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Modelaanpassing specificatie Indicatie authentiek  
Bij een attribuutsoort of relatiesoort wordt als metagegeven de ‘Indicatie authentiek’ opgenomen. 

Het is een aanduiding of een attribuutsoort of een als relatiesoort gemodelleerd landelijk 

basisgegeven in de catalogus van de desbetreffende basisregistratie een authentiek gegeven betreft.  
We hebben niet gespecificeerd welke waarden onderkend worden van dit metagegeven. 
  

Op dit moment wordt dit metagegeven binnen de modellen niet eenduidig gespecificeerd. De 

volgende  specificaties zien we onder meer terug:  

- Authentiek gegeven 
- Gemeentelijk basisgegeven 
- Νiet authentiek landelijk basisgegeven 
- Niet-authentiek gegeven 
- Nee 

  
Voorstel is voor de nieuwe versies RSGB 3.0, RGBZ 2.0 en ZTC 2.01 op de volgende wijze dit 

metagegeven te specificeren. Daarbij gaan we uit van de volgende groepen van gegevens: 

- Landelijke basisregistraties met authentieke en niet-authentieke basisgegevens (BAG, BRP, 

BGT e.d.); 

- Landelijke sector- en domein-overstijgende informatiemodellen (IMGeo e.d.); 

- Gemeentelijke sector- en domein-overstijgende informatiemodellen (RSGB, RGBZ, ZTC); 

- Sector- en domein-specifieke informatiemodellen (LV-WOZ, IMRO e.d.). 

  

Authentiek  Indien het een authentiek (landelijk) basisgegeven  of een als relatiesoort 

gemodelleerd authentiek (landelijk) basisgegeven is. Basisgegevens zijn 

altijd gegevens afkomstig uit de landelijke basisregistraties. 
  

Basisgegeven  Indien het een landelijk basisgegeven of een als relatiesoort 

gemodelleerd (landelijk) basisgegeven is in een landelijke basisregistratie 

maar in die basisregistratie géén authentiek gegeven is. 

Landelijk 

kerngegeven 

Indien het een gegeven of een als relatiesoort gemodelleerd gegeven is in 

een landelijk sector- en domein-overstijgend informatiemodel en geen 

authentiek gegeven en geen basisgegeven is. 

Gemeentelijk 

kerngegeven 
Indien het een gegeven is dat binnengemeentelijk substantieel 

meervoudig wordt gebruikt dat geen authentiek gegeven, geen 

basisgegeven en geen landelijk kerngegeven is.  

 

Omdat het RGBZ en ZTC opgezet zijn als gemeentelijke modellen maar 

landelijk worden gebruikt, duiden we de hierin aanwezige gegevens, 

zijnde geen authentiek gegeven en geen basisgegeven, aan met 

’Kerngegeven’ i.p.v. ’Gemeentelijk kerngegeven’.   

 Overig1 Indien het géén van de voorgaande categorieën betreft. Veelal gaat het 

dan om proces-, taakveld- of domeinspecifieke gegevens. 

 

  
  
                                                           
1 Deze categorie komt overigens binnen de KING modellen niet voor. Is voor de volledigheid opgenomen voor sector en domeinspecifieke 

informatiemodellen die het metamodel van KING adopteren.  
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Het metamodel en de informatiemodellen passen we hierop aan. 

 
 


