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Afbakening RSGB en de BRP 

• Afbakening inhoud RSGB (3.0): 
– V.w.b. basisregistraties alleen basisgegevens die 

substantieel meervoudig worden gebruikt 

• in meerdere taakvelden en veelvuldig 

– Grijs gebied: basisgegevens die veelvuldig in ‘één of 
twee’ taakvelden worden gebruikt of incidenteel in 
meerdere taakvelden 

• Keuze expertgroep Informatiemodellen 

• Consequentie: 
– Niet alle gegevens van alle basisregistraties in het 

RSGB 

• Vraag: 
– Hoe om te gaan met basisgegevens die gebruikt 

worden maar niet in het RSGB zijn opgenomen? 
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Oplossingsrichting 

• Niet in het RSGB opgenomen basisgegevens opnemen 
in een apart informatiemodel 

– eenduidige relatie tot RSGB-objecten 

– zoveel mogelijk 1 op 1 overnemen uit desbetreffende 
basisregistratie 

– lichter beheerregime dan RSGB 

• Uitwisselen als aanvullendeElementen 

– niet relevant voor applicaties die geen behoefte hebben 
aan die aanvullende elementen cq. Basisgegevens 

• V.w.b. de BRP: 

– Uitsluiting Kiesrecht’, ‘Deelname EU-verkiezingen’, 
‘Bijzonder verblijfsrechtelijke positie’, ‘A-nummer’ en 
bijhoudingsgegevens 
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Voorwaarde gebruik 
aanvullendeElementen 
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Gebruik aanvullendeElementen 

• Praktijk: Behoefte om gegevens op te nemen 
in berichten die niet in basis-schema’s zijn 
opgenomen 

– BRP gegevens in StUF BG 

– Zaaktype specifieke gegevens in Zaak- en 
Documentservices / StUF ZKN 

– Sociaal domein gegevens in Regie- zaakservices 

– Jeugdzorg domeingegevens in StUF 
Jeugdzorgkoppelvlak (CORV) 

• Gebruik aanvullendeElementen 

– Veel vrijheid om gegevens toe te voegen aan bericht 

– Gegevens/elementen zijn schema-valideerbaar 

– Maar: groot risico afnemen interoperabiliteit zonder 
aanvullende afspraken 

 

 



Voorwaarden gebruik aanvullendeElementen 

• AE alleen toepassen wanneer gebruik is toegestaan in 
StUF eindproduct (koppelvlak, sectormodel) 

• AE zijn beschreven in een (aanvullend) informatiemodel 

• EG Informatiemodellen beoordeelt informatiemodel op 
twee criteria: 

– Juist aansluiten op en hergebruik van bestaande 
informatiemodellen (portfoliobeheer) 

– Gemodelleerd volgens geldende ontwerpprincipes (in 
metamodel) 

NB: Niet op inhoud! 

• KING publiceert aanvullende informatiemodellen 

• KING beoordeelt ‘verstuffing’ 

• KING legt informatiemodel en verstuffing ter visie en 
doet mededeling hiervan in Regiegroep 
Informatiemodellen en berichtstandaarden 


