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NedGraphics BV 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 naar 

NedGraphics BV 
Laanakkerweg 6 
4131 PA  Vianen  
Telefoon: (0347) 32 96 00 
Email: documentatie@nedgraphics.nl 
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 INLEIDING 

In dit document wordt beschreven hoe panden en openbare ruimtelabels in de BGT 
kunnen worden gesynchroniseerd met de BAG op basis van een extract uit de 

Landelijke Voorziening BAG (LV-BAG).  

 
Omstreeks de 10-de van de maand wordt via het nationaal georegister de BAG 

gegevens, bekend als “inspire adressen” beschikbaar gesteld. 
Door NedGraphics wordt hiervan per gemeente een selectie gemaakt met actuele 

informatie waarbij rekening wordt gehouden met gemeentelijke samenvoegingen na 
de invoering van de BAG. Dit laatste in verband met de BAG codes van 

samengevoegde gemeenten. Dit bestand, BAG extract genoemd, bevat gezipt 

informatie van: 
- Woonplaatsen; 

- openbare ruimten; 
- panden; 

- verblijfsobjecten; 

- nummeraanduidingen. 
 

In de NGdW 4.2 gebruikershandleiding staat in paragraaf 16.1 beschreven hoe de 
IMGeo administratie kan worden ingericht voor het uitvoeren van de BAG-BGT 

synchronisatie. 
 

In dit document staat per stap beschreven hoe de BAG-BGT synchronisatie moet 

worden uitgevoerd.  
De verschillen worden in de werkvoorraad geladen en kunnen in het CAD pakket 

worden getoond. In dit stuk staan een aantal voorbeelden hoe de resultaten 
moeten worden geïnterpreteerd en hoe aanpassingen in de BGT moeten worden 

aangebracht. De resultaten van de BAG-BGT synchronisatie zullen soms ook 

aanleiding zijn om de BAG aan te passen.  
 

Wees er bij het doornemen van de meldingen op bedacht dat het BAG extract iets 
achterloopt. Sommige meldingen zijn onterecht als er recent aanpassingen zijn 

gedaan in de BGT of in de BAG. De situatie in de BAG Viewer van het kadaster kan 

bijvoorbeeld afwijken van de gegevens in het extract.



Inleiding 
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Graag wijzen wij u op de helpdesk- en supportsite van NedGraphics: 
 
Helpdesksite (www.nedgraphics.nl  tabblad Support  Helpdesk site 
NedGraphics) Op de helpdesk site kunt u informatie vinden over onze produkten. 
Vindt u geen antwoord geeft op uw vraag, dan kunt u uw vraag/probleem over het 
gebruik van de NedGraphics standaardprogrammatuur laten registreren, de 
voortgang van de melding volgen en de melding historie van uw organisatie inzien. 
Een productspecialist kan op basis van uw geregistreerde melding concreet werken 
aan een oplossing binnen de met uw organisatie overeengekomen serviceafspraken. 
U kunt, na registratie, onze helpdesk telefonisch (0347-329660) en/of per e-mail 
(helpdeskgis@nedgraphics.nl) benaderen.  
 
Supportsite (www.nedgraphics.nl  tabblad Support  Support site NedGraphics) 
Op de support site vindt u technische informatie over de NedGraphics 
standaardprogrammatuur. Tevens kunt u op de support site de NedGraphics 
standaardprogrammatuur en handleidingen 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
outbind://736/www.nedgraphics.nl
http://www.ngvereniging.nl/
mailto:secretariaat@ngvereniging.nl
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1. BAG-BGT SYNCHRONISATIE 

1.1. Achtergrond 

In de BGT zijn gegevens opgenomen die uit de BAG komen: 
1. Bij het BGT-object Pand is de BAG pandidentificatie opgenomen. 

2. Bij de nummeraanduidingsreeks van het BGT-object Pand is de BAG vbo-
identificatie van het laagste en hoogste huisnummer in de reeks opgenomen. 

3. Bij de openbare ruimtelabels zijn de BAG-identificaties van de bijbehorende 

openbare ruimten opgenomen. 
 

Het in de inleiding genoemde BAG extract kan gebruikt worden om BAG-gegevens 
in de BGT te synchroniseren. Dit extract wordt ingelezen in NGdW. Het uitvoeren 

van de synchronisatie levert exploratieverzoeken op met correctie voorstellen. Deze 

kunnen in CAD via de werkvoorraad worden afgehandeld. 
 

Let op: 

 Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van BAG-identificaties in BGT en 

BAG. Er wordt NIET gecontroleerd of de geometrie van panden in BAG en 
NGdW-dataset gelijk is. 

  

De volgende aspecten worden gecontroleerd: 
- zijn alle actuele BAG panden opgenomen in de BGT administratie? 

- zijn er meerdere BGT panden met dezelfde BAG identificatie? 
- zijn er BGT panden zonder BAG identificatie? 

- zijn er BGT panden met een niet (meer) bestaande (actuele) BAG identificatie? 

- zijn panden met een verblijfsobject voorzien van een nummeraanduidingsreeks? 
- zijn er panden met een nummeraanduidingsreeks zonder verblijfsobject in de 

BAG? 
- zijn er nummeraanduidingsreeksen die niet kloppen met de BAG? 

- zijn er BGT openbare ruimte labels zonder BAG identificatie? 

- zijn alle openbare ruimtes uit de BAG opgenomen in de BGT administratie? 
- is het type openbare ruimte in de BGT overeenkomstig de BAG? 

- is de openbare ruimte naam in de BGT overeenkomstig de BAG (schrijfwijze van 
de straatnaam) ? 
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1.2. Inlezen BAG-BGT synchronisatie bestand 

Vooraf dient bij de IMGeo administratie de BAG Gemeentecode te worden ingevuld. 

 
Na het invullen van de BAG code en een druk op de knop “Opslaan” verschijnt een knop BAG 

synchronisatie. 
  

Als er een gemeentelijke samenvoeging is geweest na de invoering van de BAG, dan worden 

de codes van de samengevoegde gemeenten ingevuld bij Extra BAG codes. Zijn dit er meer 
dan één dan worden deze gescheiden door komma’s ingevuld. 

 
Kies de knop BAG synchronisatie en kies vervolgens het door NedGraphics geleverde zip-

bestand met het BAG. Met de knop “Start inlezen BAG extract” wordt het inlezen gestart. De 

voortgang (meestal een paar minuten) wordt getoond in de monitor. 

 

 

 
Op het tabblad Resultaat inlezen wordt het resultaat van de verwerking getoond met 

aantallen actuele BAG-objecten. 
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Met de knop Start synchronisatie wordt de vergelijking van het LV BAG-extract met de BGT-
objecten gestart. Zet het vinkje Doorvoeren aan om te zorgen dat de resultaten ook als 

exploratieverzoek worden bewaard in de NGdW werkvoorraad tabellen. De voortgang wordt 

getoond in de Monitor. 
 

Bij de start van de synchronisatie worden de exploratieverzoeken van een eerdere 
synchronisatie verwijderd. Zijn er meerdere IMGeo administraties, dan is de verwijdering per 

administratie. 

 
Het bovenstaande biedt de mogelijkheid om na het oplossen van een aantal fouten de 

synchronisatie opnieuw uit te voeren. De lijst met fouten wordt dan korter. 
 

Een aantal fouten zijn gerelateerd. Zijn er BGT panden zonder BAG-identificatie dan levert dat 
vaak op één locatie twee meldingen op: een BGT pand zonder BAG identificatie en een BAG 

pand / identificatie die niet aanwezig is. Het invullen van de BAG identificatie bij het BGT 

pand lost dan twee fouten op. Na opnieuw uitvoeren van de synchronisatie zijn beide 
meldingen uit de lijst verdwenen. Ook fouten betreffende nummeraanduidingen hebben soms 

een relatie met een nog niet ingevulde BAG identificatie. 
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1.3. Synchronisatie Openbare Ruimte labels 

1.3.1. Overzicht meldingen 

Voor openbare ruimtelabels (ORL) wordt gecontroleerd of: 

- Alle openbare ruimtes uit de BAG zijn opgenomen in de BGT administratie 
- De attributen van de openbare ruimtelabels in de BGT, zoals schrijfwijze van de 

straatnaam en het type openbare ruimte overeenkomen met de BAG. 
 

1.3.2. Ontbrekende labels 

De BAG openbare ruimtelabels die niet in de BGT voorkomen worden gemeld op het tabblad 
Ontbrekende openbare ruimtelabels. Met behulp van de gegevens zoals Bron 

Documentnummer, Status en In Onderzoek kan worden beoordeeld of het terecht is dat er 
geen label van deze openbare ruimte is opgenomen in de BGT of dat deze toegevoegd moet 

worden.  

 
 

Let op: 

 Een straatnaam kan binnen een gemeente in meerdere woonplaatsen 
voorkomen. Per woonplaats is er dan een andere BAG identificatie. In het 

overzicht staat in de laatste kolom de BAG-identificatie van de woonplaats. 
 

 

1.3.3. Verschil in schrijfwijze 

Openbare ruimtelabels die in de BGT met een andere schrijfwijze voorkomen dan in de BAG 

worden gemeld, bijvoorbeeld: ORL gegevens: BGT (Weg, Thoomseplein) BAG (Weg, 

Thoomesplein) 
 

Oorzaken kunnen zijn: 
- Verschil in gebruik hoofdletters 

- Spatie achter straatnaam 
- Klein verschil in schrijfwijze 
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Verder kan het type openbare ruimte (Weg, Water, Kunstwerk, Terrein, Spoorbaan e.d.) in de 
BGT afwijken van die van de BAG. Ook hiervan wordt melding gemaakt in een 

exploratieverzoek. 

1.4. Synchronisatie panden 

1.4.1. Overzicht meldingen 

In de BGT gegevenscatalogus staat: 

Uitsluitend panden die in de BAG voorkomen met de volgende status maken met hun 
grondvlakgeometrie deel uit van de BGT: 

- Bouw gestart 
- Pand buiten gebruik 

- Pand in gebruik (niet ingemeten) 

- Pand in gebruik 
- Sloopvergunning verleend. 

 
Alleen panden met de bovenstaande BAG-status zijn opgenomen in het BAG-extract die voor 

de BAG-BGT synchronisatie worden gebruikt. 

  
Om na te gaan of de BAG identificaties in de BGT aanwezig zijn wordt alleen gekeken naar de 

volgende statussen: 
- Pand buiten gebruik 

- Pand in gebruik 
- Sloopvergunning verleend. 

 

Van panden met de statussen: 
- Bouw gestart 

- Pand in gebruik (niet ingemeten) 
mag een BGT pand aanwezig zijn met de betreffende BAG identificatie, maar de betreffende 

panden moeten in veel gevallen nog worden ingemeten. Uitzonderingen zijnhierbij eigenlijk 

verbouwingen van bestaande panden. Deze hebben ook de status “Pand in gebruik (niet 
ingemeten)” en zouden dus eigenlijk als BGT pand aanwezig moeten zijn. 

 
Voor panden worden de volgende meldingen gegeven: 

- BGT Pand verwijst naar een niet actueel BAG pand [BAG-identificatie]   
- BGT pand zonder BAG identificatie      

- BAG pand is niet opgenomen in de BGT administratie [BAG-identificatie] 

- PND :[BAG-identificatie] is meer dan 1 keer gebruikt  
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1.4.2. BGT pand verwijst naar niet actueel BAG pand 

Panden die wel in de BGT-dataset zijn opgenomen, maar niet in de LV-BAG staan krijgen de 
melding “BGT Pand verwijst naar een niet actueel BAG pand”. De BAG-identificatie van het 

BGT pand is opgenomen in de melding en kan worden gebruikt om het pand te onderzoeken, 

bijvoorbeeld in de BAG administratie of de BAG Viewer van het kadaster. 
 

Oorzaken kunnen zijn: 
- Het pand is gesloopt en verwijderd in LV-BAG, maar nog niet verwijderd in de BGT-

dataset. 

 
NGdW: 

 
 

 
 

BAG-viewer: 

 
 
Actie: verwijder dit pand ook uit de BGT-dataset. 
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- Het pand is niet gerealiseerd 

 
 

-  
-  

 
 

1.4.3. BAG pand niet opgenomen in BGT administratie 

Panden die wel in LV-BAG zijn opgenomen, maar niet in de BAG-dataset staan krijgen de 

melding “BAG pand is niet opgenomen in de BGT administratie [0345100001992225]”. Deze 

melding komt vaak voor met een melding uit de volgende paragraaf: BGT pand zonder BAG 
identificatie. 

 
Oorzaken kunnen zijn: 

- Het betreft een ondergronds pand. Ondergrondse panden (bijvoorbeeld een 
parkeergarage) is geen onderdeel van de BGT. 

- In het BGT pand is nog niet de BAG identificatie opgenomen. Dit kan het geval zijn als 

een pand met status PLAN onlangs is ingemeten. 
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NGdW: 

 
 
 

Actie: Bij BGT pand de BAG-identificatie invullen. 

1.4.4. BGT pand zonder BAG identificatie 

Panden waarbij in de BGT-dataset geen BAG-identificatie (leeg) of 0000000000000000 is 

opgenomen, krijgen de melding " BGT pand zonder BAG identificatie".  
 

NGdW: 

 
 

 
- De melding wordt vaak gegeven in combinatie met de melding “BAG pand is niet 

opgenomen in de BGT administratie [0339100000004129]” uit de vorige paragraaf. 
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BAG viewer: 

 
 

Actie: 

 BAG identificatie uit bovenstaande melding overnemen bij kenmerkpunt pand. 

 
 

Let op: 

 Ook panden van buurgemeenten zonder BAG-identificatie worden gemeld. De 

ligging (wel of niet binnen de gemeentegrens) en/of de bronhoudercode 

bepalen of er actie ondernomen moet worden. Meld deze gevallen eventueel 
aan de buurgemeente. 

 

1.4.5. BAG identificatie meer dan 1 keer gebruikt 

Panden waarvan de BAG-identificatie meerdere keren in de BGT-dataset is opgenomen, en 

die wel in de LV-BAG staan krijgen de melding "PND :0345100002010362 is meer dan 1 keer 
gebruikt".  

 

Oorzaken kunnen zijn: 
 In de BGT-dataset zijn 2 panden met tussenmuur opgenomen en hetzelfde BAG-id, 

terwijl het in de BAG één pand is. 

 De BAG-identificatie bij één van de panden is niet correct en het betreffende pand 

heeft eigenlijk een andere BAG-identificatie. Dit kan ontstaan bij het plaatsen van 
meerdere centroiden zonder de BAG identificatie aan te passen. 

 
In dit geval wordt het pand niet alleen gemeld als meer dan 1 keer gebruikt, maar tevens als 

BAG pand dat niet is opgenomen in de BGT administratie. 
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NGdW: 

 
 

 
 

 

 
 

BAG viewer: 
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1.5. Synchronisatie nummeraanduiding 

1.5.1. Overzicht meldingen nummeraanduidingen 

Verblijfsobjecten met de volgende BAG-status zijn opgenomen in het BAG-extract: 
- Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) 

- Verblijfsobject in gebruik 

- Verblijfsobject buiten gebruik 
 

Voor nummeraanduidingsreeksen worden de volgende meldingen gegeven: 
- PND :[BAG PND-identificatie] Geen VBO bekend in de BAG  

- 0345010002022763 niet als hoogste in 35452 
- PND :0345100001990228 NA L[0345010002034088],H[0345010002038780]6-8/02 

(Goudsbloemstraat) 

- PND :0345100001990847 Fout in laagste hoogste controle 
- PND :0345100002081954 

 
In de meldingen staat PND voor pand. NA voor nummeraanduidingsreeks. Na L volgt het 

VBO-id van het laagste nummer in de reeks, na H volgt het VBO-id van het hoogste nummer 

in de reeks. Daarna volgt de tekst zoals deze op basis van het BAG extract is bepaald. De 
nummeraanduiding bestaat uit huisnummer eventueel gevolgd door de huisletter. Is er ook 

een toevoeging dan volgt eerst conform de BGT catalogus een / (forward slash) en dan de 
toevoeging. Voor reeksen worden de hoogste en laagste nummeraanduiding gescheiden door 

het koppelteken (-). 
 

Let op: 

 Voor huisnummers (numeriek) en huisletter (alfanumeriek en één teken lang) 
is evident hoe de hoogste of laagste nummeraanduiding moet worden 

bepaald. De toevoeging is echter een alfanumeriek gegeven, maar bevat vaak 
nummers, bijvoorbeeld voor garageboxen. In de BGT catalogus is niet 

vastgelegd hoe dan de hoogste of laagste waarde moet worden bepaald. In 

overleg met Geonovum is gekozen voor links uitvullen van de toevoeging met 
spaties en daarna alfanumeriek sorteren. In vrijwel alle gevallen is het 

resultaat dan een logische volgorde. 
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1.5.2. Geen VBO bekend in de BAG 

Deze melding wordt gegeven als een pand in de BGT-dataset een nummeraanduidingsreeks 

heeft en in LV-BAG is geen verblijfsobject bekend voor dit pand. 

 
Oorzaak:  

 Verblijfsobject heeft status buiten gebruik. 

 
NGdW: 

 
 

 
 

BAG viewer 
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BAG-pand identificatie hoort eigenlijk bij een ander pand, dat inderdaad geen VBO heeft. In 

onderstaand voorbeeld zijn de BAG-identificaties van de groen gekleurde panden per ongeluk 
omgewisseld. 

 
NGdW: 

 
 

Dit geeft de volgende twee meldingen: 

 
 
BAG viewer: 

 
 
Actie: 

BAG-identificaties van de panden omwisselen. 
 

Let op: 

 Een verblijfsobject kan betrekking hebben op twee of meer panden bij een 
zogenaamde horizontale samenvoeging. De nummeraanduidingsreeks staat 

dan in één van deze panden. In de andere panden staat geen 
nummeraanduidingsreeks. De BAG-BGT synchronisatie houdt rekening met 
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verblijfsobjecten die bij twee panden horen. 

 
 

1.5.3. VBO identificatie niet correct 

 
PND :0339100000004138 NA L[0339010000005244]13a (Beekweide) 

 
Mogelijke oorzaken: 

Spatie in tekst 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
VBO-identificatie van laagste en hoogste huisnummer in reeks in relatie tot BGT 

nummeraanduidingsreeks is niet correct  

 
Bijvoorbeeld 

PND :0339100000001111 NA L[0339010000000066],H[0339010000004771]2-2/9 (De Hooge 
Hoek) 

 

Mogelijke oorzaken: 
 Het hoogste huisnummer in de nummeraanduidingsreeks in de BGT is niet werkelijk 

het hoogste huisnummer van alle verblijfsobjecten die binnen het pand liggen 

 
NGdW: 
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BAG Viewer: 
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2. FOUTEN IN BAG 

Bij de BAG-BGT synchronisatie komt soms het ontbreken van panden in de BAG aan het licht. 
Ook worden soms fouten in de BAG gevonden. Hou hierbij rekening met het feit dat het BAG 

extract iets achterloopt. Als er na het moment van aanmaken van het extract aanpassingen 

zijn gedaan in de BGT of in de BAG kan het zijn dat de meldingen niet correct zijn. 

2.1. Verblijfsobject in gebruik in gesloopt pand 

Bij het inlezen in NGdW wordt de volgende foutmelding gegeven: "Verblijfsobject pand: 

0175010000004873 met ontbrekend verblijfsobject: 0175010000004873" 
 

In dit geval zit het pand_id 0175100000011770 waar VBO 0175010000004873 aan 
gerelateerd is in “bag_verblijfsobject_pand.xml” niet in bag_pand.xml. 

 

Volgens de BAG is het pand gesloopt, maar het verblijfsobject binnen het pand is nog “in 
gebruik” en “niet ingemeten”. Dit is inconsistent.  

 

 
 
De bijbehorende nummeraanduiding heeft status naamgeving ingetrokken. 

Dit geeft de volgende melding bij het inlezen: 

Verblijfsobject: 0175010000004873 met ontbrekende nummeraanduiding: 
0175200000008357. 
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2.2. Dubbel pand in BAG 

In de LV-BAG zijn twee panden opgenomen zonder einddatum en beiden met status In 

gebruik.  
 

BAG viewer: 

 

 
 
In NGdW is één van de panden opgenomen: 

 
Het andere pand geeft de melding: BAG pand is niet opgenomen in de BGT administratie 

[0339100000003995] 

 
 


