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Samenvatting 

Deze ledenbrief gaat over de aangepaste Modelverordening straatnaamgeving en huisnummering. 
Tot 1 juli 2009 was deze modelverordening volledig gebaseerd op de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur tot regeling en bestuur van de eigen huishouding. Met de inwerkingtreding van de 
Wet basisregistraties adressen en gebouwen is daar verandering in gekomen. In deze wet wordt, 
in het kader van de systematische registratie van namen en nummers (adressen), deels het me-
debewind van de gemeente gevorderd. Daarnaast is in de verordening rekening gehouden met de 
Wet dualisering gemeentebestuur en zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad betreffende 
naamgeving en nummering aan het college gedelegeerd. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot 
een aantal essentiële aanpassingen van de Modelverordening naamgeving en nummering (adres-
sen). De aangepaste modelverordening is bijgesloten.  
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Geacht college, gemeenteraad, 

Deze ledenbrief gaat over de aangepaste Modelverordening straatnaamgeving en huisnummering 

De aanpassing is het indirecte gevolg van het overheidsbrede programma betreffende het stroom-

lijnen van basisgegevens binnen het openbaar bestuur. Het programma voorziet onder andere in 

het bij wet regelen van deze basisgegevens. Als gevolg daarvan is per 1 juli 2009 de Wet basis-

registratie adressen en gebouwen (hierna: Wet BAG) van kracht geworden. De invoering van 

deze wet heeft geleid tot een aantal essentiële aanpassingen van de Modelverordening naamge-

ving en nummering (adressen). De aangepaste modelverordening is bijgesloten. In aansluiting op 

de algemene en artikelsgewijze toelichting op de modelverordening wijzen wij voor de goede orde 

nog op het volgende. 

 

1. Stroomlijnen van basisregistraties 

Het stroomlijnen van basisgegevens moet worden gezien in de context van de veelvuldig geuite 

ambitie, van zowel de rijksoverheid als van lokale overheden, om het functioneren van het open-

baar bestuur op verschillende fronten tegelijk duurzaam te verbeteren en te vernieuwen. Het 

stroomlijnen van basisgegevens is vooral een van de onontkoombare voorwaarden om als over-

heid de voorgenomen bestuurs- en beleidsdoelen efficiënt te kunnen uitvoeren. Huidige bestuurs- 

en beleidsdoelen zijn bijvoorbeeld moderne dienstverlening, armoedebestrijding, stringente frau-

debestrijding, administratieve lastenverlichting, adequate handhaving en een goede bepaling, 

uitvoering en evaluatie van het beleid. Vandaar de keuze om voor vitale en veelvuldig gebruikte 

gegevens bij wet basisregistraties aan te wijzen. Van de gegevens in deze basisregistraties moe-

ten vervolgens alle bestuursorganen - daaronder valt bijvoorbeeld ook het notariaat – verplicht 

gebruik maken. Bestuursorganen hebben dus niet langer de vrijheid om deze gegevens zelf bij 

burgers en bedrijven te verzamelen en te registreren wanneer deze gegevens in een basisregi-

stratie beschikbaar zijn of spoedig beschikbaar komen. Het stroomlijnen van basisgegevens bin-

nen het openbaar bestuur vraagt om extra aandacht van (gemeentelijke) bestuurders. Het stroom-

lijnen van basisgegevens is namelijk niet primair een ICT-aangelegenheid, maar een organisatie- 

en wetgevingsoperatie bij uitstek.  

Vanaf 1 juli 2011 moeten alle bestuursorganen verplicht gebruik maken van de door de gemeen-

ten beheerde BAG-gegevens. De bestuursorganen hoeven deze gegevens niet bij gemeenten 

zelf op te vragen. Alle gemeenten hebben een actuele kopie van hun BAG-gegevens opgeslagen 

in een landelijke databank (landelijke voorziening) en bestuursorganen zijn verplicht zich daarop 

aan te sluiten. Het verplichte gebruik van de BAG geldt natuurlijk ook voor alle organisatieonder-

delen van gemeenten. De gemeenten nemen echter geen BAG-gegevens af uit de landelijke 
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voorziening, maar maken rechtstreeks gebruik van de BAG-gegevens die zij in de eigen organisa-

tie bijhouden.   

 

2. De Wet basisregistratie adressen en gebouwen 

De aanpassing van de modelverordening naamgeving en nummering (adressen) is het directe 

gevolg van de per 1 juli 2009 van kracht geworden: 

- Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Sbl. 2009, nr. 39); 

- Wijzigingswet basisregistratie adressen en gebouwen (Sbl 2009, nr. 110); 

- Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009, no. 133); 

- Regeling basisregistraties adressen en gebouwen (Stcr 2009, nr.109) 

 

In het Invoeringsbesluit van 15 juni 2009 zijn echter enkele onderdelen van deze regelingen niet 

in werking getreden. Het betreft de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, hoofdstuk 5, 

paragraaf 2 en de artikelen 42, 43, en 44, alsmede hoofdstuk 5 van het Besluit basisregistraties 

adressen en gebouwen. Deze niet in werking getreden hoofdstukken en artikelen hebben geen 

betrekking op het systematisch registreren van adres- en gebouwgegevens, maar op toezicht, 

controle en verplicht gebruik. 

 

3. Beleidsregels en besluitteksten. 

In 2002 heeft de VNG de publicatie Benoemen, nummeren en begrenzen uitgebracht. Een publi-

catie voor gemeenteambtenaren die zijn belast met het benoemen van de openbare ruimte, het 

nummeren van vastgoedobjecten en het begrenzen van gebieden. De publicatie bevat tal van 

uitvoeringsadviezen, die gemeenteambtenaren gebruiken bij hun werk. De publicatie voorziet 

blijkbaar in de behoefte aan een vast kader waarbinnen deze werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Er bereiken ons ook regelmatig verzoeken van gemeenten om onderdelen uit deze publicatie te 

vervatten in modeluitvoeringsregels. Vooruitlopend op een besluit hierover hebben wij artikel 7 

van de modelverordening al zodanig geformuleerd dat het college, desgewenst, uitvoeringsregels 

kan vaststellen. Als wordt besloten tot het opstellen van modeluitvoeringsregels zal daarin ook 

een aantal door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opge-

stelde modelbesluitteksten worden opgenomen.  

 

Hoogachtend, 

 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 




