
Aan de Bronhouders van de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie;

Colleges van Burgemeester en Wethouders;

Colleges van Gedeputeerde Staten;

Colleges van Dijkgraaf en Heemraden;

Ministerie van Economische Zaken;

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (RWS);

Ministerie van Defensie;

Prorail.

Geachte colleges, Geachte dames en heren,

Op basis van de Wet BGT wordt per 1 juli 2018 formeel een horizontale en verticale

verantwoording ingevoerd volgens een methode van zelfcontrole. Deze methode van

zelfcontrole is bekend onder de naam ENSIA BGT. De eerste ronde van de ENSIA BGT

zelfcontrole heeft plaatsgevonden in 2017. Deze keer was de zelfcontrole nog niet wettelijk

verplicht. In 2018 zal de ENSIA BGT zelfcontrole wel een wettelijke verplichting zijn. Alle

bronhouders zijn verplicht deel te nemen.

De vragenlijst voor de zelfcontrole zal jaarlijks ingevuld moeten gaan worden. Per 1 juli 2018 zal de

vragenlijst aan de bronhouders beschikbaar worden gesteld. En uiterlijk per 31 december 2018 zal

deze volledig ingevuld moeten worden geüpload. Daarna is er nog tot uiterlijk 1 mei 2019 de tijd de

volledige bestuurlijke verantwoordingsrapportage naar het systeem te uploaden. Met het hiervoor

beschreven ritme wordt gepoogd aan te sluiten bij de reguliere pc- cyclus van de bronhouders.

Het invullen en uploaden van de vragenlijst BGT vergt weinig inspanning aan de kant van de

bronhouder. Het uiterlijk 31 december 2018 uploaden van de ingevulde vragenlijst BGT en het

vervolgens voor 1 mei 2019 opleveren van de bestuurlijke verantwoording, is voor iedere

bronhouder haalbaar.

Bij de nog niet verplichte ronde zelfcontrole ENSIA BGT 2017 lag de deelname ruim boven de 90%.

Dat mag best een succes genoemd worden. Ik verwacht bij de verplichte ronde zelfcontrole ENSIA

BGT dat de deelname tegen de 100% zal liggen. Ik wens u allen succes bij het afleggen van de

horizontale en verticale verantwoording ENSIA BGT 2018.

Directoraat Generaal Bestuur,

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Directie Ruimtelijke Ordening
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Voor meer informatie over ENSIA BGT verwijs ik u naar de websites www.ensia.nl en

www.geobasisregisatraties.nl. Met vragen over ENSIA BGT kunt u zich wenden tot de heer            

                             . De geconsolideerde 1.0 versie van de ENSIA BGT vragenlijst 2018

voeg ik als bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

voor deze,

de Directeur Ruimtelijke Ordening,
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