
Agendapunt 6: Nieuwe versie IMBAG 
 
Aanleiding 
 
In 2018 wordt de nieuwe wet- en regelgeving BAG.2.0 van kracht. Naast de aanpassing van 
de wet- en regelgeving heeft I&M als opdrachtgever aan Geonovum / Kadaster  / I&M 
gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe catalogus BAG. Verzoek is daarbij het 
informatiemodel BAG (IMBAG) op dezelfde manier vast te leggen zoals Geonovum voor BGT 
/ IMGeo en IMRO heeft gedaan. Uitgangspunt bij deze herziening is dat de inhoud van de 
BAG zo min mogelijk zal wijzigen.   

Opgeleverde versie IMBAG Geonovum 

Naast aanscherping van de regels voor opname en afbakening van de objecten in de BAG is 
door Geonovum een semantisch gegevensmodel opgeleverd dat aansluit bij de standaarden 
van NEN2580 / 2007 en NEN3610 en conform het metamodel KKG (de conceptversie). 
Verder is in onderzoek per attribuut vastgelegd in plaats van per object conform de wet- en 
regelgeving. KING heeft op dit semantisch model (onder meer via de GIThub) in december 
commentaar geleverd.  Dit heeft uiteindelijk alleen geleid tot het niet aanpassen van de 
unieke aanduidingen van objecttypen. 

De catalogus IMBAG is in februari jongstleden ter vaststelling aangeboden aan het BAG BAO 
overleg. Maar de catalogus is daar uiteindelijk niet vastgesteld vanwege het bezwaar dat 
VNG/ KING heeft ingebracht t.a.v. het semantische gegevensmodel. De essentie van het 
bezwaar is dat het voorliggende model een op uitwisseling gericht model is. Daardoor staan 
er gegevens in die niet thuis horen in een conceptueel semantisch informatiemodel.  

Vervolg 
 
In opdracht van het programma BAG 2.0 is er door KING een semantisch, conceptueel model 
gemaakt rekening houdend met de nieuwe wet- en regelgeving BAG.2.0 (voor 
geïnteresseerden zie zipbestand  ‘IMBAG_opgesteld_door_KING’).  
 
Dinsdag 21 maart a.s. vindt hierover overleg plaats met de opdrachtnemer. 
 
Discussie 

- Wordt geschetst beeld van het verschil in een semantisch, conceptueel 

informatiemodel versus een uitwisselings georiënteerd informatiemodel gedragen 

door de expertgroep?  

- Welke problemen onderkennen jullie als we de ingeslagen weg van Geonovum 

volgen? 

 


