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Inleiding 

De wijze van integratie van gegevens uit de gemeentelijke informatiemodellen  RSGB en imZTC  met 

RGBZ is in dit document beschreven. Deze wijze van integratie is ook van toepassing voor integratie 

met externe modellen van basisregistraties met het eigen basismodel zoals het Kadaster het doet 

maar kan op een aantal punten afwijken.  

Uitgangspunt is dat het ‘externe’ informatiemodel de grondslag vormt voor de integratie met het 

‘eigen’ informatiemodel (te weten voor KING het RGBZ en voor het Kadaster het IMKAD). 

Systematiek 

In het kort komt het erop neer dat er een  koppeling met een objecttype uit een ander 

informatiemodel wordt gelegd via een gerichte relatie vanuit het objecttype uit het eigen 

informatiemodel naar het externe informatiemodel. Hiervoor hebben we in het metamodel  de 

stereotype  «externe koppeling»  geïntroduceerd. Het betreft een compositie relatie tussen een 

objecttype in het eigen model (voor KING: RGBZ; voor  Kadaster: IMKAD) en een objecttype uit het 

externe model (voor KING: RSGB, imZTC; voor  Kadaster: BRP, NHR, BAG) waarbij we specificeren 

welke gegevens we over het objecttype uit het externe model in ons ‘eigen’ informatiemodel 

opnemen. Randvoorwaarde is dat de structuur van het externe model gehandhaafd blijft en dat 

alléén die gegevens zijn opgenomen die vanuit de optiek van het eigen informatiemodel relevant 

zijn. Het is als het ware een kopie van het externe (grotendeels uitgeklede) informatiemodel. 

Opname van gegevens uit een extern informatiemodel in het eigen model gebeurt veelal vanuit een 

bepaald perspectief. Kadaster wil bijvoorbeeld de gegevens van adressen uit de BAG hergebruiken. 

Voor wat betreft KING willen we hergebruik maken van de basisgegevens uit het RSGB  van personen 

en vestigingen die een rol spelen als betrokkene bij een zaak en basisgegevens over de 

(zaak)objecten waarop een zaak betrekking kan hebben. Hiervoor is naast de stereotype  «externe 

koppeling»  in het metamodel voor KING ook  de stereotype «view» onderkend. Het betreft een 

package waarin de relevante modelelementen en bijbehorende structuur uit het andere 

informatiemodel zijn opgenomen vanuit een bepaald perspectief binnen het eigen informatiemodel.   

Voor de naamgeving van een «view» is de aanbeveling te kiezen uit een betekenisvolle naam 

bijvoorbeeld Adres of Betrokkene. Binnen de gemeentelijke informatiemodellen kennen we de 

mogelijkheid  van  een nadere onderverdeling van een «view» in subpackages. De naam van een 

subpackage heeft altijd  het volgende format:  prefix_naam objecttype met als prefix de verkorte 

naam van het informatiemodel (RSGB, imZTC) en naam objecttype is identiek aan de naam van het 

objecttype uit het externe informatiemodel  waarnaar via een gerichte relatie vanuit het eigen 

informatiemode wordt verwezen.   

Voorbeelden 

Voorbeeld 1: model integratie tussen RGBZ en RSGB  rondom (Zaak)Object 

Ander natuurlijk persoon en Vestiging zijn specialisaties van een  (Zaak)Object in het RGBZ.  Beide 

specialisaties hebben betrekking op gegevens van  Ander natuurlijk persoon en Vestiging  uit het 

RSGB. In RGBZ modelleren we dit als volgt: 

 De objecttypen ANDER NATUURLIJK PERSOON en VESTIGING zijn opgenomen in het RGBZ als 

specialisaties van OBJECT. 

 Deze objecttypen hebben een «externe koppeling» met ANDER NATUURLIJK PERSOON 

respectievelijk VESTIGING, beiden uit het RSGB. 
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 ANDER NATUURLIJK PERSOON respectievelijk VESTIGING uit het RSGB  zijn opgenomen in de 

subpackages RSGB_Ander natuurlijk persoon respectievelijk RSGB_Vestiging  binnen de 

package  «view» (Zaak)objecten. 

 

 

 

Figuur 1 Externe koppelingen met objecttypen uit RSGB vanuit optiek (Zaak)Object 

 

class View (Zaak)object 

«Objecttype»

Objecttype::ANDER 

NATUURLIJK PERSOON

«Objecttype»

Objecttype::OBJECT

«Attribuutsoort»

+ /Identificatie: AN50

+ /Naam: AN500 [0..1]

+ /Adres binnenland [0..1]

+ /Adres buitenland [0..1]

+ /Kadastrale aanduiding: AN30 [0..1]

+ /Geometrie: GML [0..1]

+ /Objecttype: AN3

«Objecttype»

Objecttype::VESTIGING

«Objecttype»

RSGB_Vestiging::VESTIGING

- SBI Activiteit: SBI activiteit VESTIGING [1..n]

«Attribuutsoort»

+ Vestigingsnummer: N12

+ (Handels)naam: AN625 [1..n]

+ Verkorte naam: AN45 [0..1]

+ Toevoeging adres: AN100 [0..1]

+ Datum aanvang: DatumMogelijkOnvolledig

+ Datum beeindiging: DatumMogelijkOnvolledig [0..1]

«Objecttype»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::ANDER 

NATUURLIJK PERSOON

«Attribuutsoort, Identificatie»

+ Nummer ander natuurli jk persoon: AN17

«Attribuutsoort»

+ Overli jdensdatum: DatumMogelijkOnbekend [0..1]

«externe koppeling» «externe koppeling»
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 In de subpackages RSGB_Ander natuurlijk persoon en RSGB_Vestiging zijn  de 

modelelementen en de structuur  overgenomen van de voor een (Zaak)Object relevante 

gegevens van een ANDER NATUURLIJK PERSOON respectievelijk VESTIGING uit het RSGB. 

 

 Alléén die gegevens van een ander natuurlijk persoon  respectievelijk vestiging zijn 

opgenomen in RGBZ die vanuit de optiek van het Zaakobject relevant zijn. Dit  conform de 

structuur van het RSGB. Het is als het ware een kopie van het externe maar dan grotendeels 

uitgeklede informatiemodel RSGB. 

 

Figuur 2 Projectbrowser EA met mogelijke packages indeling voor 
views 
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Figuur 3 Representatie van de relevantie gegevens van een ANDER NATUURLIJK PERSOON uit RSGB voor een (Zaak)Object 

 

Voorbeeld 2: model integratie tussen RGBZ en RSGB  rondom Betrokkene 

Vestiging is een specialisatie van een  Betrokkene in het RGBZ.  De specialisatie heeft betrekking op 

gegevens van  een Vestiging  uit het RSGB. In RGBZ modelleren we dit als volgt: 

 Het objecttype VESTIGING is opgenomen in het RGBZ als specialisatie van BETROKKENE naast 

onder meer de specialisaties ORGANISATORISCHE EENHEID en MEDEWERKER. 

 

class RSGB_Ander natuurlijk persoon

«Objecttype»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::NATUURLIJK PERSOON

- Naamgebruik: Naamgebruik NATUURLIJK PERSOON [0..1]

- Geboorte: Geboorte NATUURLIJK PERSOON

«Attribuutsoort»

+ Geslachtsaanduiding: geslacht

«Groepattribuutsoort»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::Geboorte 

NATUURLIJK PERSOON

{0..1}

«Attribuutsoort»

+ Datum geboorte: DatumMogelijkOnbekend

«Objecttype»

RSGB_Ander 

natuurlijk 

persoon::

PERSOON

«Objecttype»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::SUBJECT

- Postadres: Postadres SUBJECT [0..1]

- Verbli jf buitenland: Verbli jf buitenland SUBJECT [0..1]

«Objecttype»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

«Attribuutsoort»

+ Huisletter: AN1 [0..1]

+ Huisnummer: N5

+ Huisnummertoevoeging: AN4 [0..1]

+ Postcode: AN6 [0..1]

«Objecttype»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::OPENBARE RUIMTE

«Attribuutsoort»

+ Straatnaam: AN24

«Objecttype»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::WOONPLAATS

«Attribuutsoort»

+ Woonplaatsnaam: AN80

«Groepattribuutsoort»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::

Verblij f buitenland SUBJECT

{0,1}

«Attribuutsoort»

+ Adres buitenland 1: AN35 [0..1]

+ Adres buitenland 2: AN35 [0..1]

+ Adres buitenland 3: AN35 [0..1]

+ Adres buitenland 4: AN35 [0..1]

+ Adres buitenland 5: AN35 [0..1]

+ Adres buitenland 6: AN35 [0..1]

+ Land verbli j fadres: LAND/GEBIED

«Objecttype»

RSGB_Ander natuurlijk persoon::ANDER NATUURLIJK 

PERSOON

«Attribuutsoort, Identificatie»

+ Nummer ander natuurli jk persoon: AN17

«Attribuutsoort»

+ Overli jdensdatum: DatumMogelijkOnbekend [0..1]

1..*

l igt in

1..

is specialisatie van

is specialisatie van

is specialisatie van

0..*

heeft als correspondentieadres

0..1 0..*

l igt aan

1
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 Andere objecttypen uit het RGBZ hebben een relatie met deze specialisatie VESTIGING van 

BETROKKENE. 

De objecttypen ORGANISATORISCHE EENHEID en MEDEWERKER komen niet voor in het RSGB 

en hebben dus geen «externe koppeling» met een objecttype uit het RSGB. 

 

 

 

Figuur 4 Relaties vanuit andere objecttypen binnen RGBZ met de specialisatie Vestiging van Betrokkene. 

 VESTIGING uit RSGB  is opgenomen in de subpackage RSGB_Vestiging binnen de  «view» 

Betrokkene.  
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Figuur 5 Externe koppeling met een objecttype uit RSGB vanuit optiek Betrokkene 

 In de subpackage RSGB_Vestiging binnen de  «view» Betrokkene zijn de modelelementen en 

de structuur van de relevante gegevens vanuit de optiek van een Betrokkene van VESTIGING 

uit het RSGB overgenomen 

class View Betrokkene

«Objecttype»

Objecttype::BETROKKENE

«Attribuutsoort»

+ /Naam: AN200 [0..1]

+ /Identificatie: AN50

+ /Adres binnenland [0..1]

+ /Adres buitenland [0..1]

«Objecttype»

Objecttype::ORGANISATORISCHE EENHEID

«Attribuutsoort»

+ Organisatie-eenheid-identificatie: AN24

+ Organisatie-identificatie: N9

+ Datum ontstaan: Datum (JJJJMMDD)

+ Datum opheffing: Datum (JJJJMMDD) [0..1]

+ E-mail adres: AN254 [0..1]

+ Faxnummer: AN20 [0..1]

+ Naam: AN50

+ Naam verkort: AN25 [0..1]

+ Omschrijving: AN80 [0..1]

+ Telefoonnummer: AN20 [0..1]

+ Toelichting: AN1000 [0..1]

«Objecttype»

Objecttype::MEDEWERKER

«Attribuutsoort»

+ Medewerkeridentificatie: AN24

+ Achternaam: AN200

+ Datum uit dienst: datum (JJJJMMDD) [0..1]

+ E-mail adres: AN254 [0..1]

+ Functie: AN50

+ Geslachtsaanduiding: A1

+ Medewerkertoelichting: AN1000 [0..1]

+ Roepnaam: AN30

+ Telefoonnummer: AN20 [0..1]

+ Voorletters: AN20

+ Voorvoegsel achternaam: AN10 [0..1]

«Objecttype»

Objecttype::

VESTIGING 

«Objecttype»

RSGB_Vestiging::VESTIGING

«Attribuutsoort»

+ Vestigingsnummer: N12

+ (Handels)naam: AN625 [1..n]

+ Verkorte naam: AN45 [0..1]

+ Toevoeging adres: AN100 [0..1]

+ Datum aanvang: DatumMogelijkOnvolledig

+ Datum beeindiging: DatumMogelijkOnvolledig [0..1]

«externe koppeling»
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 Alléén die gegevens van een vestiging zijn opgenomen in RGBZ die vanuit de optiek van het 

Betrokkene relevant zijn. Dit  conform de structuur van het RSGB. Het is als het ware een 

kopie van het externe maar dan grotendeels uitgeklede informatiemodel RSGB 

 

 

Figuur 6 Representatie van de relevantie gegevens van een VESTIGING uit RSGB voor een VESTIGING als specialisatie 
BETROKKENE  

  

class RSGB_Vestiging

«Objecttype»

RSGB_Vestiging::VESTIGING

«Attribuutsoort»

+ Vestigingsnummer: N12

+ (Handels)naam: AN625 [1..n]

+ Verkorte naam: AN45 [0..1]

+ Toevoeging adres: AN100 [0..1]

+ Datum aanvang: DatumMogelijkOnvolledig

+ Datum beeindiging: DatumMogelijkOnvolledig [0..1]

«Objecttype»

RSGB_Vestiging::SUBJECT

- Postadres: Postadres SUBJECT [0..1]

- Rekeningnummer: Rekeningnummer SUBJECT [0..1]

- Verbli jf buitenland: Verbli jf buitenland SUBJECT [0..1]

«Attribuutsoort»

+ Emailadres: AN254 [0..1]

+ Fax-nummer: AN20 [0..1]

+ Telefoonnummer: AN20 [0..1]

«Objecttype»

RSGB_Vestiging::MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT

«Attribuutsoort»

+ KvK-nummer: N8

«Groepattribuu...

RSGB_Vestiging::

Rekeningnummer 

SUBJECT

{0,1}

«Attribuutsoort»

+ IBAN: AN34

+ BIC: AN11 [0..1]

«Groepattribuutsoort»

RSGB_Vestiging::Verblij f buitenland 

SUBJECT

{0,1}

«Attribuutsoort»

+ Adres buitenland 1: AN35 [0..1]

+ Adres buitenland 2: AN35 [0..1]

+ Adres buitenland 3: AN35 [0..1]

+ Land verbli jfadres: LAND/GEBIED

«Groepattribuutsoort»

RSGB_Vestiging::Postadres 

SUBJECT

{0,1}

«Attribuutsoort»

+ Postadres postcode: AN6

+ Postadrestype: A1

+ Postbus- of antwoordnummer: N5

«Objecttype»

RSGB_Vestiging::WOONPLAATS

«Attribuutsoort»

+ Woonplaatsnaam: AN80

«Objecttype»

RSGB_Vestiging::ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

«Attribuutsoort»

+ Huisletter: AN1 [0..1]

+ Huisnummer: N5

+ Huisnummertoevoeging: AN4 [0..1]

+ Postcode: AN6 [0..1]

«Objecttype»

RSGB_Vestiging::OPENBARE 

RUIMTE

«Attribuutsoort»

+ Naam openbare ruimte: AN80

+ Straatnaam: AN24

0..*

heeft als correspondentieadres

0..1

«Generalisatie»

0..*

betreft uitoefening van

activiteiten door

1

0..*

heeft als locatie-adres

1

0..*

heeft als correspondentieadres postadres in

1

0..*

ligt in

0..1

0..*

ligt aan

1
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Voorbeeld 3: model integratie tussen RGBZ en imZTC 

Een Zaak is altijd van een bepaald Zaaktype.  Zaaktype heeft betrekking op gegevens van  een 

Zaaktype uit het imZTC. In RGBZ modelleren we dit als volgt: 

 Het objecttype ZAAKTYPE is opgenomen in het RGBZ  

 In RGBZ hebben de RGBZ_objecttypen ZAAK, MEDEWERKER en ORGANISATORISCHE 

EENHEID een relatie met dit objecttype ZAAKTYPE 

 

 Het objecttype ZAAKTYPE heeft een «externe koppeling» met ZAAKTYPE uit imZTC. 

 

 

class ZAAKTYPE

«Objecttype»

Objecttype::ZAAK

BETROKKENE

«Objecttype»

Objecttype::ORGANISATORISCHE 

EENHEID

BETROKKENE

«Objecttype»

Objecttype::MEDEWERKER

«Objecttype»

Objecttype::ZAAKTYPE

0..1

«Relatieklasse» heeft gerelateerde

0..*

0..*

is van

1

0..1

is verantwoordelijke voor

0..*

0..1

is verantwoordelijke voor
0..*

0..*

«Relatiesoort» is deelzaak van

0..1

Figuur 7 Objecttypen binnen RGBZ me relaties naar Zaaktype 

Figuur 8 Externe koppeling 
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 ZAAKTYPE uit imZTC is opgenomen in de subpackage imZTC_Zaaktype binnen de  «view» 

(Zaak)typen.  

 Alléén die gegevens van een zaaktype zijn opgenomen in RGBZ die vanuit de optiek van het 

RGBZ relevant zijn. Dit  conform de structuur van het imZTC. Het is als het ware een kopie 

van het externe maar dan grotendeels uitgeklede informatiemodel imZTC 

 

 

Positionering  RSGB objecttypen binnen de project browser 

Over de positionering van de RSGB objecttypen in de projectbrowser is het belangrijk afspraken te 

maken omdat dit van invloed is op de wijze waarop we het model naar de buitenwereld presenteren. 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat alle objecttypen (de source) in RGBZ die een externe koppeling 

hebben met een objecttype (de target) uit een extern informatiemodel  in de daarvoor relevante 

package view  zijn geplaatst.  

class imZTC_Zaaktype

«Objecttype»

ZAAKTYPE

- Doorlooptijd behandeling: Doorlooptijd behandeling ZAAKTYPE

- Servicenorm behandeling: Servicenorm behandeling ZAAKTYPE

«Attribuutsoort»

+ Zaaktype-identificatie: N5

+ Zaaktype-omschrijving: AN80

+ Zaaktype-omschrijving generiek: AN80 [0..1]

+ Zaakcategorie: AN40 [0..1]

+ Trefwoord: AN30 [0..N]

+ Archiefclassificatiecode: AN20 [0..1]

+ Vertrouwelijkheidaanduiding: AN20

+ Publicatie-indicatie: AN1

+ Publicatietekst: AN1000 [0..1]

+ Datum begin geldigheid zaaktype: OnvolledigeDatum

+ Datum einde geldigheid zaaktype: OnvolledigeDatum [0..1]

«Objecttype»

CATALOGUS

«Attribuutso...

+ Domein: AN5

+ RSIN: N9

«Objecttype»

STATUSTYPE

- Doorlooptijd status: Doorlooptijd status STATUSTYPE

«Attribuutsoort»

+ Statustype-omschrijving: AN80

+ Statustype-omschrijving generiek: AN80 [0..1]

+ Statustypevolgnummer: N4

+ Datum begin geldigheid statustype: OnvolledigeDatum

+ Datum einde geldigheid statustype: OnvolledigeDatum [0..1]

«Groepattribuutsoort»

Doorlooptijd behandeling 

ZAAKTYPE

{1}

«Attribuutsoort»

+ Periodeduur: N3

+ Periode-eenheid: A11

«Groepattribuutsoort»

Doorlooptijd status 

STATUSTYPE

{0..1}

«Attribuutsoort»

+ Periodeduur: N3

+ Periode-eenheid: A11

«Groepattribuutsoort»

Serv icenorm 

behandeling ZAAKTYPE

{0..1}

«Attribuutsoort»

+ Periodeduur: N3

+ Periode-eenheid: A11

1..*

heeft

1

1..*

maakt deel uit van

1

Figuur 9 Representatie van de relevante gegevens van een Zaaktype uit imZTC binnen RGBZ 
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Dit geldt ook voor een objecttype in RGBZ  

- die een externe koppeling heeft met een objecttype uit een extern informatiemodel en  

- waarmee andere objecttypen in het RGBZ een relatie hebben.  

De geel gearceerde objecttypen betreffen objecttypen in RGBZ die een externe koppeling hebben 

met een objecttype (de target) uit een extern informatiemodel . Verder hebben andere objecttypen 

uit RGBZ een relatie met de  geel  gearceerde objecttypen VESTIGING (view Betrokkene ) en  

ZAAKTYPE( view (Zaak)typen) (zie ook  voorbeeld 2 en voorbeeld 3). 

 


