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Inleiding 

De afgelopen jaren is hard gewerkt om diverse basisregistraties vorm te geven en te 

implementeren. Deze veranderingen in registraties zoals de BGT, NHR, Kadaster en BGT maken het 

noodzakelijk ook het hergebruik van gegevens binnen gemeenten onder de loep te nemen.  

In eerste instantie gaat het dan om het vertalen van de informatiemodellen van de 

basisregistraties naar het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) als 

onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Dit aangepaste model dient dan als 

basis voor het in tweede instantie vormgeven van berichtenstandaarden (StUF-BG) voor het 

uitwisselen van basis en kerngegevens binnen de gemeente. Ook kan het RSGB dienen als basis 

voor het inrichten van een gegevensmagazijn. 

Positionering RSGB 

In 2013 is door de regiegroep IM & StUF het document ‘Positionering informatie- en 

berichtenmodellen’ vastgesteld. In het RSGB nemen we niet alle gegevens uit de basisregistraties 

op. Voor de discussie welke basisgegevens we opnemen in het RSGB is het belangrijk te weten hoe 

we het RSGB positioneren t.o.v. andere informatiemodellen (van het stelsel van basisregistraties) 

en berichtenmodellen. In deze notitie gaan we daar kort op in. Voor uitgebreide toelichting 

verwijzen we naar het genoemde document (zie bijlage). 

 

Het bestaansrecht van RSGB respectievelijk StUF-BG is dat: 

 het gaat om een sectormodel voor de ‘sector’ gemeenten die het ‘gemeentebreed delen’ van 

substantieel meervoudig gebruikte gegevens (basis- en kerngegevens) ondersteunt; 

 het hebben van deze sectormodellen de binnengemeentelijke informatie-uitwisseling minder 

afhankelijk maakt van wijzigingen in haar omgeving (c.q. in landelijke basisregistraties). 

 

Qua positionering betekent dit dat: 

 RSGB en StUF-BG naast gemeentelijke kerngegevens alleen die (landelijke) basisgegevens 

bevatten die binnengemeentelijk substantieel meervoudig gebruikt worden. T.o.v. de huidige 

omvang van deze modellen betekent dit dat er gegevens of zelfs objecttypen kunnen vervallen. 

 RSGB en StUF-BG horizontale gemeentelijke sectormodellen zijn; verticale gemeentelijke 

sectormodellen ontlenen waar zinvol specificaties aan deze horizontale modellen (en aan 

landelijke horizontale modellen). RSGB en StUF-BG zijn niet maatgevend voor andere, niet-

gemeentelijke, verticale sectormodellen. 
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We visualiseren de onderlinge verhouding van informatiemodellen in onderstaande figuur. 

 

 

Uitgangspunt bij het project RSGB3 

Uitgangspunt van het RSGB is om, voor wat betreft basisregistraties, alleen die basisgegevens op 

te nemen waarvoor geldt dat ze meervoudig binnengemeentelijk gebruikt worden. Hiervan is (voor 

een basisgegeven) sprake als: 

 het gegeven gebruikt wordt door meerdere taakvelden en 

 het gegeven door die taakvelden frequent gebruikt wordt en / of 

 één of meer van die taakvelden: 

o op de hoogte wil worden gesteld van wijzigingen op dat gegeven (omdat dat wellicht 

actie vereist van het taakveld) en/of 

o het gegeven verwerkt in producten van het taakveld (waarbij het van belang is dat het 

gegeven foutloos wordt overgenomen). 

Een gegeven in een landelijke basisregistratie dat alleen geraadpleegd wordt ten behoeve van de 

uitvoering van een proces (bijvoorbeeld om iets te checken), valt hier dus niet onder. 

 

Het doel van het project RSGB3 is vast te stellen of alle gegevens erin zitten die we nodig hebben 

voor de gemeentelijke taakuitoefening, rekening houdend met de voorwaarden waaronder een 

gegeven opgenomen wordt in het model. Het resultaat van het project is een Referentiemodel 

Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens dat aansluit bij de huidige set van basisregistraties. 

 


