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«Objecttype» SUBJECT 
Naam objecttype SUBJECT 
  
Mnemonic objecttype SUB 
  
Herkomst objecttype Door KING toegevoegd objecttype, ontleend aan het GFO BG 
  
Definitie objecttype Een RECHTSPERSOON of een VESTIGING 
  
Herkomst definitie objecttype KING 
  
Datum opname objecttype 9 april 2007 
  
Toelichting objecttype Het betreft de verzameling van alle natuurlijke personen, 

niet-natuurlijke personen en vestigingen waarvan 
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. 

het 

 
entificatie). 

verzicht Attributen ode 

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), NIETNATUURLIJK PERSOON en 
VESTIGING (telkens Datum aanvang en Datum beeindiging). 
 

  
Unieke aanduiding objecttype De code voor de Subjecttypering gevolgd door de unieke 

aanduding van de specialisatie (van SUBJECT): 
INGESCHREVEN PERSOON, INGESCHREVEN 
NIET-NATUURLIJK PERSOON, ANDER NATUURLIJK 
PERSOON, ANDER BUITENLANDS NIET NATUURLIJK 
PERSOON of VESTIGING (of het afleidbaar gegeven
Id
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ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING   
FO BG 

 ondentieadres 
WOONPLAATS  

 

  Subjecttyperi KING 
  Identificatie KING 
 95.27 Fax-nummer GFO BG 
 95.80 Telefoonnumm GFO BG 
 9 Emailadres GFO B
  Websit KING 
  Naam KING 
  Adres binnenland KING 
  Adres buitenla KING 
  KvK-numm NHR 
  Postadres <groep> 
  Verblijf buitenland <groep> 
O Relatienaam incl. gerelateerd ty
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G
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1. «Groepattribuutsoort» Rekeningnummer SUBJECT 
Naam groepattribuutsoort Rekeningnummer SUBJECT 
  
Overzicht Attributen Code Gegevensnaam Herkomst 
 94.87 Bank/girorekeningnummer GFO BG 
  BIC KING 
  IBAN KING 

 



2. «Groepattribuutsoort» Rekeningnummer SUBJECT 
Naam groepattribuutsoort Rekeningnummer SUBJECT 
  
Herkomst groepattribuutsoort KING 
  
Code groepattribuutsoort  
  
Definitie groepattribuutsoort De gegevens inzake de bankrekening waarmee het SUBJECT 

in de regel financieel communiceert.  
  
Datum opname groepattribuutsoort 7 april 2011 
  
Toelichting groepattribuutsoort Het duurt nog enige tijd voordat iedereen in het 

betalingsverkeer verplicht is gebruik te maken van IBAN en 
BIC. Gedurende de overgansperiode kunnen zowel m.b.v. het 
oude rekeningnummer m.a.w. het "bank / 
girorekeningnummer" als de IBAN en BIC (elektronische) 
betalingen plaatsvinden. 
 
 

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

  
Indicatie kardinaliteit 0,1 
  
Indicatie authentiek  
  
Regels attribuutsoort  

 

«Attribuutsoort» Bank/girorekeningnummer 
Naam attribuutsoort Bank/girorekeningnummer 
  
Herkomst attribuutsoort GFO BG 
  
Code attribuutsoort 94.87 
  
XML-tag attribuutsoort rekeningnummerBankGiro 

  
Definitie attribuutsoort Het nummer van een Nederlandse bank/girorekening, 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 
financieel communiceert. 

  



Herkomst definitie attribuutsoort KING op basis van GFO BG 
  
Datum opname attribuutsoort 9 april 2007 
  
Toelichting attribuutsoort In tegenstelling tot het GFO BG is hier alleen sprake van één 

rekeningnummer dat het subject beschouwd als zijn ‘primaire’ 
rekeningnummer. 

  
Formaat attribuutsoort N10 
  
Waardenverzameling alle gehele natuurlijke getallen, m.u.v. nul 
  
Indicatie materiële historie zie groep 
  
Indicatie formele historie zie groep 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek zie groep 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid zie groep 
  
Indicatie kardinaliteit 1 - 1 
  
Indicatie authentiek Default: <memo> 

Description:Gemeentelijk basisgegeven. 
  
Regels attribuutsoort  

«Attribuutsoort» BIC 
Naam attribuutsoort BIC 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort  

  
Definitie attribuutsoort De unieke code van de bankinstelling waar  het SUBJECT 

het bank / girorekeningnummer heeft  waarmee het subject in 
de regel financieel communiceert. 

  
Herkomst definitie attribuutsoort KING 
  
Datum opname attribuutsoort 7 april 2011 
  
Toelichting attribuutsoort  
  
Formaat attribuutsoort AN11 
  
Waardenverzameling  
  
Indicatie materiële historie zie groep 
  
Indicatie formele historie zie groep 



  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek zie groep 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid zie groep 
  
Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Default: <memo> 

Description:Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort Default: <memo> 

 

«Attribuutsoort» IBAN 
Naam attribuutsoort IBAN 
  
Herkomst attribuutsoort KING 
  
Code attribuutsoort  
  
XML-tag attribuutsoort  

  
Definitie attribuutsoort 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 financieel communiceert. 

  
Herkomst definitie attribuutsoort KING 
  
Datum opname attribuutsoort 9 april 2011 
  
Toelichting attribuutsoort  
  
Formaat attribuutsoort AN34 
  
Waardenverzameling Het IBAN is opgebouwd uit: 

- Landcode (2 letters) 
- 2 controle cijfers 
- bankidentificatie (4 tekens) 
- Bank/girorekeningnummer  
 
 

  
Indicatie materiële historie zie groep 
  
Indicatie formele historie zie groep 
  
Aanduiding brondocument  
  
Indicatie in onderzoek zie groep 
  
Aanduiding strijdigheid/nietigheid zie groep 
  



Indicatie kardinaliteit 0 - 1 
  
Indicatie authentiek Default: <memo> 

Description:Gemeentelijk basisgegeven 
  
Regels attribuutsoort  

 
 


