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3.5 Objecttype RESULTAATTYPE 
Naam RESULTAATTYPE 
  Mnemonic RST 
  Herkomst KING 
  Definitie Het betreft de indeling of groepering van resultaten van zaken van hetzelfde 

ZAAKTYPE naar hun aard, zoals 'verleend', 'geweigerd', 'verwerkt', et cetera. 
  Herkomst definitie KING 
  Datum opname 1 juli 2012 
  Unieke aanduiding Combinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met 

de Resultaattypeomschrijving en de Procesobjectomschrijving. 
  Populatie  
  Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Resultaattypeomschrijving Omschrijving van de aard van resultaten van 

het RESULTAATTYPE. 
AN20 1 - 1 

 Procesobjectomschrijving Omschrijving van het object, subject of 
gebeurtenis waarop, vanuit 
archiveringsoptiek, het resultaattype bij zaken 
van dit type betrekking heeft. 

AN200 0 - 1 

 Resultaattypeomschrijving 
generiek 

Algemeen gehanteerde omschrijving van de 
aard van resultaten van het RESULTAATTYPE. 

AN20 1 - 1 

 Selectielijstklasse Verwijzing naar de, voor het archiefregime bij 
het RESULTAATTYPE relevante, passage 
categorie in de Selectielijst Archiefbescheiden 
van de voor het ZAAKTYPE verantwoordelijke 
overheidsorganisatie. 

AN500 0 1 - 1 

 Procestermijnomschrijving De periode dat het zaakdossier na afronding 
van de zaak actief gebruikt en/of 
geraadpleegd 
wordt ter ondersteuning van de 
taakuitoefening van de organisatie. 

AN200 0 - 1 

 Archiefnominatie Aanduiding die aangeeft of ZAAKen met een 
resultaat van dit RESULTAATTYPE blijvend 
moeten worden bewaard of (op termijn) 
moeten worden vernietigd . 

AN16 1 - 1 

 Archiefactietermijn De termijn waarna het zaakdossier (de ZAAK 
met alle bijbehorende 
INFORMATIEOBJECTen) van een ZAAK met 
een resultaat van dit RESULTAATTYPE 
vernietigd of overgebracht (naar een 
archiefbewaarplaats) moet worden.  

N4 1 - 1 

 Brondatum archiefprocedure Afleiding van de brondatum voor de start van 
de Archiefactietermijn van het zaakdossier. 

groep 0 - 1 

 - Brondatum 
archiefprocedureAfleidingswij

AanduidingWijze van het bepalen van de 
brondatum voor de start van de 

AN20 1 - 1 
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ze Archiefactietermijn van het zaakdossier. 
 - Objecttype Het soort object in enige registratie dat het 

procesobject representeert 
AN80 0 - 1 

 - Attribuutsoort Naam van de attribuutsoort van het 
ZAAKOBJECT in het RGBZ dat bepalend is 
voor de stat van de archiefactietermijn. 

AN80 0 - 1 

 - Procestermijn De duur van de periode dat het zaakdossier 
na afronding van de zaak actief gebruikt en/of 
geraadpleegd 
wordt 

N3 0 - 1 

 - Einddatum bekend Indicatie dat de einddatum van het 
procesobject gedurende de uitvoering van de 
zaak bekend wordt. 

boolean  

 Opschonen Het al dan niet opschonen van het 
zaakdossier bij overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats. 

groep 1 - 1 

 - Van toepassing Indicatie of het zaakdossier opgeschoond 
moet worden bij overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats. 

boolean 1 - 1 

 - Resterend De informatieobjecttypen van de 
informatieobjecten die minimaal deel dienen 
uit te maken van het opgeschoonde 
zaakdossier. 

tekst 0 - 1 

 Toelichting Een toelichting op dit RESULTAATTYPE en het 
belang hiervan voor ZAAKen waarin een 
Resultaat van dit RESULTAATTYPE wordt 
geselecteerd. 

AN1000 0 - 1 

 Datum begin geldigheid 
resultaattype 

De datum waarop het RESULTAATTYPE is 
ontstaan. 

Onvolledig
eDatum 

1 - 1 

 Datum einde geldigheid 
resultaattype 

De datum waarop het RESULTAATTYPE is 
opgeheven. 

Onvolledig
eDatum 

0 - 1 

 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

RESULTAATTYPE  [0..*] 
  bepaalt afwijkend 
archiefregime van 
ZAAK-INFORMATIEOBJECT-
TYPE  [0..*] 

Informatieobjecten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij 
zaken van een ZAAKTYPE waarvan, op grond van resultaten van 
een RESULTAATTYPE bij dat ZAAKTYPE,  de archiveringskenmerken 
afwijken van de archiveringskenmerken van het ZAAKTYPE. 

   RESULTAATTYPE  [0..*] 
  heeft verplichte  
ZAAKOBJECTTYPE  [0..*] 

De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan 
ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit 
RESULTAATTYPE kan worden gezet. 

  RESULTAATTYPE  [0..*] 
  heeft verplichte  
ZAAK-INFORMATIEOBJECT-
TYPE  [0..*] 

De INFORMATIEOBJECTTYPEn die verplicht aanwezig moeten zijn 
in het zaakdossier van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een 
resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet. 

  RESULTAATTYPE  [0..*] 
  heeft voor Brondatum 
archiefprocedure relevante 
EIGENSCHAP  [0..1] 

De EIGENSCHAP die bepalend is voor het moment waarop de 
Archiefactietermijn start voor een ZAAK met een resultaat van dit 
RESULTAATTYPE. 

  
RESULTAATTYPE [0..*] heeft Het ZAAKOBJECTTYPE van het ZAAKOBJECT (in het RGBZ) dat 
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voor Brondatum 
archiefprocedure relevant 
ZAAKOBJECTTYPE [0..1] 

bepalend is voor het moment waarop de Archiefactietermijn start 
voor een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPE. 

  RESULTAATTYPE  [1..*] 
  is relevant voor  
ZAAKTYPE  [1] 

Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin resultaten van dit 
RESULTAATTYPE bereikt kunnen worden. 

  RESULTAATTYPE  [1..*] 
  leidt tot 
BESLUITTYPE  [0..*] 

Het BESLUITTYPE van besluiten die gepaard gaan met resultaten 
van het RESULTAATTYPE. 

   
Toelichting objecttype 

Elke zaak heeft een resultaat. In een aantal gevallen valt dit resultaat samen met een besluit: 
‘Evenementenvergunning verleend’, ‘Energiesubsidie geweigerd’, et cetera. Het komt echter 
ook voor dat zaken worden afgehandeld zonder dat er een besluit wordt genomen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij aangiften (geboorte, verhuizing), meldingen (openbare ruimte), maar 
ook bij het intrekken van een aanvraag. Het resultaat van een zaak is van groot belang voor de 
archivering: het resultaattype bepaalt mede of de zaak en het bijbehorende dossier moeten 
worden vernietigd (na enige termijn) of blijvend bewaard moeten worden (en na enige termijn 
‘overgebracht’ worden naar een archiefbewaarplaats). Met RESULTAATTYPE worden de 
mogelijke resultaten benoemd bij het desbetreffende zaaktype. Daarmee is het archiefregime 
bepaald voor het gehele zaakdossier: alle informatie over en documenten bij de zaken van het 
ZAAKTYPE.  
In uitzonderingsgevallen kan er sprake van zijn dat documenten van een bepaald 
INFORMATIEOBJECTTYPE in zaakdossiers bij zaken van het ZAAKTYPE een afwijkend 
archiefregime hebben ten opzichte van het zaakdossier. Privacy-gevoeligheid kan er reden 
voor zijn om documenten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE eerder te vernietigen dan het 
zaakdossier als geheel. Specifieke wetgeving, zoals die voor de BAG, leidt er daarentegen toe 
dat een Omgevingsvergunning (activiteit bouwen) ten eeuwige dage bewaard moet blijven 
terwijl het zaakdossier na 20 jaar vernietigd dient te worden. De relatiesoort ‘RESULTAATTYPE  
bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE’ geeft de mogelijkheid 
deze uitzonderingsgevallen te documenteren. 
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3.9 Objecttype ZAAKTYPE 
Naam ZAAKTYPE 
  Mnemonic ZKT 
  Herkomst KING 
  Definitie Het geheel van karakteristieke eigenschappen van zaken van eenzelfde soort 
  Herkomst definitie KING o.b.v. RGBZ 
  Datum opname 1 juli 2012 
  Unieke aanduiding Combinatie van de unieke aanduiding van CATALOGUS met Zaaktype-

identificatie 
  Populatie  
  Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Zaaktype-identificatie Unieke identificatie van het ZAAKTYPE binnen 

de CATALOGUS waarin het ZAAKTYPE 
voorkomt. 

N5 1 - 1 

 Zaaktype-omschrijving Omschrijving van de aard van ZAAKen van het 
ZAAKTYPE. 

AN80 1 - 1 

 Zaaktype-omschrijving 
generiek 

Algemeen gehanteerde omschrijving van de 
aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE 

AN80 0 - 1 

 Zaakcategorie Typering van de aard van ZAAKen van het 
ZAAKTYPE. 

AN40 0 - 1 

 Doel Een omschrijving van hetgeen beoogd is te 
bereiken met een zaak van dit zaaktype. 

AN1000 1 - 1 

 Aanleiding Een omschrijving van de gebeurtenis die leidt 
tot het starten van een ZAAK van dit 
ZAAKTYPE. 

AN1000 1 - 1 

 Toelichting Een eventuele toelichting op dit zaaktype. AN1000 0 - 1 
 Indicatie Intern of Extern Een aanduiding waarmee onderscheid wordt 

gemaakt tussen ZAAKTYPEn die Intern 
respectievelijk Extern geïnitieerd worden. 

AN6 1 - 1 

 Handeling initiator Werkwoord dat hoort bij de handeling die de 
initiator verricht bij dit zaaktype. Meestal 
'aanvragen', 'indienen' of 'melden'. 

AN20 1 - 1 

 Onderwerp Het onderwerp van ZAAKen van dit 
ZAAKTYPE. In veel gevallen nauw gerelateerd 
aan de product- of dienstnaam uit de 
Producten- en Dienstencatalogus (PDC). 
Bijvoorbeeld: 'Evenementenvergunning', 
'Geboorte', 'Klacht'. 

AN80 1 - 1 

 Handeling behandelaar Werkwoord dat hoort bij de handeling die de 
behandelaar verricht bij het afdoen van 
ZAAKen van dit ZAAKTYPE. Meestal 
'behandelen', 'uitvoeren', 'vaststellen' of 

AN20 1 - 1 
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'onderhouden'. 
 Doorlooptijd behandeling De periode waarbinnen volgens wet- en 

regelgeving een ZAAK van het ZAAKTYPE 
afgerond dient te zijn. 

N3 1 - 1 

 Servicenorm behandeling De periode waarbinnen verwacht wordt dat 
een ZAAK van het ZAAKTYPE afgerond wordt 
conform de geldende servicenormen van de 
zaakbehandelende organisatie(s). 

N3 0 - 1 

 Opschorting/aanhouding 
mogelijk 

Aanduiding die aangeeft of ZAAKen van dit 
ZAAKTYPE kunnen worden opgeschort en/of 
aangehouden. 

A1 1 - 1 

 Verlenging mogelijk Aanduiding die aangeeft of de Doorlooptijd 
behandeling van ZAAKen van dit ZAAKTYPE 
kan worden verlengd. 

A1 1 - 1 

 Verlengingstermijn De termijn in dagen waarmee de 
Doorlooptijd behandeling van ZAAKen van dit 
ZAAKTYPE kan worden verlengd. 

N3 1 - 1 

 Trefwoord Een trefwoord waarmee ZAAKen van het 
ZAAKTYPE kunnen worden gekarakteriseerd. 

AN30 0 - N 

 Selectielijst-procestype Een groep processen met dezelfde 
kenmerken en behandelingstappen, zoals 
onderkend vanuit archiveringsoptiek. 

groep 0 - 1 

 - Naam Benaming van het selectielijst-procestype. AN40 1 - 1 
 - Nummer Nummer van het selectielijst-procestype.  1 - 1 
 - Procesobjecttype Het onderwerp waarop het selectielijst-

procestype betrekking heeft. 
AN80 1 - 1 

 Archiefclassificatiecode De systematische identificatie van 
zaakdossiers van dit ZAAKTYPE 
overeenkomstig logisch gestructureerde 
conventies, methoden en procedureregels. 

AN20 0 - 1 

 Vertrouwelijkheidaanduiding Aanduiding van de mate waarin zaakdossiers 
van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voor de 
openbaarheid bestemd zijn. 
 

AN20 1 - 1 

 Verantwoordelijke De (soort) organisatorische eenheid  of 
(functie van) medewerker die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
zaken van het ZAAKTYPE. 

AN50 1 - 1 

 Publicatie-indicatie Aanduiding of (het starten van) een ZAAK van 
dit ZAAKTYPE gepubliceerd moet worden. 

AN1 1 - 1 

 Publicatietekst De generieke tekst van de publicatie van 
ZAAKen van dit ZAAKTYPE. 

AN1000 0 - 1 

 Product/Dienst Het product of de dienst die door 
ZAAKen van dit ZAAKTYPE wordt 
voortgebracht. 

Product/Di
enst 

1 - N 

 - Naam   De naam van het product of de dienst. AN80 1 - 1 
 - Link   De URL naar de beschrijving van het product 

of de dienst.  
anyURL 0 - 1 

 Formulier Het formulier dat ZAAKen van dit 
ZAAKTYPE initieert. 

Formulier 0 - N 

 - Naam   De naam van het formulier. AN80 1 - 1 
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 - Link   De URL naar het formulier. anyURL 0 - 1 
 Referentieproces Verwijzing naar een gelijknamig 

groepattribuutsoort. 
Referentie
proces 

1 - 1 

 - Link   De URL naar de beschrijving van het 
Referentieproces. 

anyURL 0 - 1 

 - Naam   De naam van het Referentieproces. AN80 1 - 1 
 Verantwoordingsrelatie De relatie tussen ZAAKen van dit ZAAKTYPE 

en de beleidsmatige en/of financiële 
verantwoording. 

AN40 0 - N 

 Broncatalogus De CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE 
is ontleend. 

Broncatalo
gus 

0 - 1 

 - Domein   Het domein van de CATALOGUS waaraan het 
ZAAKTYPE is ontleend. 

AN30 1 - 1 

 - RSIN   Het RSIN van de INGESCHREVEN NIET-
NATUURLIJK PERSOON die beheerder is van 
de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is 
ontleend. 

N9 1 - 1 

 Bronzaaktype Het zaaktype binnen de CATALOGUS 
waaraan dit ZAAKTYPE is ontleend. 

Bronzaakty
pe 

0 - 1 

 - Zaaktype-identificatie   De Zaaktype-identificatie van het 
bronzaaktype binnen de CATALOGUS. 

N5 1 - 1 

 - Zaaktype-omschrijving   De Zaaktype-omschrijving van het 
bronzaaktype, zoals gehanteerd in de 
Broncatalogus. 

AN80 1 - 1 

 Datum begin geldigheid 
zaaktype 

De datum waarop het ZAAKTYPE is ontstaan. Onvolledig
eDatum 

1 - 1 

 Versiedatum De datum waarop de (gewijzigde) kenmerken 
van het ZAAKTYPE geldig zijn geworden 

Datum 
(jjjjmmdd) 

1 - 1 

 Datum einde geldigheid 
zaaktype 

De datum waarop het ZAAKTYPE is 
opgeheven. 

Onvolledig
eDatum 

0 - 1 

 
Overzicht relaties 
 Relatienaam met 

kardinaliteiten 
Definitie 

ZAAKTYPE  [0..*] 
  heeft gerelateerd 
ZAAKTYPE  [0..*] 

De ZAAKTYPEn van zaken die relevant zijn voor zaken van dit 
ZAAKTYPE.  

  ZAAKTYPE  [1..*] 
  heeft relevant 
INFORMATIEOBJECTTYPE  
[0..*] 

De INFORMATIEOBJECTTYPEn die relevant kunnen zijn voor 
ZAAKen van dit ZAAKTYPE. 

  ZAAKTYPE  [1..*] 
  heeft relevant 
BESLUITTYPE  [0..*] 

De BESLUITTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit 
ZAAKTYPE 

  ZAAKTYPE  [0..*] 
  is deelzaaktype van  
ZAAKTYPE  [0..*] 

De ZAAKTYPEn (van de hoofdzaken) waaronder ZAAKen van dit 
ZAAKTYPE als deelzaak kunnen voorkomen. 

  ZAAKOBJECTTYPE  [0..*] 
  is relevant voor 

Zaken van het ZAAKTYPE waarvoor objecten van dit 
ZAAKOBJECTTYPE relevant zijn. 
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ZAAKTYPE  [1] 
  RESULTAATTYPE  [1..*] 
  is relevant voor  
ZAAKTYPE  [1] 

Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin resultaten van dit 
RESULTAATTYPE bereikt kunnen worden. 

  EIGENSCHAP  [0..*] 
  is van 
ZAAKTYPE  [1] 

Het ZAAKTYPE van de ZAAKen waarvoor deze EIGENSCHAP van 
belang is. 

  ROLTYPE  [1..*] 
  is van  
ZAAKTYPE  [1] 

De ROLTYPEn waarin BETROKKENEn een ROL kunnen uitoefenen in 
ZAAKen van dit ZAAKTYPE. 

  STATUSTYPE  [1..*] 
  is van 
ZAAKTYPE  [1] 

Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin STATUSsen van dit STATUSTYPE 
bereikt kunnen worden. 

  ZAAKTYPE  [1..*] 
  maakt deel uit van 
CATALOGUS  [1] 

De CATALOGUS waartoe dit ZAAKTYPE behoort. 

   
Toelichting objecttype 

Het betreft de indeling of groepering van zaken naar hun aard, zoals “Behandelen aanvraag 
bouwvergunning” en “Behandelen aanvraag ontheffing parkeren”. Wat in een individueel geval 
een zaak is, waar die begint en waar die eindigt, wordt bekeken vanuit het perspectief van de 
initiator van de zaak (burger, bedrijf, medewerker, etc.). Het traject van (aan)vraag cq. 
aanleiding voor de zaak tot en met de levering van de producten/of diensten die een passend 
antwoord vormen op die aanleiding, bepaalt de omvang en afbakening van de zaak en 
daarmee van het zaaktype. Hiermee komt de afbakening van een zaaktype overeen met een 
bedrijfsproces: ‘van klant tot klant’. Dit betekent ondermeer dat onderdelen van 
bedrijfsprocessen geen zelfstandige zaken vormen. Het betekent ook dat een aanleiding die 
niet leidt tot de start van de uitvoering van een bedrijfsproces, niet leidt tot een zaak (deze 
wordt behandeld in het kader van een reeds lopende zaak).  
Zie ook de toelichtingen bij de relatiesoorten ‘ZAAKTYPE  is deelzaaktype van ZAAKTYPE’ en 
‘ZAAKTYPE heeft gerelateerd ZAAKTYPE’ voor wat betreft zaaktypen van deelzaken 
respectievelijk gerelateerde zaken. 
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4.2 Relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE 

ARCHIEFREGIME 
Naam  ZAAK-INFORMATIETOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME 

  Mnemonic ZIA 
  Definitie Afwijkende archiveringskenmerken van informatieobjecten van een 

INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE op grond van 
resultaten van een RESULTAATTYPE bij dat ZAAKTYPE 

  
Overzicht Attributen  
 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 
 Selectielijstklasse Verwijzing naar de voor het 

ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij het 
RESULTAATTYPE relevante passage in de 
Selectielijst Archiefbescheiden van de voor 
het ZAAKTYPE verantwoordelijke 
overheidsorganisatie. 

AN500 0 - 1 

 Archiefnominatie Aanduiding die aangeeft of 
informatieobjecten, van het 
INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het 
ZAAKTYPE met een resultaat van het 
RESULTAATTYPE, blijvend moeten worden 
bewaard of (op termijn) moeten worden 
vernietigd. 

A16 1 - 1 

 Archiefactietermijn De termijn waarna informatieobjecten, van 
het INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van 
het ZAAKTYPE met een resultaat van het 
RESULTAATTYPE, vernietigd of overgebracht 
(naar een archiefbewaarplaats) moeten 
worden.  

N4 1 - 1 

 
Overzicht relaties 
  


