 Het kenmerkpunt is gekoppeld aan de attribuutset ‘IMG:Pand’, en/of aan één 
van de attribuutsets ‘BAG:Pand’, ‘BAG:Ligplaats’, ‘BAG:Standplaats’, 
‘BAG:Verblijfsobject’ 

 Het attribuut ‘gisobjectnummer’ is ingevuld 
 
 

 
 

Waarschuwing bij het verwijderen van een pand-
kenmerkpunt 

 
 

Waarschuwing bij het verwijderen van een standplaats 
kenmerkpunt, 
een dergelijke melding komt ook bij het verwijderen 
van een ligplaats, of verblijfsobject kenmerkpunt 
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1.4. Nieuwe werkwijze verbouwingen 

Bij verbouwingen wordt de geplande aanbouw getekend met grensclassificatie 
GPNDVB. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande knippunten in 
de pandomtrek van het bestaande pand. Daarbij mag een deel van de nieuwe 
grens van de aanbouw over bestaande grenzen heen lopen. Advies is om zoveel 
mogelijk bestaande begin- en eindpunten van lijnelementen van de pandomtrek te 
gebruiken of tenminste te knippen op bestaande tussenpunten. Hiermee wordt 
voorkomen dat voor de BGT nieuwe plaatsbepalingspunten ontstaan.  
 
Het deel van de grens van het bestaand pand dat ten gevolge van de verbouwing 
niet meer mee mag doen met de omtrek van het BAG pand maar nog wel 
meedoet voor het BGT pand krijgt grensclassificatie GPNDTV. 
 

 
 

Het kenmerkpunt blijft ongewijzigd en behoudt classificatie Z40 en alle attributen. 
Als er een BAG-attribuutset is gekoppeld dan dient het attribuut 
“status_geometrie” te worden gewijzigd van “Ingemeten” naar “Plantopografie”. 
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1.5. Nieuwe werkwijze ingemeten verbouwingen 

Op het moment dat een volgens de nieuwe werkwijze ingetekende verbouwingen 
wordt ingemeten dan worden de elementen met grensclassificatie GPNDVB en 
GPNDTV verwijderd en vervangen door de ingemeten pandgrenzen met 
bijvoorbeeld classificatie B01 of B02. Het kenmerkpunt Z40 blijft ongewijzigd. 
 

 
 

Als er een BAG-attribuutset is gekoppeld dan dient het attribuut 
“status_geometrie” te worden gewijzigd van “Plantopografie”  naar “Ingemeten”. 
Samen met de wijziging in geometrie zorgt dit ervoor dat een wijzigingsbericht 
wordt verstuurd aan de BAG-applicatie. Richting SVB wordt ook een 
wijzigingsbericht verstuurd. 
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1.6. Nieuwe werkwijze verbouwingen die niet doorgaan 

Op het moment dat de bouwvergunning voor een verbouwing, die volgens de 
nieuwe werkwijze ingetekend, niet door gaat, worden de elementen met 
grensclassificatie GPNDVB verwijderd. De grens GPNDTV wordt weer omgezet naar 
de oorspronkelijke classificatie. Deze classificatie kan eventueel worden 
achterhaald door NGdW te raadplegen met een peildatum van voor de 
bouwvergunning. Het kenmerkpunt Z40 blijft ongewijzigd. 
 

 
 

Als er een BAG-attribuutset is gekoppeld dan dient het attribuut 
“status_geometrie” te worden gewijzigd van “Plantopografie”  naar “Ingemeten”. 
Samen met de wijziging in geometrie zorgt dit ervoor dat een wijzigingsbericht 
wordt verstuurd aan de BAG-applicatie. Richting SVB wordt geen mutatiebericht 
verstuurd omdat het BGT-pand niet is veranderd. 
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1.7. Werkwijze op oude wijze ingetekende verbouwingen 

De oude werkwijze is dat bij verbouwingen de gehele pandomtrek als 
plantopografie wordt getekend in de laag BAG_plantopografie met 
grensclassificatie B39. De classificaties van het kenmerkpunt Z40 wordt gewijzigd 
in Z39. Daarnaast wordt een nieuw kenmerkpunt met classificatie Z49 geplaatst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als verbouwingen die op de oude wijze zijn ingetekend worden ingemeten of als 
de bouwvergunning niet doorgaat, is het van belang dat het kenmerkpunt Z39 van 
de plantopografie wordt gewijzigd in Z40. Hiermee blijft het gisobjectnummer, dat 
van belang is voor het BAG-berichtenverkeer, ongewijzigd. 
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Het kenmerkpunt Z49 in het BGT-pand dient te worden verwijderd. Als bij dit 
kenmerkpunt al attributen zijn ingevuld, zoals de BAG pand-identificatie, dan 
dienen deze te worden overgenomen bij het omgeclassificeerde BAG-
kenmerkpunt dat nog geen IMGeo-attributen had. 
 

 
 
 

Als reeds IMGeo-objecten zijn aangemaakt en geleverd aan SVB dan is het gevolg 
van het omclassificeren van het BAG-kenmerkpunt dat een nieuw IMGeo-object 
met de pandomtrek op maaiveld ontstaat met een nieuwe identificatie in plaats 
van een nieuwe versie van het IMGeo-object zoals bij de nieuwe werkwijze. 
Richting SVB wordt een wijzigingsbericht (W-bericht met einddatum) verstuurd dat 
het oude IMGeo-object is vervallen en een toevoegbericht (T-bericht) verstuurd 
voor het nieuwe IMGeo-object. 
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1.8. Bouwvergunning nieuwbouw 

Bij bouwvergunningen waar een nieuw pand ontstaat, die tevens een nieuwe BAG 
-identificatie zal krijgen, verandert de werkwijze niet. De gehele pandomtrek 
wordt als plantopografie getekend in de laag BAG_plantopografie met 
grensclassificatie B39 en kenmerkpunt Z39. Dit object bestaat nog niet in de BGT. 
 
Bij het gereed komen en na inmeten van de nieuwbouw wordt de classificatie van 
kenmerkpunt Z39 gewijzigd in Z40 en worden de pandgrenzen B39 vervangen door 
de ingemeten grenzen. Hiermee blijft het gisobjectnummer, dat van belang is voor 
het BAG-berichtenverkeer, ongewijzigd.  Er wordt een wijzigingsbericht naar de 
BAG verstuurd. Richting SVB wordt een toevoegbericht (T-bericht) verstuurd voor 
het nieuwe IMGeo-object. 
 

 
 

Als er een BAG-attribuutset is gekoppeld dan krijgt het attribuut 
“status_geometrie” automatisch de waarde “Plantopografie” op basis van de 
classificatie koppeling met classificatie Z39. 
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1.9. Bijzondere situatie: verbouwing valt over niet gesloopt pand heen 

Als een geplande verbouwing over een bestaand pand heen valt dat nog niet 
gesloopt is, waardoor overlappende BAG pandvlakken ontstaan, kunnen niet 
beiden grensclassificaties hebben die in de laag BAG_panden van de regelgeving 
meedoen. 
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Daarom wordt het pand dat onder de verbouwing ligt en t.z.t. gesloopt zal worden 
verplaatst naar een nieuwe laag in de regelgeving: 
BAG_pand_te_slopen_tgv_verbouwing. De classificatie van het kenmerkpunt 
wordt gewijzigd van Z40 in PNDSL. Reeds ingevulde IMGeo-attributen en het 
gisobjectnummer blijven behouden bij deze wijziging van classificatie.  De 
classificatie van de grenzen van het te slopen pand wordt gewijzigd in GPNDSL. Een 
eventueel aangrenzend pand moet bij de gemeenschappelijke grens een dubbele 
codering krijgen, bijv. B07 en GPNDSL. 
 

 
 

Als er een BAG-attribuutset is gekoppeld dan behoudt het attribuut 
“status_geometrie” van PNDSL de waarde “Ingemeten”. Omdat geometrie niet 
wijzigt en het kenmerkpunt gekoppeld is en blijft aan hetzelfde objecttype in de 
IMGeo datadefinitie, levert dit geen bericht op voor BAG- en BGT-
berichtenverkeer. 
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