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Basisregistraties 

• In het kader van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is 
een aantal Basisregistraties en voorzieningen operationeel of in 
ontwikkeling.  
 

• Deze GDI wordt gebruikt binnen de hele overheid en in de 
interactie met burgers en bedrijven.  
 

• De basisregistraties gebruiken  
ook elkaars gegevens en vormen  
een samenhangend stelsel. 

 

• Interactieve stelselplaat 

 

23 mei 2017 

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/stelselplaat/
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Om snel een indruk te krijgen van de BGT: 

BGT filmpje 

Een film: De BGT in 3 minuten 

http://youtu.be/DQ110D9Hkl8
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Doel van de BGT 

• De hele overheid gebruikt één en dezelfde 
gedetailleerde kaart van Nederland: de BGT 

 

• Die kaart is up-to-date en uniform 
 

• De BGT helpt de dienstverlening van de overheid 
te verbeteren en bespaart kosten in vele 
verschillende werkprocessen. 
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Grootschalige Topografie 

Topografie 

Kadastrale Kaart 

Pandgeometrie 

Thema B van gebruiker 

Ondergrond 

Thema A van gebruiker 
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http://pdokviewer.pdok.nl/


9 30 januari 2014 

https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/download-basisregistratie-grootschalige-topografie


10 30 januari 2014 
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Gebruiksplicht 

 

• De gebruiksplicht van de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie gaat in op 1 juli 2017. 

 

• Dit betekent dat het dan voor 
bestuursorganen  verplicht wordt om de BGT te 
gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke 
taken, als daar topografische gegevens bij nodig zijn 
op het schaalniveau 1 : 500 tot 1 : 5.000. 

 

• De BGT niet omdat het moet, maar omdat het kan! 
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De BGT Wat kan je ermee? 
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BGT / IMGeo Object Schade / Risico bepaling 

Bomen Storm en brekende takken 

Worteldruk en scheuren in muren 

Inbraakrisico 

Bladeren in de goot (overstromingsrisico) 

Lichtmasten Veiligheid op straat en rondom woningen 

Verkeersdrempels Preventie en schadebehandeling 

Bestrating IJzel en opspattende steentjes 

(glasschade) 

Groenstrook Wateroverlast en verstening van steden 

Putten Afwatering 

Hydranten / open water Bluswater 

Parkeerplaatsen Parkeerschades 

Bushaltes Sociale controle op straat 

Honden-uitlaatstroken Sociale controle op straat 
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Terugmelden 

• Terugmeldingen zijn 
essentieel in het Stelsel 
van Basisregistraties 

• Alleen feedback van 
gebruikers zorgt voor 
een constante 
kwaliteitscontrole op een 
basisregistratie 

• Bestuursorganen zijn 
zelfs wettelijk verplicht 
om terug te melden bij 
‘gerede twijfel’ 

https://verbeterdekaart.kadaster.nl/
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https://verbeterdekaart.kadaster.nl/
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 Meer informatie: 

www.BGTweb.nl  
 

Meer weten? 
www.BGT-web.nl 
www.pdokviewer.pdok.nl 

http://www.bgt-web.nl/
http://www.bgt-web.nl/
http://www.bgt-web.nl/
http://www.bgt-web.nl/
http://www.bgt-web.nl/

