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Samenvatting 

 

Per 1 juli 2018 wijzigt de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Omdat in het opschrift van 

die wet vanaf dan niet meer wordt gesproken van ‘basisregistraties’, maar van ‘basisregistratie’ 

(Wet basisregistratie adressen en gebouwen) en omdat de definitie van ‘ligplaats’ in de wet wijzigt, 

dient ook artikel 1, onder e en o, van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) daarop 

aangepast te worden. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om artikel 1 helemaal in lijn te 

brengen met de aanbevelingen uit de 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever.  

Daarnaast zijn in de modelverordening enkele andere technische verbeteringen doorgevoerd. Het 

overnemen van deze wijzigingen is aan de gemeente. Met deze ledenbrief wordt de 

geconsolideerde tekst van de gewijzigde Model Verordening naamgeving en nummering 

(adressen), het bijbehorende model raadsbesluit en de was-wordt-tabel aangeboden. 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

10 juli 2018 
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TRE 
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Uw kenmerk 
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070 373 8393 

 

Bijlage(n) 

3 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Per 1 juli 2018 wijzigt de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Omdat in het opschrift van 

die wet vanaf dan niet meer wordt gesproken van ‘basisregistraties’, maar van ‘basisregistratie’ 

(Wet basisregistratie adressen en gebouwen (hierna: Wet BAG)) en omdat de definitie van 

‘ligplaats’ in de wet wijzigt, dient ook artikel 1, onder e en o, van de Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) daarop aangepast te worden. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om 

artikel 1 helemaal in lijn te brengen met de aanbevelingen uit de 100 Ideeën voor de gemeentelijke 

regelgever: voor begrippen die in de Wet BAG zijn gedefinieerd (zoals ‘ligplaats’) wordt voortaan 

naar die wet verwezen. Met het oog op het voorkomen van herhaling worden de definities van die 

begrippen in deze verordening niet herhaald. Begrippen die niet in de Wet BAG voorkomen of 

daarvan afwijken, worden in deze verordening nog wel afzonderlijk gedefinieerd.  

Daarnaast zijn in het model enkele andere wetstechnische verbeteringen doorgevoerd. Het 

overnemen van deze wijzigingen is aan de gemeente. In het model raadsbesluit zijn deze 

wijzigingsonderdelen daarom als facultatief aangemerkt. Gemeenten kunnen ervoor kiezen deze 

wijzigingen niet, of op een later moment, door te voeren. 

 

Deze ledenbrief bevat drie bijlagen: 

Bijlage 1 - Was-wordt-tabel wijziging Model Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) met artikelsgewijze toelichting: Deze kan desgewenst gebruikt worden voor de 
raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening. 
Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen): 
Opgemaakt in Word 2.0-format (GVOP/DROP) voor publicatie, zonder toelichting.  
Bijlage 3 - Geconsolideerde tekst Model Verordening naamgeving en nummering (adressen), 
met wijzigingen bijgehouden. 
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De geconsolideerde teksten van de VNG modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te 
raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (www.kder.nl). 
 
Aangepaste modeldocumenten Wet BAG 
Als gevolg van de Wet BAG moeten gemeenten ook een aantal aanpassingen doorvoeren in hun 
mandaatregeling en de in het kader van de uitvoering van de Wet BAG gebruikte gemeentelijke 
standaarddocumenten. De VNG heeft hiervoor vernieuwde modeldocumenten Wet BAG 
gepubliceerd. Zie het nieuwsbericht van eind mei 2018 (inclusief de modeldocumenten) voor 
verdere informatie. 
 
Informatie 
Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (070-373 
8393 of e-mail: info@vng.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder ‘Producten & Diensten’ - ‘Brieven’. 
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https://www.da2020.nl/nieuws/aangepaste-modeldocumenten-wet-bag
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