
RFC Zaaktypecodes



«Objecttype» ZAAKTYPE 
Naam objecttype ZAAKTYPE 
  
Mnemonic objecttype ZKT 
  
Herkomst objecttype KING 
  
Definitie objecttype Generieke aanduiding van de aard van een zaak 
  
Herkomst definitie objecttype KING 
  
Datum opname objecttype 1 juni 2008 
  
Toelichting objecttype Het betreft de indeling of groepering van zaken naar hun aard, 

zoals “Behandelen aanvraag bouwvergunning” en “Behandelen 
aanvraag ontheffing parkeren”. Elk zaaktype komt overeen met 
of valt binnen de generieke typering van zaken zoals landelijk 
gehanteerd in de Zaaktypecatalogus, de Zaaktype-omschrijving 
generiek . Het zaaktype stelt organisatie in staat hun eigen 
typering aan te houden en, d.m.v. de zaaktype-omschrijving 
generiek, toch aan te kunnen sluiten op de landelijk 
gehanteerde typering generiek. 

  
Unieke aanduiding objecttype Zaaktype-omschrijving 
  
Overzicht Attributen Code Gegevensnaam Herkomst 
 0005 Zaaktype-omschrijving GFO Zaken 

2004 
  Zaaktypecode KING 
  Zaaktype-omschrijving generiek KING 
 0006 Trefwoord GFO Zaken 

2004 
  Doorlooptijd behandeling KING 
  Servicenorm behandeling KING 
  Archiefcode KING 
  Vertrouwelijk aanduiding KING 
  Publicatie-indicatie KING 
  Zaakcategorie KING 
  Publicatietekst KING 
  Datum begin geldigheid 

zaaktype 
KING 

  Datum einde geldigheid 
zaaktype 

KING 

Overzicht relaties Relatienaam incl. gerelateerd type Herkomst 
 heeft STATUSTYPE   KING 

 



1. «Objecttype» ZAAKTYPE 

«Attribuutsoort» Zaaktype-omschrijving 
Naam attribuutsoort Zaaktype-omschrijving 
  
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004 
  
Code attribuutsoort 0005 
  
XML-tag attribuutsoort omschrijving 
  
Definitie attribuutsoort Omschrijving van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE. 
  
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort Het betreft de gelijknamige attribuutsoort bij Zaak in het GFO 

Zaken 2004. 
  
Formaat attribuutsoort AN80 
  
Waardenverzameling alle alfanumerieke tekens 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 1 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Zaaktypecode 
Naam attribuutsoort Zaaktypecode 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort  
  
Definitie attribuutsoort De algemeen gehanteerde code van de aard van ZAAKen 

van het ZAAKTYPE 
  



Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 7 april 2011 
  
Toelichting attribuutsoort Het gaat hier om een codering van de aard van de zaak, ook 

wel Zaaktype-code genoemd zoals deze landelijk wordt 
toegepast. De domeinwaarden zijn opgenomen in een 
specifieke tabel en staan vermeld in de ZTC+ 

  
Formaat attribuutsoort N4 
  
Waardenverzameling Zie de ZaakTypeCatalogus 

 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort  
  

«Attribuutsoort» Zaaktype-omschrijving generiek 
Naam attribuutsoort Zaaktype-omschrijving generiek 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort omschrijvingGeneriek 
  
Definitie attribuutsoort Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van 

ZAAKen van het ZAAKTYPE 
  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van de 

zaak, ook wel zaaknaam genoemd, zoals deze landelijk 
wordt toegepast. Deze kan afwijken van de door de 
zaakbehandelende organisatie(s) gehanteerde naam, de 
Zaaktype-omschrijving. De domeinwaarden zijn opgenomen 
in een specifieke tabel. De desbetreffende waarden zijn 
afgeleid van de Zaaktypecatalogus en aldaar vermeld. 

  



Formaat attribuutsoort AN80 
  
Waardenverzameling zie ZaakTypeCatalogus 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Trefwoord 
Naam attribuutsoort Trefwoord 
  
Herkomst attribuutsoort GFO Zaken 2004 
  
Code attribuutsoort 0006 
  
XML-tag attribuutsoort trefwoord 
  
Definitie attribuutsoort Een trefwoord waarmee ZAAKen van het ZAAKTYPE kunnen 

worden gekarakteriseerd. 
  
Herkomst definitie attribuutsoort GFO Zaken 2004  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort Het betreft de gelijknamige attribuutsoort bij Zaak in het GFO 

Zaken 2004. 
  
Formaat attribuutsoort AN30 
  
Waardenverzameling alle alfanumerieke tekens 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  



Indicatie kardinaliteit 0 - n 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Doorlooptijd behandeling 
Naam attribuutsoort Doorlooptijd behandeling 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort doorlooptijd 
  
Definitie attribuutsoort De periode waarbinnen volgens wet- en regelgeving een 

ZAAk van het ZAAKTYPE afgerond dient te zijn. 
  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort De periode is in werkbare dagen; zie voor een definitie van 

dit begrip […]. De startdatum van de zaak markeert de eerste 
dag. De uiterlijke einddatum van de zaak markeert de laatste 
dag. . 

  
Formaat attribuutsoort N3 
  
Waardenverzameling 1-999 werkdagen 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 1 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Servicenorm behandeling 
Naam attribuutsoort Servicenorm behandeling 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  



Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort servicenorm 
  
Definitie attribuutsoort De periode waarbinnen verwacht wordt dat een ZAAk van het 

ZAAKTYPE afgerond wordt coform de geldende 
servicenormen van de zaakbehandelende organisatie(s). 

  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort De periode is in werkbare dagen; zie voor een definitie van 

dit begrip […]. De startdatum van de zaak markeert de eerste 
dag. De geplande einddatum van de zaak markeert de 
laatste dag. 

  
Formaat attribuutsoort N3 
  
Waardenverzameling 1-999 werkdagen 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort Deze periode mag niet langer zijn dan de periode van 

Doorlooptijd behandeling. 
  

«Attribuutsoort» Archiefcode 
Naam attribuutsoort Archiefcode 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort archiefcode 
  
Definitie attribuutsoort De systematische identificatie van zaakdossiers van dit 

ZAAKTYPE overeenkomstig logisch gestructureerde 
conventies, methoden en procedureregels. 

  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 



  
Toelichting attribuutsoort Een zaakdossier betreft alle informatie over een zaak (en 

daarvan deel uit makende deelzaken) inclusief alle daarbij 
geregistreerde documenten. 

  
Formaat attribuutsoort AN20 
  
Waardenverzameling alle alfanumerieke tekens m..u.v. diacrieten 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Vertrouwelijk aanduiding 
Naam attribuutsoort Vertrouwelijk aanduiding 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort vertrouwelijkAanduiding 
  
Definitie attribuutsoort Aanduiding van de mate waarin zaakdossiers van ZAAKen 

van dit ZAAKTYPE voor de openbaarheid bestemd zijn. 
  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort Een zaakdossier betreft alle informatie over een zaak (en 

daarvan deel uit makende deelzaken) inclusief alle daarbij 
geregistreerde documenten. De domeinwaarden zijn afgeleid 
van het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 
bijzondere informatie (VIRBI). 

  
Formaat attribuutsoort AN20 
  
Waardenverzameling ZEER GEHEIM (indien kennisnemen door niet gerechtigden 

zeer ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de 
Staat of zijn bondgenoten) 
GEHEIM (indien kennisnemen door niet gerechtigden 
ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de Staat 



of zijn bondgenoten) 
CONFIDENTIEEL (indien kennisnemen door niet 
gerechtigden schade kan toebrengen aan het belang van de 
Staat of zijn bondgenoten) 
VERTROUWELIJK (indien kennisnemen door niet 
gerechtigden nadeel kan toebrengen aan het belang van één 
of meer zaakbehandelende organisaties, betrokkenen bij de 
zaak en/of andere publliekrechtelijke organisaties) 
ZAAKVERTROUWELIJK (indien kennisnemen door anderen 
dan betrokkenen bij de zaak nadeel kan toebrengen aan het 
belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, 
betrokkenen bij de zaak en/of andere publliekrechtelijke 
organisaties) 
INTERN (indien kennisnemen door anderen dan 
medewerkers van de zaakbehandelende organisatie(s) 
nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer 
zaakbehandelende organisaties, betrokkenen bij de zaak 
en/of andere publliekrechtelijke organisaties) 
BEPERKT OPENBAAR (indien kennisnemen door anderen 
dan medewerkers van de zaakbehandelende organisatie(s) 
betrokkenen bij de zaak nadeel kan toebrengen aan het 
belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, 
betrokkenen bij de zaak en/of andere publliekrechtelijke 
organisaties) 
OPENBAAR (in alle andere gevallen) 

  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 1 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Publicatie-indicatie 
Naam attribuutsoort Publicatie-indicatie 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort publicatieIndicatie 
  
Definitie attribuutsoort Aanduiding of (het starten van) een ZAAK van dit ZAAKTYPE 

gepubliceerd moet worden. 
  



Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort Het gaat hier niet alleen om de wettelijke verplichting tot 

publicatie maar ook om de eigen keuze van de organisatie 
die zaken van dit type behandelt. 

  
Formaat attribuutsoort AN1 
  
Waardenverzameling J, N 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 1 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Zaakcategorie 
Naam attribuutsoort Zaakcategorie 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort zaakcategorie 
  
Definitie attribuutsoort Typering van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE. 
  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort Het gaat hier om de indeling van zaaktypen naar categorien 

zoals Behandelen vergunningaanvraag, Behandelen 
ontheffingaanvraag en Behandelen subsidie-aanvraag. 

  
Formaat attribuutsoort AN40 
  
Waardenverzameling zie Zaaktypecatalogus 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 



  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Publicatietekst 
Naam attribuutsoort Publicatietekst 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort publicatietekst 
  
Definitie attribuutsoort De generieke tekst van de publicatie van ZAAKen van dit 

ZAAKTYPE 
  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 1 juni 2008 
  
Toelichting attribuutsoort  
  
Formaat attribuutsoort AN1000 
  
Waardenverzameling alle alfanumerieke tekens 
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Datum begin geldigheid zaaktype 



Naam attribuutsoort Datum begin geldigheid zaaktype 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort ingangsdatumObject 
  
Definitie attribuutsoort De datum waarop het ZAAKTYPE is ontstaan. 
  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 29 mei 2009 
  
Toelichting attribuutsoort Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het 

zaaktype bestaat en toegepast kan worden. 
  
Formaat attribuutsoort OnvolledigeDatum 
  
Waardenverzameling  
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 1 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort - 
  

«Attribuutsoort» Datum einde geldigheid zaaktype 
Naam attribuutsoort Datum einde geldigheid zaaktype 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort einddatumObject 
  
Definitie attribuutsoort De datum waarop het ZAAKTYPE is opgeheven. 
  
Herkomst definitie attribuutsoort KING  
  
Datum opname attribuutsoort 29 mei 2009 
  
Toelichting attribuutsoort Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het 

zaaktype niet meer bestaat en niet meer toegepast kan 



worden. 
  
Formaat attribuutsoort OnvolledigeDatum 
  
Waardenverzameling  
  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 

  
Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort Alleen een datum die gelijk is aan of die gelegen is na de 

datum zoals opgenomen onder 'Datum begin geldigheid 
zaaktype’ kan in de registratie worden opgenomen. 

  

«Relatiesoort» heeft 
Naam relatiesoort heeft 
  
Gerelateerd objecttype 
Indicatie kardinaliteit 

STATUSTYPE 
1..*  

  
Herkomst relatiesoort KING 
  
Code relatiesoort  
  
Definitie relatiesoort De STATUSTYPEn die bereikt kunnen worden bij behandeling 

van ZAAKen van het ZAAKTYPE. 
  
Herkomst definitie relatiesoort KING 
  
Datum opname relatiesoort 1 juni 2008 
  
Toelichting relatiesoort De relatiesoort is vooral opgenomen teneinde betrokkenen te 

kunnen informeren wat de eerstvolgend te bereiken status in 
een zaak is en binnen welke termijn het bereiken van die 
status verwacht wordt. 

  
Indicatie materiële historie Nee 
  
Indicatie formele historie Nee 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek Nee 
  



Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee 
  
Indicatie authentiek Default: <memo> 

Description:Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels relatiesoort - 
  

 
 


