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NOTITIE 
 

Onderwerp : Expertgroep Informatiemodellen dd. 21-6-2018, agendapunt 4: 

Goedkeuring ImZTC 2.2 en RGBZ 3.0.1 

Van : Arjan Kloosterboer 

 :      

Datum : 18 juni 2018 

 

In de vergadering van de Expertgroep Informatiemodellen van 27-9-2017 zijn de toen voorliggende 

concepten van RGBZ 2.0 en ImZTC 2.2 besproken en goedgekeurd, onder voorbehoud van de 

uitkomsten van een aantal discussies op het discussieplatform, enkele nog door te voeren 

aanpassingen en de op te leveren complete documentatie. Mede naar aanleiding daarvan zijn 

beide informatiemodellen op enkele punten aangepast: 

- De modellering van Natuurlijk persoon (bij Betrokkene), Ingeschreven natuurlijk persoon en 

Ander natuurlijk persoon (bij Object) is aangepast op de aanpassing van RSGB 3 waarin 

‘terug’ is gegaan van BRP naar GBA; 

- Het objecttype Resultaattype is toegevoegd, ontleend aan het ImZTC, en de attribuutsoort 

Resultaatomschrijving (bij Zaak) is vervangen door de relatie ‘ZAAK heeft bij  afronding 

RESULTAATTYPE); 

- De attribuutsoort Communicatiekanaal is toegevoegd aan Zaak.   

De bijgewerkte documentatie treft u bijgaand aan. Deze bevat onder meer de volledige 

documentatie van beide modellen welke rechtstreeks gegenereerd is vanuit de vastlegging van de 

modellen in Enterprise Architect m.b.v. het tool Imvertor (dat we inzetten voor onze model-driven 

ontwikkeling, ‘van informatiemodel tot API’).  

U wordt niet gevraagd om deze documentatie volledig door te nemen. Wel wordt u verzocht om 

kennis te nemen van de als 2e en 3e genoemde aanpassingen. U kunt hiervoor terecht bij het 

objecttype ZAAK, attribuutsoort ‘Communicatiekanaal’ en relatiesoort ‘ZAAK heeft bij afronding 

RESULTAATYYPE’, en het objecttype RESULTAATYYPE in de documenten met ‘GEMMA RGBZ 

2.0.2 – deel I’ en idem ‘deel II’ in de bestandsnaam.   

U wordt wel gevraagd om zich een beeld te vormen van de documentatie zoals vastgelegd in beide 

laatstgenoemde documenten. Is dit een goede en afdoende wijze voor het publiceren en kennis 

kunnen nemen van informatiemodellen, i.c. RGBZ en ImZTC? 

Verder, de goedkeuring van beide modellen. In het overleg op 27-9—2017 heeft u beide modellen 

goedgekeurd met bovengenoemde voorbehouden. Kunt u met de nu voorliggende documentatie 

beide modellen definitief goedkeuren?  

Tot slot, de vaststelling van beide modellen. Dit vindt plaats door de Regiegroep, normaliter 

tegelijkertijd met de ervan afgeleide StUF-sectormodellen cq. UitwisselingsGegevensModellen 

(UGM). Op laatstgenoemde modellen vindt evenwel niet langer separate vaststelling plaats. 

Vaststelling van een informatiemodel zou dan plaatsvinden tegelijkertijd met het eerste daarvan 

afgeleide koppelvlak. Op dit moment is de ontwikkeling van versie 2 van de ZaakDocumentServices 

(ZDS) gaande. Dit loopt tot in ieder geval eind van dit jaar. Wat is uw mening in dezen: beide 

informatiemodellen vaststellen tegelijkertijd met versie 2 van de ZDS of onafhankelijk daarvan op 

korte termijn vaststellen? Zie ook de laatste bijdrage in deze discussie op GEMMA Online.    

 

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/rgbz/vaststelling-van-het-rgbz-20-dat-daarmee-de-status-gebruik-verkrijgt-vindt

