
 
Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en meting na realisatie van de omgevings-
vergunning met de activiteit bouwen.  
 
Gemeenten moeten op grond van de Wet BAG basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden in 
één geautomatiseerd systeem. De wet verbetert de dienstverlening van overheden aan burgers en be-
drijven. Het systeem zorgt ervoor dat informatie over een pand snel en éénduidig beschikbaar is voor de 
gehele overheid en daaraan gekoppelde bedrijven en hulpdiensten.  
 
Bedrijven en burgers hoeven door de nieuwe wet gegevens slechts éénmaal te verstrekken. De wet is 
per 1 juli 2009 in werking getreden en vanaf 1 juli 2011 worden gegevens over adressen en gebouwen 
voor alle overheidsinstanties via de Landelijke Voorziening BAG beschikbaar gesteld.  
 
Het beheer van de Landelijke Voorziening is een dagelijks proces waarbij o.a. de adressen continu ge-
controleerd worden. Dit geldt ook voor het bestand van alle gebouwen. Het kan zijn dat er een ambtenaar 
langs uw woning of bedrijf loopt om de controle uit te voeren (uiteraard kan deze zich altijd legitimeren).  
 
Na het afgeven van de omgevingsvergunning met de activiteit bouwen is het mogelijk dat u een brief 
ontvangt met betrekking tot een nieuw adres of bijvoorbeeld het doorvoeren van een splitsing van wo-
ning(en) of bedrijfspand(en). Na realisatie van een nieuw pand, een uitbouw of andere veranderingen zal 
het gebouw ten behoeve van de administratie worden ingemeten. U dient hier medewerking aan te verle-
nen. De landmeter wordt door de gemeente Brummen ingehuurd.  
 
 
BAG-gegevens  
De volgende verplichte gegevens worden per datum van de beschikking, ook opgenomen in onze regi-
stratie van adressen en gebouwen.  
 

Vergunning 2022-1379 
15 appartementen vestigen in nieuw pand – huisnummer 46 met toevoegingen! 
 
BAG    : Ja  
GEOMETRIE   : Ja  
VBO    : Ja  
Pand ID   : nieuw 
VBO ID   : nieuw 
Gebruiksoppervlakte  : 62 m2 
Gebruiksdoel(en)  : Verblijfsobject met woonfunctie  
Adres:    : Kampweg 46 
Huisletter  : A, B,C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R 
Woonplaats  : Brummen 
 


