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1 Inleiding 

Het doel van deze notitie is: 

Inzicht geven welke gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) in het RSGB 3.0 in 

ontwikkeling zijn opgenomen en wat de aanpassingen voor wat betreft de BRP-gegevens zijn t.o.v. 

RSGB 2.0 in gebruik. Uiteindelijk doel is te komen tot een definitieve vaststelling van het RSGB 

3.0. Hiervoor zijn een drietal sessies belegd gericht op het vaststellen van de gegevens die in 

RSGB zijn opgenomen n.a.v. de oplevering van nieuwe versies van gegevenscatalogussen van een 

viertal (basis)registraties te weten NHR, BGT (inclusief IMGeo), BRK en BRP. 

Totstandkoming BRP RSGB3.0 

Tot dusver is BRP eenmaal behandeld tijdens de Expertgroep Informatiemodellen van 13 

september 2012. Destijds werd er door architecten van BRP een toelichting gegeven en is er o.a. 

gediscussieerd over het begrip multirealiteit. KING heeft in de periode daarna een eerste analyse 

gemaakt van de impact op RSGB. Vervolgens is er gewacht omdat er nog aan het logisch ontwerp 

van de BRP (LO BRP) werd gewerkt. In oktober 2014 is versie 1.0 van LO BRP gepubliceerd. Deze 

versie wordt gebruikt bij deze werkgroep en is te vinden bij de achtergrondinformatie. De status 

van deze versie is ‘Concept’. 1 

 

KING heeft een eerste aanzet gedaan om de BRP in RSGB op te nemen. Dit zal voor het eerst met 

gemeenten besproken worden tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep op 26 februari 2014. Op 

12 maart heeft KING ook een bijeenkomst met leveranciers gepland. Uit deze bijeenkomsten en 

mogelijk de discussies op het forum2 zal blijken welke vragen er nog leven over het verwerken van 

de BRP in RSGB. Aan de hand daarvan kan bepaald worden welke vervolgacties er eventueel nog 

zullen moeten volgen, waaronder mogelijk een afstemming met OperatieBRP over interpretatie van 

het LO BRP. 

 

Opbouw document 

In het RSGB nemen we niet alle gegevens uit de basisregistraties op. Voor de discussie welke 

basisgegevens we wel opnemen is het belangrijk te weten hoe we het RSGB positioneren t.o.v. 

andere informatiemodellen (van het stelsel van basisregistraties) en berichtenmodellen. In 

hoofdstuk 2 gaan we hierop in. 

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de huidige status van het LO BRP en de verantwoording voor de 

verwerking in het RSGB 

 

De BRP gegevens die in ‘RSGB in ontwikkeling’ zijn gespecificeerd zijn in hoofdstuk 4 weergegeven 

waarbij ook is aangegeven wat de aanpassingen zijn t.o.v. ‘RSGB in gebruik’. In dit hoofdstuk is 

ook de reden opgenomen waarom deze aanpassingen zijn doorgevoerd.  

In hoofdstuk 5 is aangegeven welke BRP basisgegevens we (tot nu toe) niet hebben opgenomen in 

het RSGB.  

 

 

                                                
1 Deze versie van het LO BRP heeft nog niet de formele status van systeembeschrijving omdat er nog geen 
voorzieningen in productie zijn. Ook zijn de wijzigingen als gevolg van LO GBA 3.9 nog niet doorgevoerd.Voor 
de totstandkoming van het LO BRP wordt de planning van Operatie BRP gevolgd. Telkens als er een fase in de 
ontwikkeling van de voorzieningen wordt afgerond wordt een versie van het LO BRP opgeleverd. (bron: 
http://www.operatiebrp.nl/operatie-brp/nieuws/logisch-ontwerp-brp-versie-10-0 ) 
2 https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/rsgb/werkgroep-rsgb-30  

http://www.operatiebrp.nl/operatie-brp/nieuws/logisch-ontwerp-brp-versie-10-0
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/rsgb/werkgroep-rsgb-30
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2 Positionering RSGB 
 

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

berichtenmodellen’ vastgesteld. 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 paragraaf gaan we daar kort op in. 

Voor uitgebreide toelichting verwijzen we naar het genoemde document.  

 

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.  

 

We visualiseren de onderlinge verhouding van informatiemodellen in onderstaande figuur. 
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Uitgangspunt 

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: 

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

vereist van het taakveld) en/of  

 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. 
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3 Toelichting bij verwerken van LO BRP in RSGB 
 

Bij het opnemen van de BRP in RSGB is de laatst beschikbare versie van het LO BRP gebruikt 

namelijk versie 1.0. Deze versie is nog niet compleet. Op pagina 5 van het LO staat ook 

beschreven dat de inhoud van het LO geleidelijk zal ontstaan.3 Dit heeft tot gevolg dat op 

hoofdlijnen de BRP wel verwerkt kan worden in RSGB, maar dat voor sommige details er geen 

100% duidelijkheid is. Verwarring of onduidelijkheid kan ontstaan door het ontbreken van (onder 

andere) de kardinaliteiten en de controle-regels bij de attributen in het gegevenswoordenboek van 

BRP. Op het moment van schrijven heeft KING ook nog een aantal vragen over het LO uitstaan bij 

Operatie BRP. 

 

Verder moet KING nog starten met het analyseren van de Stamgegevens (zie Bijlage A 

Gegevenswoordenboek, van het LO BRP, A.5, p. 99 en verder). Nog niet geanalyseerd is wat de 

impact is van alle referentietabellen die daar beschreven staan.  

 

In dit document zijn wijzigingen die zijn ontstaan door ontwikkelingen bij andere basisregistraties 

zoals NHR niet meegenomen. 

 

                                                
3 Telkens als er een fase in de ontwikkeling van voorzieningen wordt afgerond, wordt ook een 
bijgewerkteconceptversie van het LO BRP opgeleverd. Deze werkwijze maakt dat de inhoud van het LO BRP 
geleidelijk zal ontstaan en dat er nog wijzigingen kunnen en zullen optreden. (LO BRP, p.5) 
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4 Specificaties BRP in RSGB 
 

De BRP gegevens die in ‘RSGB in ontwikkeling’ zijn gespecificeerd zijn in de volgende paragrafen 

weergegeven waarbij via rood onderstreepte tekst is aangegeven wat er aangepast is t.o.v. ‘RSGB 

in gebruik’. De aanpassingen beperken zich in deze paragrafen alleen tot wijzigingen van reeds 

opgenomen gegevens in RSGB en opname van nieuwe gegevens. Welke gegevens verwijderd zijn 

is terug te vinden in bijlage 1 ‘Wijzigingen RSGB 3.0 t.o.v. RSGB 2.0’ (zie Excel spreadsheet).  

Daarnaast voert het voor de werkgroep RSGB te ver om in detail alle wijzigingen door te nemen. 

Te denken valt hierbij aan aanpassingen t.a.v. authenticiteit van gegevens, regels attribuutsoorten 

en relatiesoorten, indicatie materiele historie e.d. met andere woorden de metagegevens. Voor de 

werkgroep RSGB 3.0 is dit ook niet relevant. Doel 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. 

 

In de bijlage 1 ‘Wijzigingen RSGB 3.0 t.o.v. RSGB 2.0’ zijn per objecttype (in alfabetische volgorde) 

de doorgevoerde aanpassingen opgenomen met daarbij de volgende kanttekeningen: 

 

 Voor elke nieuw opgenomen gegeven geven we aan waarom dit basisgegeven is 

opgenomen in het RSGB.  

 Een bestaande basisgegeven dat al in RSGB in gebruik zat en nu ook weer in RSGB in 

ontwikkeling zit voldoet aan het gestelde voorwaarde voor opname in het RSGB (tenzij uit 

de werkgroepsessie het tegendeel blijkt). Dit is niet expliciet vermeld in de bijlage.  

 Wanneer een gegeven is aangepast, is de reden van aanpassing opgenomen.  

 Bij elk gegeven dat is verwijderd uit RSGB wordt de reden van verwijdering vermeld. Het 

kan dus ook zijn dat het gegeven niet meer voldoet aan de voorwaarden voor opname in 

het RSGB als gevolg van het positioneringsdocument en het aangescherpte uitgangspunt 

voor RSGB. 

 Vermelding van afwijkende modelleringskeuzes t.o.v. het informatiemodel van de 

basisregistraties  

 

4.1 Wijzigingen BRP in RSGB op hoofdlijnen 

In deze paragraaf is een aantal belangrijke wijzigingen die in RSGB zijn doorgevoerd op basis van 

het LO BRP vermeld. 

4.1.1. Gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap 

In RSGB in gebruik is een huwelijk/geregistreerd partnerschap (GPS)4 vastgelegd op het niveau 

van een INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON. Volgens het LO BRP kan een INGEZETENE een 

huwelijk hebben met een INGEZETENE, een NIET-INGEZETENE, maar ook met een niet-

ingeschrevene  (in RSGB een ANDER NATUURLIJK PERSOON). In RSGB in gebruik is het ook 

mogelijk om een huwelijk vast te leggen van de eerste twee situaties, maar nog niet tussen een 

INGEZETENE en een ANDER NATUURLIJK PERSOON. Om in RSGB mogelijk te maken dat een 

INGEZETENE een huwelijk heeft met een ANDER NATUURLIJK PERSOON is de betreffende relatie 

verplaatst naar NATUURLIJK PERSOON. In RSGB kent een ANDER NATUURLIJK PERSOON als 

unieke aanduiding een ‘Nummer ander natuurlijk persoon’. In de BRP wordt een niet-

ingeschrevene geïdentificeerd op basis van gegevens in de groepen ‘samengestelde naam’,  

‘geboorte’ en ‘geslacht’.  

                                                
4 Wanneer er over een huwelijk gesproken wordt, wordt daarmee ook een geregistreerd partnerschap bedoeld. 
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Nieuw is dat bij een huwelijk de indicator Asymmetrisch is opgenomen. Wanneer deze de waarde  

“ja” heeft, betekent dat er iets aan de hand is met deze relatie tussen twee partners omdat een 

van beiden niet wilt dat bepaalde informatie zichtbaar is. Het gaat hierbij om de situatie waarbij 

één van de partners een geslachtswijziging heeft ondergaan (zie voor verdere uitleg het LO BRP). 

 

In de BRP worden meer gegevens vastgelegd bij een huwelijk dan nu het geval is bij RSGB in 

gebruik. Deze gegevens zijn overgenomen. Zie hiervoor de relatieklasse 

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 

 

4.1.2. Gegevens over Ouder-kind-relatie 

Bij een Ouder-kind relatie kan de indicator Asymmetrisch ook voorkomen en deze attribuut is dan 

ook opgenomen bij de relatieklasse OUDER-KIND-RELATIE. De indicator heeft dezelfde werking als 

bij huwelijk/GPS: één van de betrokkenen in de ouder-kind- relatie wil niet dat bepaalde informatie 

zichtbaar is. Bij een ouder-kind-relatie gaat het om adoptie. In het geval van adoptie kunnen zowel 

de oorspronkelijke ouders als het geadopteerde kind verzoeken de gegevens van voor de adoptie 

te verwijderen. 

 

4.1.3. Ingeschreven natuurlijk persoon 

Bij de INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON zijn een aantal nieuwe groepsattribuutsoorten 

toegevoegd. Hierdoor zijn sommige attribuutsoorten verplaatst van het objecttype naar de groep. 

Een voorbeeld hiervan is dat de BRP de groep Migratie kent en die is ook opgenomen bij 

INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON. 

 

Bij de groep Migratie zijn ook extra adresregels opgenomen, namelijk buitenlandse adres regel 

migratie 1t/m6. Deze regels worden gevuld wanneer een INGEZETENE emigreert naar het 

buitenland en het college het adres van het eerste verblijf vastlegt. Daarna kan een aangewezen 

bestuursorgaan het vastgestelde  buitenlandse woonadres (SUBJECT. Verblijf buitenland. 

Adresregels 1t/m6) opnemen in de centrale voorzieningen. Vandaar dat ook in groepsattribuut 

Migratie adresregels voorkomen en die van SUBJECT (Verblijf buitenland) zijn uitgebreid van 3 

naar 6 adresregels.  
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In verband met de leesbaarheid: wanneer een attribuutsoort bij een groepsattribuut 

hoort dan staat er een ‘-‘ (streepje) voor de naam van het attribuut. 

 

4.2 «Objecttype» ANDER NATUURLIJK PERSOON 
Naam ANDER NATUURLIJK PERSOON 
  
Mnemonic ANP 
  
Herkomst Door KING toegevoegd objecttype (maakt geen deel uit van enige 

basisregistratie). 
  
Definitie Een NATUURLIJK PERSOON, niet ingeschreven in de BasisRegistratie 

Personen (GBA en RNI), woonachtig in Nederland dan wel woonachtig in het 
buitenland en van belang voor de gemeentelijke taakuitoefening. 

  Herkomst definitie KING 
  
Datum opname 9 april 2007 
  
Unieke aanduiding Nummer ander natuurlijk persoon 
  
Populatie Alle andere natuurlijke personen die op enigerlei wijze van belang zijn voor 

de gemeentelijke taakuitoefening. 
  
Kwaliteitsbegrip Voor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de 

waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten 
van het desbetreffende type. 
 
Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING 
toegevoegd objecttype betreft. 
 

  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Nummer ander natuurlijk 

persoon 
Het door de gemeente uitgegeven unieke 
nummer voor een ANDER NATUURLIJK 
PERSOON 

AN17 1 - 1 

 Geboortedatum De datum waarop de ander natuurlijk 
persoon is geboren. 

N8 0 - 1 

 Overlijdensdatum De datum van overlijden van een ANDER 
NATUURLIJK PERSOON 

N8 0 - 1 

 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

   
 ANDER NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 
  heeft als bezoekadres 
ADRESSEERBAAR OBJECT 
AANDUIDING  [0..1] 

Het binnenlands bezoekadres van de ANDER NATUURLIJK 
PERSOON 

   
 ANDER NATUURLIJK 

PERSOON  [] 
  is specialisatie van 
NATUURLIJK PERSOON  [] 
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Toelichting objecttype 

Het betreft hier de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in de BRP (GBA en het RNI) 
maar wel van belang zijn voor de gemeentelijke taakuitoefening. Het kan gaan om zowel in 
Nederland woonachtige personen als in het buitenlandse verblijvende personen. 
Een ANDER NATUURLIJK PERSOON is een specialisatie van NATUURLIJK PERSOON. In de BRP 
worden deze personen niet-ingeschrevenen genoemd. 
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4.3 «Objecttype» INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 
Naam INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 
  
Mnemonic INP 
  
Herkomst Door KING toegevoegd objecttype. 
  
Definitie Een in de Basisregistratie Personen ingeschreven NATUURLIJK PERSOON. 
  Herkomst definitie KING 
  
Datum opname 9 april 2007 
  
Unieke aanduiding Burgerservicenummer 

 
  
Populatie  
  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Identificatienummers   Identificati

enummers 
INGESCHRE
VEN 
NATUURLIJ
K PERSOON 

1 - 1 

 - Burgerservicenummer  Het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 
1.1 van de Wet algemene bepalingen 
burgerservicenummer. 

N9 1 - 1 

 - Administratienummer  Het administratienummer, bedoeld in artikel 
4.9 van de Wet BRP. 

N10 1 - 1 

 Nummerverwijzing Nummerverwijzing wordt gebruikt voor 
situaties waarbij een INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON ten onrechte 
meerdere keren staat ingeschreven in de 
BRP. Op die manier kan men de juiste 

inschrijving vinden. 

Nummerve
rwijzing 
INGESCHRE
VEN 
NATUURLIJ
K PERSOON 

1 - 1 

 - Vorige 
burgerservicenummer  

Een eerder aan de persoon toegekend 
burgerservicenummer. 

N9 0 - 1 

 - Volgende 
burgerservicenummer  

Een nadien aan de persoon toegekend 
burgerservicenummer. 

N9 0 - 1 

 - Vorige 
administratienummer  

Een eerder aan de persoon toegekend 
administratienummer. 

N10 0 - 1 

 - Volgende 
administratienummer  

Een nadien aan de persoon toegekend 
administratienummer. 

N10 0 - 1 

 Onderzoek naar niet 
opgenomen gegevens? 

Indicator die aangeeft dat er een onderzoek 
loopt naar niet opgenomen gegevens. 

Boolean 1 - 1 

 Volledige 
vertrekkingsbeperking? 

Aanduiding dat de persoon heeft gekozen 
voor verstrekkingsbeperking aan iedere 
individuele derde. 

Boolean 1 - 1 

 Verstrekkingsbeperking – 
partieel 

 Verstrekkin
gsbeperkin
g – partieel 
INGESCHRE
VEN 

0 - 1 
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NATUURLIJ
K PERSOON 

 - Partij  Een in de BRP gekende partij waarbij de 
persoon heeft gekozen voor 
verstrekkingsbeperking. 

N6 1 - 1 

 - Omschrijving derde  De derde waarvan de persoon heeft gekozen 
voor verstrekkingsbeperking. De hier 
bedoelde derde is een niet in de BRPgekende 
partij die benoemd is of opgenomen is in de 
gemeentelijke verordening. 

AN250 1 - 1 

 - Gemeente verordening  Gemeente waar derde in de plaatselijke 
verordening voorkomt. 

N6 1 - 1 

 Geboorte Gegevens over de geboorte van de 
ingeschreven natuurlijk persoon 

Geboorte 
INGESCHRE
VEN 
NATUURLIJ
K PERSOON 

1 - 1 

 - Datum geboorte  Datum waarop de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON geboren is. 

N8 1 - 1 

 - Gemeente geboorte  Gemeente waar de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON geboren is.  

N4 0 - 1 

 - Woonplaatsnaam geboorte    De naam van een door het bevoegde 
gemeentelijk orgaan als zodanig aangewezen 
gedeelte van het gemeentelijk grondgebied 
waar de INGESCHREVEN NATUURLIJK 
PERSOON is geboren.  

AN80 0 - 1 

 - Buitenlandse plaats 
geboorte  

Buitenlandse plaats waar de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON geboren is.  

AN40 0 - 1 

 - Buitenlandse regio geboorte  Buitenlandse regio waar de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON geboren is.  

AN35 0 - 1 

 - Land/gebied geboorte  Het LAND waar de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON is geboren. 

LAND 1 - 1 

 - Omschrijving locatie 
geboorte  

Omschrijving van de locatie waar de 
INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 
geboren is.  

AN40 0 - 1 

 Overlijden Gegevens over het overlijden van de 
ingeschreven natuurlijk persoon. 
 

Overlijden 
INGESCHRE
VEN 
NATUURLIJ
K PERSOON 

0 - 1 

 - Datum overlijden  Datum waarop de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON is overleden. 

N8 1 - 1 

 - Gemeente overlijden  Gemeente waar de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON is overleden.  

N4 0 - 1 

 - Woonplaatsnaam overlijden  De naam van een door het bevoegde 
gemeentelijk orgaan als zodanig aangewezen 
gedeelte van het gemeentelijk grondgebied 
waar de INGESCHREVEN NATUURLIJK 
PERSOON is overleden.  

AN80 0 - 1 

 - Buitenlandse plaats 
overlijden  

Buitenlandse plaats waar de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON is overleden.  

AN40 0 - 1 

 - Buitenlandse regio 
overlijden  

Buitenlandse regio waar de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON is overleden.  

AN35 0 - 1 

 - Omschrijving locatie Omschrijving van de locatie waar de AN40 0 - 1 
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overlijden  INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON is 
overleden.  

 - Land/gebied overlijden  Het LAND waar de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON is overleden. 

LAND 1 - 1 

 Gemeente van inschrijving Een code die aangeeft in welke gemeente de 
PL zich bevindt of de gemeente waarnaar de 
PL is uitgeschreven of de gemeente waar de 
PL voor de eerste keer is opgenomen. 

N4 0 - 1 

 Buitenlands reisdocument Een aanduiding dat de ingeschrevene 
beschikt over één of meer buitenlandse 
reisdocumenten of is bijgeschreven in een 
buitenlands reisdocument. 

N1 0 - 1 

 Bijhouding  Bijhouding 
INGESCHRE
VEN 
NATUURLIJ
K PERSOON 

1 - 1 

 - Bijhoudingsaard  Aanduiding die aangeeft of de persoon een 
ingezetene of een niet-ingezetene is 

A1 1 - 1 

 - Nadere bijhoudingsaard  De omstandigheden die bepalend zijn voor de 
bijhouding. 

A1 1 - 1 

 - Bijhoudingspartij  Partij die verantwoordelijk is voor de 
bijhouding van de gegevens.  

N6 1 - 1 

 Nationaliteit Gegevens over de nationaliteit. Nationalitei
t 
INGESCHRE
VEN 
NATUURLIJ
K PERSOON 

0 - 1 

 - Nationaliteit  Een aanduiding van de NATIONALITEIT die de 
INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON bezit. 

NATIONAL
ITEIT  

0 - 1 

 - Reden verkrijging   Een code die aanduidt op grond waarvan de 
ingeschrevene de Nederlandse nationaliteit 
verkregen heeft. 

N3 0 - 1 

 - Reden verlies  Een code die aanduidt op grond waarvan de 
ingeschrevene de Nederlandse nationaliteit 
verloren heeft. 

N3 0 - 1 

 Vastgesteld niet 
Nederlander? 

Een aanduiding die of aangeeft dat de 
ingeschrevene behandeld wordt als 
Nederlander, of dat door de rechter is 
vastgesteld dat de ingeschrevene niet de 
Nederlandse nationaliteit bezit. 

Boolean 0 - 1 

 Behandeld als Nederlander Indicator die aangeeft dat de persoon wordt 
behandeld als Nederlander. 

Boolean 0 - 1 

 Staatloos Indicator die aangeeft dat is vastgesteld dat 
de persoon geen nationaliteit bezit. 

Boolean 0 - 1 

 Verblijfadres Verwijzing naar een gelijknamig 
groepattribuutsoort. 

Verblijfadre
s 
INGESCHRE
VEN 
NATUURLIJ
K PERSOON 

0 - 1 

 - Adresherkomst  Aanduiding welk adres van de 
INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 

AN1 1 - 1 
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ontleend is aan de GBA: het woonadres of 
het correspondentie-adres 

 - Locatie beschrijving  Een geheel of gedeeltelijke omschrijving van 
de ligging van een object. 

AN35 0 - 1 

 - is ingeschreven op 
NUMMERAANDUIDING  

De NUMMERAANDUIDING bij het 
ADRESSEERBAAR OBJECT waarin de 
INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 
verblijft en die hij/zij gekozen heeft als 
inschrijvingsadres. 

 0 - 1 

 - verblijft in VERBLIJFSOBJECT  Het VERBLIJFSOBJECT behorende bij het 
woonadres van de persoon 

 0 - 1 

 - verblijft op LIGPLAATS  De LIGPLAATS behorende bij het woonadres 
van de persoon 

 0 - 1 

 - verblijft op STANDPLAATS  De STANDPLAATS behorende bij het 
woonadres van de persoon 

 0 - 1 

 - verblijft op locatie in 
WOONPLAATS  

  0 - 1 

 Handelingsbekwaam Aanduiding of de INGESCHREVEN 
NATUURLIJK PERSOON tussen 16 en 18 jaar 
oud, handelingsbekwaam is door handlichting 
of huwelijk. 

AN3 0 - 1 

 Bijzondere rechtstoestand Een toestand waarbij de persoon zijn / haar 
financiele verplichtingen niet na kan komen. 

AN1 0 - 1 

 Verblijfsrecht  Verblijfsrec
ht 
INGESCHRE
VEN 
NATUURLIJ
K PERSOON 

1 - 1 

 - Aanduiding verblijfsrecht  Aanduiding in verband met het verblijfsrecht 
van de persoon als bedoeld in de 
Vreemdelingenwet 2000. 

N2 1 - 1 

 - Datum voorzien einde 
verblijfsrecht  

De einddatum verblijfsrecht voor bepaalde 
duur in de mededeling van de Minister van 
Veiligheid en Justitie. 

DatumMe
tOnzekerh
eid 

0 - 1 

 - Datum mededeling 
verblijfsrecht  

De datum van de mededeling van de Minister 
van Veiligheid en Justitie inzake verblijfsrecht. 

DatumMe
tOnzekerh
eid 

1 - 1 

 Migratie Om gegevens vast te leggen over immigratie 
en emigratie. 
 

Migratie 
INGESCH
REVEN 
NATUURL
IJK 
PERSOO
N 

0 - 1 

 - Soort migratie  Aanduiding die aangeeft dat het een 
emigratie of een immigratie betreft. 

AN1 1 - 1 

 - Reden wijziging migratie  Aanduiding die aangeeft waarom de migratie 
is opgenomen.  

AN1 1 - 1 

 - Aangever migratie  De hoedanigheid van de persoon die aangifte 
van emigratie heeft gedaan, ten opzichte van 
de persoon wiens emigratie is aangegeven. 

AN1 1 - 1 

 - Land/gebied migratie  Land of gebied van vorig of volgend verblijf. 
Indien de ‘soort migratie’ een immigratie is, 

LAND 1 - 1 
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betreft dit het vorig land van verblijf. 
 - Buitenlandse adres regel 

migratie 1  
Adresregel voor het buitenlandse adres. AN35 0 - 1 

 - Buitenlandse adres regel 
migratie 2  

Adresregel voor het buitenlandse adres. AN35 0 - 1 

 - Buitenlandse adres regel 
migratie 3  

Adresregel voor het buitenlandse adres. AN35 0 - 1 

 - Buitenlandse adres regel 
migratie 4  

Adresregel voor het buitenlandse adres. AN35 0 - 1 

 - Buitenlandse adres regel 
migratie 5  

Adresregel voor het buitenlandse adres. AN35 0 - 1 

 - Buitenlandse adres regel 
migratie 6  

Adresregel voor het buitenlandse adres. AN35 0 - 1 

 
 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

 HUISHOUDEN  [0..1] 
  heeft 
INGESCHREVEN NATUURLIJK 
PERSOON  [1..*] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 
  is ingeschreven op 
NUMMERAANDUIDING  [0..1] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [] 
  is specialisatie van 
NATUURLIJK PERSOON  [] 

 

   
 INGEZETENE  [] 

  is specialisatie van 
INGESCHREVEN NATUURLIJK 
PERSOON  [] 

 

   
 NIET-INGEZETENE  [] 

  is specialisatie van 
INGESCHREVEN NATUURLIJK 
PERSOON  [] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 
  verblijft in 
VERBLIJFSOBJECT  [0..1] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 
  verblijft op 
STANDPLAATS  [0..1] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 
  verblijft op 
LIGPLAATS  [0..1] 
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 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 
  verblijft op locatie in 
WOONPLAATS  [0..1] 

 

   
 
Toelichting objecttype 

Het betreft de verzameling van personen ingeschreven in de BRP woonachtig in de gemeente 
dan wel elders en van belang voor de gemeentelijke taakuitoefening. 
Een INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON is een specialisatie van NATUURLIJK PERSOON. 
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4.4 «Objecttype» INGEZETENE 
Naam INGEZETENE 
  
Mnemonic ING 
  
Herkomst GBA (aldaar PERSOON genoemd) 
  
Definitie Een individueel menselijk wezen, ingeschreven in het Nederlands 

Bevolkingsregister. 
  Herkomst definitie o.b.v. GFO-BG (o.b.v. NEN 1888, december 1991) 
  
Datum opname 9 april 2007 
  
Unieke aanduiding Zie INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 
  
Populatie <niet gespecificeerd> 
  
Kwaliteitsbegrip <niet gespecificeerd> 
  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Onder curatele? Een aanduiding dat de ingezetene onder 

curatele is gesteld. 

Boolean 1 - 1 

 Derde heeft gezag? Indicator die aangeeft dat het gezag volgens 
het gezagsregister (mede) door één of twee 
derden tezamen wordt uitgeoefend. In 
samenhang met de aantekening ouder heeft 
gezag moet worden beoordeeld of er sprake 
is van gezag en wie het gezag uitoefent. Een 
aantekening kan nog aanwezig zijn terwijl het 
gezag reeds is beëindigd van rechtswege. 

Boolean  1 - 1 

 Indicatie blokkering De indicatie dat de PL is geblokkeerd wegens 
een intergemeentelijke verhuizing. 

AN1 1 - 1 

 Onder bewind? Een aanduiding dat de ingezetene onder 
(provisioneel) bewind staat. 

AN1 0 - 1 

 Signalering met betrekking 
tot verstrekken 
reisdocument? 

Indicator die aangeeft dat er gronden 
aanwezig zijn die het recht op een 
reisdocument kunnen beperken. 

Boolean 0 - 1 

 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

 REISDOCUMENT  [0..*] 
  heeft als houder 
INGEZETENE  [1] 

De INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON waaraan het 
REISDOCUMENT is verstrekt. 

   
 INGEZETENE  [] 

  is specialisatie van 
INGESCHREVEN NATUURLIJK 
PERSOON  [] 

 

   
Toelichting objecttype 

Het betreft hier de natuurlijke personen die deel uitmaken van de BRP, aldaar aangeduid met 
cq. gemodelleerd als persoon. 
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4.5 «Objecttype» NATUURLIJK PERSOON 
Naam NATUURLIJK PERSOON 
  
Mnemonic NPS 
  
Herkomst Door KING toegevoegd objecttype, ontleend aan het GFO BG. 
  
Definitie Een PERSOON zijnde een mens. 
  Herkomst definitie KING 
  
Datum opname 9 april 2007 
  
Unieke aanduiding Zie SUBJECT 
  
Populatie  
  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Academische titel De ACADEMISCHE TITELs van een 

NATUURLIJK PERSOON. 

ACADEMIS
CHE TITEL 

0 - * 

 Geslachtsaanduiding Een aanduiding die aangeeft dat de 
ingeschrevene een man of een vrouw is, of 
dat het geslacht (nog) onbekend is. 

AN1 1 - 1 

 Samengestelde naam Verwijzing naar een gelijknamig 
groepattribuutsoort. 

Samengest
elde naam 
NATUURLIJ
K PERSOON 

1 - 1 

 - Voornamen  De samenvoeging van alle exemplaren van 
voornaam van een persoon. 

AN200 0 - 1 

 - Voorvoegsel  Voorvoegsel behorende bij de stam van de 
geslachtsnaam. Een voorvoegsel kan uit 
meerdere onderdelen bestaan; zo is "van 
der" één voorvoegsel. 

AN10 0 - 1 

 - Scheidingsteken  Teken dat een eventueel voorvoegsel scheidt 
van de stam van de geslachtsnaam. 

AN1 1 - 1 

 - Geslachtsnaamstam  De stam van de geslachtsnaam. AN200 1 - 1 
 - Predicaat  Predicaat dat door de persoon gevoerd mag 

worden voorafgaand aan de voornaam. 
AN1 0 - 1 

 - Adellijke titel  Adellijke titel die door de persoon gevoerd 
mag worden voorafgaand aan de 
geslachtsnaam. 

AN1 0 - 1 

 - Namenreeks  Indicator die aangeeft dat er sprake is van 
een namenreeks. Indien er sprake is van een 
namenreeks wordt dit opgenomen als 
geslachtsnaam en worden voornamen niet 
opgenomen. Een namenreeks bestaat uit één 
of meer namen. 

AN3 1 - 1 

 - Afgeleid?  Indicator die aangeeft dat de samengestelde 
naam is afgeleid via een vast voorschrift van 
voornamen en geslachtsnaamcomponenten. 

AN3 1 - 1 

 Naamgebruik  Naamgebru
ik 

0 - 1 
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NATUURLIJ
K PERSOON  

 - Naamgebruik  Een aanduiding voor de wijze van 
aanschrijving van de INGEZETENE. 

AN1 0 - 1 

 - Naamgebruik afgeleid?   Indicator die aangeeft dat de naam die de 
persoon wenst te voeren via een vast 
voorschrift is afgeleid. 

AN3 0 - 1 

 - Predicaat naamgebruik  Het predicaat dat geplaatst wordt voor de 
voornaam. 

AN1 1 - 1 

 - Voornamen naamgebruik  Voornamen bij de naam die de persoon 
wenst te voeren.  

AN200 0 - 1 

 - Adellijke titel naamgebruik   De adellijke titel die geplaatst wordt voor de 
geslachtsnaam. 

AN1 0 - 1 

 - Voorvoegsel naamgebruik  Voorvoegsel bij de naam die de persoon 
wenst te voeren. Indien de te voeren naam is 
afgeleid wordt hier, indien aanwezig, het 
voorvoegsel opgenomen dat hoort bij het 
eerste deel van de geslachtsnaam. 

AN10 1 - 1 

 - Scheidingsteken 
naamgebruik  

Scheidingsteken waarmee bij de gewenste te 
voeren naam het voorvoegsel van de persoon 
gescheiden hoort te worden van de 
geslachtsnaam. Indien de te voeren naam is 
afgeleid wordt hier, indien aanwezig, het 
scheidingsteken opgenomen dat hoort bij het 
eerste deel van de geslachtsnaam. 

AN1 1 - 1 

 - Geslachtnaamstam 
naamgebruik  

Geslachtsnaam die de persoon wenst te 
voeren.  

AN200 1 - 1 

 - Aanhef aanschrijving  De aanhef waarmee de persoon 
aangeschreven wil worden. 

AN50 1 - 1 

 - Voorletters aanschrijving  De voorletters waarmee een persoon 
aangeschreven wil worden. 

AN20 1 - 1 

 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

 NATUURLIJK PERSOON  [0..*] 
  heeft 
NATUURLIJK PERSOON  [0..*] 

De NATUURLIJK PERSOON bij wie de PARTNER-RELATIE is 
geregistreerd. 

   
 NATUURLIJK PERSOON  [0..*] 

  heeft als ouders 
NATUURLIJK PERSOON  [0..2] 

De NATUURLIJK PERSOON, zijnde de ouder, waarnaar de KIND-
OUDER-RELATIE verwijst 

   
 NATUURLIJK PERSOON  [] 

  is specialisatie van 
PERSOON  [] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [] 
  is specialisatie van 
NATUURLIJK PERSOON  [] 

 

   
 ANDER NATUURLIJK 

PERSOON  [] 
  is specialisatie van 
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NATUURLIJK PERSOON  [] 
   

 
Toelichting objecttype 

Het betreft de verzameling van personen, ingeschreven in de BasisRegistratie Personen (GBA 
en RNI), woonachtig in de gemeente dan wel elders en van belang voor de gemeentelijke 
taakuitoefening (ingezetenen) alsmede andere personen, woonachtig in het binnen- of 
buitenland, niet ingeschreven in de BRP maar wel van belang voor de gemeentelijke 
taakuitoefening zoals buitenlanders die bijvoorbeeld belastingplichtig zijn voor een 
gemeentelijke belasting. NATUURLIJK PERSOON is een specialisatie van PERSOON. 
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4.6 «Objecttype» NIET-INGEZETENE 
Naam NIET-INGEZETENE 
  
Mnemonic NIN 
  
Herkomst BRP 
  
Definitie Een individueel menselijk wezen, ingeschreven in het Register Niet- 

Ingezetenen (RNI). 
  Herkomst definitie  
  
Datum opname 9 april 2007 
  
Unieke aanduiding Zie INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 
  
Populatie  
  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Verificatie  Verificatie 

NIET-
INGEZETEN
E 

0 - N 

 - Partij  Aangewezen bestuursorgaan die de 
verificatie heeft gedaan. 

N6 1 - 1 

 - Datum  Datum waarop de verificatie is uitgevoerd. DatumMe
tOnzekerh
eid 

1 - 1 

 - Soort  Soort verificatie. AN40 1 - 1 
 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

 NIET-INGEZETENE  [] 
  is specialisatie van 
INGESCHREVEN NATUURLIJK 
PERSOON  [] 

 

   
 
Toelichting objecttype 

Het betreft hier de natuurlijke personen die als NIET-INGEZETENE deel uitmaken van de BRP. 
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4.7 «Objecttype» PERSOON 
Naam PERSOON 
  
Mnemonic PES 
  
Herkomst Door KING toegevoegd objecttype 
  
Definitie Een SUBJECT dat rechten en plichten kan hebben. 
  Herkomst definitie KING 
  
Datum opname 1 mei 2008 
  
Unieke aanduiding Zie SUBJECT. 
  
Populatie De minimale verzameling betreft de ingezetenen zijnde de inwoners van de 

gemeente en de (in de gemeente gevestigde) niet-natuurlijke personen. 
  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  

 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

 MAATSCHAPPELIJKE 
ACTIVITEIT  [0..1] 
  heeft als eigenaar 
PERSOON  [1] 

De PERSOON dioor wie de MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT wordt 
uitgeoefend. 

   
 KADASTRALE ONROERENDE 

ZAAK  [0..*] 
  heeft als voornaamste 
zakelijk gerechtigde 
PERSOON  [1] 

De persoon die de voornaamste zakelijk gerechtigde bij een 
kadastraal object is. 

   
 PERSOON  [0..*] 

  is functionaris van 
PERSOON  [0..*] 

De PERSO(O)N(en) als eigenaar van de onderneming of 
maatschappelijke activiteit waarvoor de PERSOON als functionaris 
optreedt 

   
 PERSOON  [] 

  is specialisatie van 
SUBJECT  [] 

 

   
 NATUURLIJK PERSOON  [] 

  is specialisatie van 
PERSOON  [] 

 

   
 NIET-NATUURLIJK PERSOON  

[] 
  is specialisatie van 
PERSOON  [] 

 

   
 TENAAMSTELLING  [0..*] 

  is van 
PERSOON  [1] 

Verwijzing naar een PERSOON die een aandeel in een recht heeft. 

   
 
Toelichting objecttype 

Het betreft de verzameling van alle natuurlijke en niet-natuurlijke personen waarvan het 
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gegevensbeheer van essentieel belang is voor de uitoefening van de gemeentelijke taken.  
Het is een specialisatie van SUBJECT. 
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4.8 «Objecttype» REISDOCUMENT 
Naam REISDOCUMENT 
  
Mnemonic RSD 
  
Herkomst Door KING toegevoegd objecttype o.b.v. BRP 
  
Definitie Een document dat men op reis nodig heeft. 
  Herkomst definitie KING 
  
Datum opname 1 mei 2008 
  
Unieke aanduiding Reisdocumentsoort, reisdocumentnummer 
  
Populatie  
  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Soort Het soort reisdocument dat verstrekt is aan 

de INGEZETENE. 

REISDOC
UMENTS
OORT 

1 - 1 

 Reisdocumentnummer Het nummer van het verstrekte Nederlandse 
reisdocument. 

AN9 1 - 1 

 Datum uitgifte De datum die hieromtrent in het 
reisdocument staat. 

DatumMet
Onzekerhei
d 

1 - 1 

 Autoriteit van afgifte De in het reisdocument vermelde autoriteit 
van verstrekking. 

AN6 1 - 1 

 Datum ingang document De datum waarop het reisdocument is 
verstrekt, is ingehouden of de verklaring van 
vermissing is afgelegd. 

DatumMet
Onzekerhei
d 

1 - 1 

 Einddatum geldigheid 
document 

Datum waarop een reisdocument, dat aan de 
INGEZETENE is verstrekt, zijn geldigheid 
verliest. Het gaat hier om de datum die bij 
uitgifte van het document als einddatum 
wordt voorzien. 

DatumMet
Onzekerhei
d 

1 - 1 

 Datum inhouding/vermissing Datum waarop een reisdocument definitief is 
ingehouden dan wel als vermist is 
geregistreerd door de paspoortautoriteit. 

DatumMet
Onzekerhei
d 

0 - 1 

 Aanduiding 
inhouding/vermissing 

Reden van het definitief aan het verkeer 
onttrokken zijn van het reisdocument. 

AN1 0 - 1 

 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

 REISDOCUMENT  [0..*] 
  heeft als houder 
INGESCHREVEN NATUURLIJK 
PERSOON [1] 

De INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON waaraan het 
REISDOCUMENT is verstrekt. 

   
 
 
Toelichting objecttype 

Verstrekte Nederlandse reisdocumenten en eventuele signalering met betrekking tot het 
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verstrekken van een Nederlands reisdocument. 
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4.9 «Objecttype» SUBJECT 
Naam SUBJECT 
  
Mnemonic SUB 
  
Herkomst Door KING toegevoegd objecttype, ontleend aan het GFO BG 
  
Definitie Een individu of een als zodanig benoemde groep van individuen die als groep 

kunnen handelen. 
  Herkomst definitie KING 
  
Datum opname 9 april 2007 
  
Unieke aanduiding De code voor de Subjecttypering gevolgd door de unieke aanduiding van de 

specialisatie (van SUBJECT): INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON, 
INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON, ANDER NATUURLIJK PERSOON, 
ANDER BUITENLANDS NIET NATUURLIJK PERSOON of VESTIGING (of het 
afleidbaar gegeven Identificatie). 

  
Populatie  
  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Adres binnenland De aanduiding van het adres waar het 

SUBJECT verblijft dan wel bereikbaar is. 

AN257 1 - 1 

 Adres buitenland De aanduiding van het adres waar het 
SUBJECT verblijft dan wel bereikbaar is in het 
buitenland. 

AN149 0 - 1 

 Emailadres Elektronisch postadres waaronder het subject 
in de regel bereikbaar is. 

AN254 0 - 1 

 Fax-nummer Faxnummer waaronder het subject in de 
regel bereikbaar is. 

AN20 0 - 1 

 Identificatie De unieke identificatie van het SUBJECT AN17 1 - 1 
 KvK-nummer Landelijk uniek identificerend 

administratienummer van een 
MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT behorend bij 
een SUBJECT zoals toegewezen door de 
Kamer van Koophandel (KvK). 

N8 0 - 1 

 Naam De benaming van het SUBJECT AN625 0 - 1 
 Postadres Verwijzing naar een gelijknamig 

groepattribuutsoort. 

Postadres 
SUBJECT 

0 - 1 

 - Postadres postcode  De officiële Nederlandse PTT codering, 
bestaande uit een numerieke 
woonplaatscode en een alfabetische 
lettercode ( 

AN6 1 - 1 

 - Postadrestype  Aanduiding van het soort postadres A1 1 - 1 
 - Postbus- of 

antwoordnummer  
De numerieke aanduiding zoals deze door de 
Nederlandse PTT is vastgesteld voor 
postbusadressen en 
antwoordnummeradressen. 

N5 1 - 1 

 - heeft als 
correspondentieadres 
postadres in WOONPLAATS  

De woonplaats die behoort bij het postadres 
van het SUBJECT 

 1 - 1 
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 Rekeningnummer Verwijzing naar een gelijknamig 
groepattribuutsoort. 

Rekeningnu
mmer 
SUBJECT 

0 - 1 

 - IBAN  Het  internationaal bankrekeningnummer, 
zoals dat door een bankinstelling als 
identificator aan een overeenkomst tussen de 
bank en een of meer subjecten wordt 
toegekend, op basis waarvan het SUBJECT in 
de regel internationaal  financieel 
communiceert. 

AN34 1 - 1 

 - BIC  De unieke code van de bankinstelling waar  
het SUBJECT het bankrekeningnummer heeft 
waarmee het subject in de regel 
internationaal financieel  communiceert. 

AN11 0 - 1 

 Subjecttypering Het onderscheid van een SUBJECT in een 
INGEZETENE, een NIETINGEZETENE, een 
ANDER NATUURLIJK PERSOON, een 
INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON, 
een ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK 
PERSOON dan wel een VESTIGING. 

AN50 1 - 1 

 Telefoonnummer Telefoonnummer waaronder het subject in 
de regel bereikbaar is. 

AN20 0 - 1 

 Verblijf buitenland Verwijzing naar een gelijknamig 
groepattribuutsoort. 

Verblijf 
buitenland 
SUBJECT 

0 - 1 

 - Adres buitenland 1  Het eerste deel van het adres in het 
buitenland dat het SUBJECT opgeeft bij 
vertrek naar het buitenland dan wel waar het 
SUBJECT in het buitenland verblijft. 

AN35 0 - 1 

 - Adres buitenland 2  Het tweede deel van het adres in het 
buitenland dat het SUBJECT opgeeft bij 
vertrek naar het buitenland dan wel waar het 
SUBJECT in het buitenland verblijft. 

AN35 1 - 1 

 - Adres buitenland 3  Het derde deel van het adres in het 
buitenland dat het SUBJECT opgeeft bij 
vertrek naar het buitenland dan wel waar het 
SUBJECT in het buitenland verblijft. 

AN35 0 - 1 

 - Adres buitenland 4  Het vierde deel van het adres in het 
buitenland dat het SUBJECT opgeeft bij 
vertrek naar het buitenland dan wel waar het 
SUBJECT in het buitenland verblijft. 

AN35 0 - 1 

 - Adres buitenland 5  Het vijfde deel van het adres in het 
buitenland dat het SUBJECT opgeeft bij 
vertrek naar het buitenland dan wel waar het 
SUBJECT in het buitenland verblijft. 

AN35 0 - 1 

 - Adres buitenland 6  Het zesde deel van het adres in het 
buitenland dat het SUBJECT opgeeft bij 
vertrek naar het buitenland dan wel waar het 
SUBJECT in het buitenland verblijft. 

AN35 0 - 1 

 - Land verblijfadres  Het SUBJECT dat heeft aangegeven te (gaan) 
verblijven dan wel verblijft in het LAND 

LAND 1 - 1 

 Website-URL Het label of etiket dat aan de specifieke 
informatiebron, zoals een webpagina, een 

AN200 0 - 1 



 

 

28 

bestand of een plaatje op internet is 
toegewezen waar het SUBJECT in de regel op 
het internet vindbaar is. 

 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

 WOZ-OBJECT  [0..*] 
  heeft als aangewezen 
belanghebbende 
SUBJECT  [0..*] 

De unieke aanduiding van de natuurlijk of niet-natuurlijk persoon 
of vestiging die als belanghebbende is aangewezen. 

   
 SUBJECT  [0..*] 

  heeft als 
correspondentieadres 
ADRESSEERBAAR OBJECT 
AANDUIDING  [0..1] 

Het adres waarop het SUBJECT in de regel schriftelijk bereikbaar is 
en dat gevormd wordt door de combinatie van de 
ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING met de bijbehorende 
(GEMEENTELIJKE) OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS. 

   
 SUBJECT  [0..*] 

  heeft als 
correspondentieadres 
WOONPLAATS  [1] 

 

   
 SUBJECT  [0..*] 

  heeft als factuuradres 
ADRESSEERBAAR OBJECT 
AANDUIDING  [0..1] 

Het adres waarop het SUBJECT facturen ontvangt en dat gevormd 
wordt door de combinatie van de ADRESSEERBAAR OBJECT 
AANDUIDING met de bijbehorende (GEMEENTELIJKE) OPENBARE 
RUIMTE en WOONPLAATS 

   
 PERSOON  [] 

  is specialisatie van 
SUBJECT  [] 

 

   
 VESTIGING  [] 

  is specialisatie van 
SUBJECT  [] 

 

   
 
Toelichting objecttype 

Het betreft de verzameling van alle natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen en 
vestigingen waarvan het gegevensbeheer van essentieel belang is voor de uitoefening van de 
gemeentelijke taken. Grofweg kan gesteld worden dat kenmerkend voor een subject is dat 
daarmee gecommuniceerd kan worden, wat zich onder meer uit in correspondentiegegevens. 
Veel subjectgegevens en –relaties zijn specifiek voor een specialisatie daarvan. Zo zijn de 
datums van ontstaan en einde uitgewerkt per NATUURLIJK PERSOON (geboorte- en 
overlijdendatum), NIET NATUURLIJK PERSOON en VESTIGING (telkens Datum aanvang en 
Datum beeindiging). 
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4.10 «Relatieklasse» HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
Naam  HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 

  
Mnemonic  
  
Definitie Gegevens over een huwelijk/geregistreerd partnerschap van de NATUURLIJK 

PERSOON 
  
Overzicht Attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Soort verbintenis Een aanduiding voor de soort verbintenis die 

is aangegaan. 
AN1 0 - 1 

 Huwelijkssluiting/aangaan 
geregistreerd partnerschap 

Verwijzing naar een gelijknamig 
groepattribuutsoort. 

Sluiting/aa
ngaan 
HUWELIJK
/GEREGIS
TREERD 
PARTNERS
CHAP 

0 - 1 

 - Datum aanvang  De datum waarop het huwelijk is gesloten, 
dan wel het geregistreerd partnerschap is 
aangegaan. 

Datum 
met 
onzekerhe
id 

1 - 1 

 - Gemeente aanvang  Gemeente waar het huwelijk is gesloten of 
het geregistreerd partnerschap is aangegaan. 
Het betreft een gemeente in het Europese 
deel van het Koninkrijk. 

N4 1 - 1 

 - Woonplaatsnaam aanvang  De naam van een door het bevoegde 
gemeentelijk orgaan als zodanig aangewezen 
gedeelte van het gemeentelijk grondgebied 
waar het huwelijk is gesloten of het 
geregistreerd partnerschap is aangegaan. 

AN80 1 - 1 

 - Buitenlandse plaats 
aanvang  

Buitenlandse plaats waar het huwelijk is 
gesloten of het geregistreerd partnerschap is 
aangegaan. Het gaat hierbij ook om plaatsen 
in het niet Europese deel van het Koninkrijk. 

AN40 1 - 1 

 - Land/gebied aanvang  Land of gebied waar het huwelijk is gesloten 
of het geregistreerd partnerschap is 
aangegaan. 

LAND 1 - 1 

 - Buitenlandse regio aanvang  Buitenlandse regio waar het huwelijk is 
gesloten of het geregistreerd partnerschap is 
aangegaan. Dit veld wordt gebruikt als 
aanvulling op de buitenlandse plaats aanvang 
wanneer die niet voldoende duidelijkheid 
geeft, bijvoorbeeld omdat deze in meerdere 
provincies in een land voor komt. 

AN35 1 - 1 

 - Omschrijving locatie 
aanvang  

Omschrijving van de locatie waar het huwelijk 
is gesloten of het geregistreerd partnerschap 
is aangegaan. Dit veld wordt gebruikt voor 
situaties die zich niet laten vangen in een 
gemeente aanvang, woonplaatsnaam 

AN40 1 - 1 
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aanvang, buitenlandse plaats aanvang, 
buitenlandse regio aanvang, of land/gebied 
aanvang, bijvoorbeeld bij een aanvang in 
internationale wateren. 

 Ontbinding 
huwelijk/geregistreerd 
partnerschap 

Verwijzing naar een gelijknamig 
groepattribuutsoort. 

Ontbindin
g 
HUWELIJK
/GEREGIS
TREERD 
PARTNERS
CHAP 

0 - 1 

 - Reden einde  De code uit de Tabel Reden ontbinding/ 
nietigverklaring huwelijk/geregistreerd 
partnerschap, die aangeeft om welke reden 
het huwelijk/geregistreerd partnerschap is 
ontbonden of nietig verklaard. 

AN1 1 - 1 

 - Datum einde  De datum waarop het huwelijk is ontbonden, 
dan wel het geregistreerd partnerschap is 
beëindigd. 

DatumMe
tOnzekerh
eid 

1 - 1 

 - Gemeente einde  Gemeente waar het huwelijk is ontbonden, 
dan wel het geregistreerd partnerschap is 
beëindigd. Het betreft een gemeente in het 
Europese deel van het Koninkrijk. 

N4 1 - 1 

 - Woonplaatsnaam einde  De naam van een door het bevoegde 
gemeentelijk orgaan als zodanig aangewezen 
gedeelte van het gemeentelijk grondgebied 
waar het huwelijk is ontbonden, dan wel het 
geregistreerd partnerschap is beëindigd.  

N4 1 - 1 

 - Buitenlandse plaats einde  Buitenlandse plaats waar het huwelijk is 
ontbonden, dan wel het geregistreerd 
partnerschap is beëindigd. Het gaat hierbij 
ook om plaatsen in het niet Europese deel 
van het Koninkrijk. 

AN40 1 - 1 

 - Buitenlandse regio einde  Buitenlandse regio waar het huwelijk is 
ontbonden, dan wel het geregistreerd 
partnerschap is beëindigd. 

AN35 1 - 1 

 - Land/gebied einde   Land of gebied waar het huwelijk is 
ontbonden, dan wel het geregistreerd 
partnerschap is beëindigd. Dit veld wordt 
gebruikt als aanvulling op de buitenlandse 
plaats einde wanneer die niet voldoende 
duidelijkheid geeft, bijvoorbeeld omdat deze 
in meerdere provincies in een land voor 
komt. 

LAND 1 - 1 

 - Omschrijving locatie einde  Omschrijving van de locatie waar het huwelijk 
is ontbonden, dan wel het geregistreerd 
partnerschap is beëindigd. Dit veld wordt 
gebruikt voor situaties die zich niet laten 
vangen in een gemeente einde, 
woonplaatsnaam einde, buitenlandse plaats 
einde, buitenlandse regio einde, of 
land/gebied einde, bijvoorbeeld bij een einde 
van het huwelijk of geregistreerd 

AN40 1 - 1 
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partnerschap in internationale wateren. 
 Asymmetrisch? Deze indicator geeft aan dat er iets aan de 

hand is met de relatie tussen twee partners 

omdat een van beiden niet wilt dat bepaalde 

informatie zichtbaar is.  

Boolean 1 - 1 

 

Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

Kardinaliteiten  
Definitie 
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4.11 «Relatieklasse» OUDER-KIND-RELATIE 
Naam  OUDER-KIND-RELATIE 

  
Mnemonic  
  
Definitie Het verband tussen een kind en één van zijn of haar juridische ouders. 
  
Overzicht Attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Ouder heeft gezag? Indicator die aangeeft dat de ouder volgens 

het gezagsregister (mede) gezag heeft over 
het kind. In samenhang met de indicator 
derde heeft gezag moet worden beoordeeld 
of er sprake is van gezag en wie het gezag 
uitoefent. De indicator kan nog aanwezig zijn 
terwijl het gezag reeds is beëindigd van 
rechtswege. 

Boolean 0 - 1 

 Asymmetrisch? Deze indicator geeft aan dat er iets aan de 
hand is met de relatie tussen de ouder en het 
kind omdat een van beiden niet wilt dat 
bepaalde informatie zichtbaar is.  

Boolean 1 - 1 

 

Overzicht relaties 
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5 Niet overgenomen BRP gegevens 
 

In dit hoofdstuk is een inventarisatie opgenomen van de BRP basisgegevens uit het LO BRP die tot 

nu toe niet opgenomen zijn in het RSGB 3.0 in ontwikkeling. Reden dat deze gegevens niet 

overgenomen zijn is dat ze veelal niet veelvuldig worden gebruik en / of een wijziging in een van 

de gegevens geeft geen aanleiding om in actie te komen binnen de gemeente. 

 

Gespreksonderwerp In RSGB? 

A.1.1 Afgeleid administratief 

 Tijdstip laatste wijziging 

 Onverwerkt bijhoudingsvoorstel 

niet-ingezetene aanwezig? 

Nut niet helemaal duidelijk. Tijdstip laatste wijziging 

zou ook technisch afgeleid kunnen worden. 

 

Overigens lijkt “Onverwerkt bijhoudingsvoorstel niet-

ingezetene aanwezig?” ook op A.1.8 “Onverwerkt 

document aanwezig?” 

 

A.1.8 Bijhouding 

Onverwerkt document aanwezig? 

Nut niet helemaal duidelijk: “Indicator die aangeeft dat 

er documenten bij de bijhoudingsverantwoordelijke 

aanwezig zijn. De indicator wordt uitsluitend gebruikt 

voor die gegevens waarvoor de bijhouding niet is 

toegestaan” 

 

A.1.10 Voornaam 

 Volgnummer  

 Naam 

 

De centrale voorzieningen stellen de Samengestelde 

naam (A.1.3) samen op grond van Voornaam (A.1.10) 

en Geslachtsnaamcomponent (A.1.11). De 

Samengestelde naam wordt meervoudig gebruikt. Maar 

dat is de vraag met Voornaam en 

Geslachtsnaamcomponent. 

A.1.11 Geslachtsnaamcomponent 

 Volgnummer  

 Voorvoegsel 

 Scheidingsteken 

 Stam 

 Predicaat 

 Adellijke titel 

 

A.1.13 Adres 

 Reden wijziging 

 Aangever adreshouding 

 Datum aanvang adreshouding 

 Gemeentedeel 

 

Gemeentedeel wordt nog wel gebruikt, maar niet 

langer bijgehouden 

 

A.1.25  

Bijzondere verblijfsrechtelijke positie? 

 

Gaat o.a. om diplomaten en Navo-militairen. 

A.1.27 Uitsluiting kiesrecht 

 Uitsluiting kiesrecht? 

 Datum voorzien einde  

uitsluiting kiesrecht 

Hoort niet in RSGB n.a.v. herpositioneringsdocument. 

A.1.28 Deelname EU verkiezingen 

 Deelname EU verkiezingen? 

 Datum aanleiding aanpassing 

deelname EU verkiezingen 

Hoort niet in RSGB n.a.v. herpositioneringsdocument. 
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 Datum voorzien einde uitsluiting 

EU verkiezingen 

A.1.29 Persoonskaart 

 Gemeente persoonskaart 

 Persoonskaart volledig 

geconverteerd? 

 

Deze gegevens zijn ook niet in RSGB2.0 opgenomen. 

A.3.1 Ouderschap 

 Adresgevende ouder? 

Geeft aan op welk adres het kind bij de geboorte wordt 

ingeschreven.  

Wordt dit meervoudig gebruikt? 

 

 

Bijlage 1 Wijzigingen RSGB 3.0 t.o.v. RSGB 2.0  

 

Zie Excel spreadsheet 


