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0 Introductie 
Dit rapport toont de een overzicht van de wijzigingen binnen het Enterprise 
Architect model zoals zij zijn doorgevoerd voor release 5.0.0. van de 
Burgerzakenmodules. Wijzigingen zijn gegroepeerd per functioneel onderwerp. 
 
Voor de statussen van de diverse onderdelen geldt: 
 
Status Omschrijving Toelichting 
_nieuw Nieuw toegevoegde elementen in v5.0.0  
_gewijzigd Eerder gepubliceerde en gewijzigd in 

v5.0.0  
Zowel oude als nieuwe tekst 
beschikbaar. Niet bij use cases 

_vervallen Eerder gepubliceerde en verwijderd in 
v5.0.0 

 

_vastgesteld Eerder gepubliceerde en niet gewijzigd in 
v.5.0.0 

Gerelateerd aan gewijzigd element. 
Opgenomen om context aan te 
geven 

 
In de uiteindelijke publicatie zullen alle elementen de status “_vastgesteld” krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Definitief| Wijzigingen log v5.0.0| 05-02-2018 
  
 
  

 Confidentieel VNG, 2018 Pagina 4 van 25 

 
 
  

1 BRP onafhankelijk maken BZM 
specificaties 

 Algemeen 
Met het stopzetten van de ontwikkeling van de BRP zijn de specificaties nagelopen 
en daar waar van toepassing BRP vrij gemaakt. Deze wijzigingen zijn onderverdeeld 
in: 
 Overall: BRP onafhankelijk maken BZM specificaties 
 Aanvullende Eisen BZM.xls 
 
Tijdens dit proces zijn ook een aantal andere wijzigingen meegenomen: 
 Verwijderen CRIB 
 Out of scope plaatsen UCRs 
 Opschonen termenlijst 
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 Overall: BRP onafhankelijk maken BZM 
specificaties 

 
Overall: BRP onafhankelijk maken BZM specificaties 

 
 

MUC115 Raadplegen ontvangen systeemberichten Status: _gewijzigd 

BRP onafhankelijk 
maken BZM 
specificaties

SUP202 – Zoekalgoritme

(from Eisen)

SUP204 – Afhandelen 
vastleggen mislukt

(from Eisen)

SUP205 – Relaties “voor 
geboorte”

(from Eisen)

SUP402 – Vooruitwerken met 
akten moet mogelijk zijn

(from Eisen)

SUP404 – Actie ondernemen 
naar aanleiding van 
binnenkomende berichten

(from Eisen)

SUP406 – Afwijkingen snel en 
consistent herkenbaar

(from Eisen)

05. Use Case Realisations (Out of scope)

+ 14 CRIB (Out of scope)

+ 00 Overkoelende Functionaliteit (Out of scope)

+ 01 Afstamming (Out of scope)

+ 02 Naam en geslacht (Out of scope)

+ 03 Documenten en verzoeken (Out of scope)

+ 04 Huwelijk en partnerschap (Out of scope)

+ 05 Migratie (Out of scope)

+ 06 Nationaliteit (Out of scope)

+ 07 Reisdocument (Out of scope)

+ 09 Overlijden (Out of scope)

+ 10 Overig (Out of scope)

+ 11 Onderzoek (Out of scope)

+ 13 Verkieziningen (Out of scope)

(from Keten)

(from 11 Onderzoek)

MUC115 Raadplegen 
ontvangen 

systeemberichten

BRP

(from 
Actors)

Actor BRP kan vervallen

Afnemer

(from 
Actors)

CRIB verwijderen

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

Overall: BRP onafhankelijk maken BZM specificaties
BRP onafhankelijk maken BZM specificaties
1.0
Dennis Geluk
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MUC115 Raadplegen ontvangen systeemberichten Status: _gewijzigd 

Oud 
Titel: MUC115 Raadplegen ontvangen BRP berichten 
Tekst: Met deze use case kan de Behandelaar ontvangen BRP berichten raadplegen, zoeken en 
ordenen. Eventuele acties die een Behandelaar wil nemen op basis van geraadpleegde berichten zijn 
niet beschreven in deze use case. (Bijvoorbeeld melden gerede twijfel) 
 
Nieuw 
Titel: MUC115 Raadplegen ontvangen systeemberichten 
Tekst: Met deze use case kan een Behandelaar ontvangen systeemberichten raadplegen, zoeken en 
ordenen. Eventuele acties welke een Behandelaar wil nemen op basis van geraadpleegde berichten 
zijn niet beschreven in deze use case. (Bijvoorbeeld melden gerede twijfel) 

 
 
 

SUP202 – Zoekalgoritme Status: _gewijzigd 

Deze eis beschrijft een aantal ondersteunende mogelijkheden in de zoekwijze. 
 
Gewijzigd: 
Paragraaf met betrekking tot Slim zoeken vervangen door verwijzing naar GBA-V functionaliteit. 

 
 

SUP204 – Afhandelen vastleggen mislukt Status: _gewijzigd 

Deze eis beschrijft hoe omgegaan moet worden met mislukken van vastleggen 
(zie: BRP-BZM Aanvullende Eisen.doc) 
 
Gewijzigd: 
Veelal betreft het hier gegevens welke binnen de use case realisation zijn belegd bij de centrale 
voorziening BRP verwijderd 

 
 

SUP205 – Relaties “voor geboorte” Status: _gewijzigd 

Binnen een aantal processen dienen in principe gegevens vastgelegd te worden over een persoon 
welke nog niet daadwerkelijk bestaat ten behoeve een toekomstige geboorteaangifte. Hierbij moet 
gedacht worden aan: 
 Erkenning van een ongeboren vrucht door vader 
 Ontkenning van het vaderschap (voor geboorte) 
 Naamskeuze voor geboorte 
Aangezien de persoon op welke deze gegevens van toepassing zijn nog niet daadwerkelijk voorkomt 
kan ervoor gekozen worden om deze gegevens middels een relatie tussen “vader” en “moeder” vast 
te leggen. Deze gegevens zouden dan gebruikt kunnen worden indien er daadwerkelijk aangifte van 
geboorte wordt gedaan. 
 
Gewijzigd: 
Gewijzigd: Algemeen, Vastleggen relaties “voor de geboorteaangifte”, Tonen relaties “voor de 
geboorteaangifte” in de Burgerzaken modules en Lokale controles rond relatie “voor de 
geboorteaangifte” 

 
 

SUP402 – Vooruitwerken met akten moet mogelijk zijn Status: _gewijzigd 
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SUP402 – Vooruitwerken met akten moet mogelijk zijn Status: _gewijzigd 

Deze eis beschrijft de mogelijkheid om vooruit te kunnen werken met akten. 
 
Gewijzigd: 
Zinsnede in de Burgerzaken modules waar gewerkt wordt verwijderd 

 
 

SUP404 – Actie ondernemen naar aanleiding van 
binnenkomende berichten 

Status: _gewijzigd 

Deze eis beschrijft de mogelijkheid om binnen een binnengekomen bericht inzichtelijk te maken dat 
er zaken zijn die beinvloed kunnen worden door dit bericht. 
 
Gewijzigd: 
N.B. Sectie verwijderd (N.B. Binnen de huidige specificaties is naast “MUC115 Raadplegen ontvangen 
BRP berichten” geen use case / specificaties die expliciet beschrijft hoe berichten ontvangen kunnen 
worden. Hier zal het logisch ontwerp BRP duidelijkheid in moeten geven. Derhalve is deze eis niet 
gekoppeld aan bestaande keten use cases.) 

 
 

SUP406 – Afwijkingen snel en consistent herkenbaar Status: _gewijzigd 

Deze eis beschrijft de mogelijkheid om afwijkingen en bijzonderheden snel en consistent te 
herkennen. 
 
Gewijzigd: 
Laatste punt (Het inzien / gebruik van de nadere bijhoudingsaard.) verwijderd 

 
 

Afnemer Status: _gewijzigd 

Oud:  
Organisatie die op basis van een autorisatiebesluit gegevens verstrekt kan krijgen uit de BRP. 
--- 
Publieke organisatie of private organisatie die voor het uitoefenen van een publieke taak gebruik 
maakt van gegevens uit een basisregistratie. (Bron: SBG) 
 
Nieuw:  
Organisatie (bijv. GBA-V) die gegevens krijgt uit het systeem. 
--- 
Publieke organisatie of private organisatie die voor het uitoefenen van een publieke taak gebruik 
maakt van gegevens uit een basisregistratie. (Bron: SBG) 

 
 
Notities: 
 Package 05. Use Case Realisations (Out of scope) buiten scope. Dit package 

richt zich voornamelijk op de interactie met de centrale voorziening. 
 Actor BRP kan vervallen 
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 Aanvullende Eisen BZM.xls 

 
Aanvullende Eisen BZM.xls 

 
In het kader van het BRP onafhankelijk maken van de Burgerzakenmodules zijn de 
Aanvullende Eisen (xls) kritisch nagelopen. Eisen die niet meer van toepassing zijn, 
zijn verwijderd uit het bestand. 
 
Vervallen elementen (verwijderd in bestand): 
 BTR.2 Controle verbinding met BRP 
 OND.2 Lokaal synchroon met centraal BRP 
 OND.4 Kunnen omgaan met centrale veranderingen 
 OND.5 Consistent maken lokale versie na calamiteiten 
 FNC.10.5.6 Monitoren BRP-berichtenverkeer  
 FNC.10.5.8 Foutberichten afhandelen 
 NFR.8 
 
Gewijzigde toelichting bij elementen binnen bestand: 
 BRU.6 Manieren van datum invoer 

Opmerking gewijzigd

Niet meer van toepassing

BRP onafhankelijk maken BZM 
specificaties

BTR.2 Controle verbinding met 
BRP

(from BTR Betrouwbaarheid)

OND.2 Lokaal synchroon met 
centraal BRP

(from OND Onderhoudbaarheid)

OND.4 Kunnen omgaan met 
centrale veranderingen

(from OND Onderhoudbaarheid)

OND.5 Consistent maken lokale 
versie na calamiteiten

(from OND Onderhoudbaarheid)

FNC.10.5.6 Monitoren BRP-
berichtenverkeer

(from 10 Overig)

FNC.10.5.8 Foutberichten 
afhandelen

(from 10 Overig)

BRU.6 Manieren van datum 
invoer

(from BRU Bruikbaarheid)

OND.1.4 Bevoegdheden 
samenwerkingsverband

(from OND Onderhoudbaarheid)

OND.19 Functionaliteit 
samenwerkingsverband

(from OND Onderhoudbaarheid)

Pg.UIT04

NFR.8

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

Aanvullende Eisen BZM.xls
BRP onafhankelijk maken BZM specificaties
1.0
Dennis Geluk
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 OND.1.4 Bevoegdheden samenwerkingsverband 
 OND.19 Functionaliteit samenwerkingsverband 
 Pg.UIT04 
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 CRIB verwijderen 

 
CRIB verwijderen 

 
Vervallen: 
 Package 14 CRIB in Use Cases inclusief Use Cases: 

o KUC141 Onderhouden incidentenplan (Out of Scope) 
o KUC142 Raadplegen slachtoffergegevens 
o KUC143 Afsluiten incident (Out of Scope) 

 Package 14 CRIB in 03. Business Object Model inclusief BOM: 
o KUC142 Raadplegen slachtoffergegevens 

 Package 14 CRIB in Business Rules inclusief BRG & BR: 
o BRG-14-01: Raadplegen slachtoffers regels 
o BR-14-01: Geen overleden personen in selectie 
o BR-14-02: Geen briefadressen in selectie 

 Package 14 CRIB in 05. Use Case Realisations inclusief UCR: 
o KUCR142 Raadplegen slachtoffergegevens 

 Component: 14 CRIB 
 MUC214: onderhouden stamgegevens tbv 14 CRIB 

 
 Features met betrekking tot CRIB als _vervallen gemarkeerd. 
 

(from 14 CRIB)

«Out of Scope»

KUC141 Onderhouden 
incidentenplan (Out of 

Scope)

(from 14 CRIB)

KUC142 Raadplegen 
slachtoffergegevens

(from 14 CRIB)

«Out of Scope»

KUC143 Afsluiten 
incident (Out of Scope)

CRIB verwijderen

14 CRIB

+ KUC141 Onderhouden incidentenplan (Out of Scope)

+ KUC142 Raadplegen slachtoffergegevens

+ KUC143 Afsluiten incident (Out of Scope)

(from Use Cases)

BRG-14-01: Raadplegen 
slachtoffers regels

(from 14 BR Groepen)

BR-14-02: Geen briefadressen 
in selectie

(from 14 Bedrijfsregels)

«BZM»
BZM::14 CRIB

+ berekenMatchingsPercentage(Zoekcriteria, NatuurlijkPersoon): void
+ exporteerLijstPersonen(): void
+ maakLijstPersoonAlsCSV(): FILE
+ toonDetailsPersoonMatchingsPercentage(): void
+ toonPersoonsZoekCriterium(): void
+ toonSlachtoffers(): void
+ zoekSlachtoffers(Gebiedzoekcriteria): void

BR-14-01: Geen overleden 
personen in selectie

(from 14 Bedrijfsregels)

(from 20 Beheer)

MUC214: onderhouden 
stamgegevens tbv 14 

CRIB

14 CRIB

+ KUC142  Raadplegen slachtoffersgegevens

(from 03. Business Object Model)

14 CRIB

+ 14 Bedrijfsregels

+ 14 BR Groepen

(from Business Rules)

14 CRIB (Out of scope)

+ KUCR142 Raadplegen slachtoffergegevens

(from 05. Use Case Realisations (Out of scope))

BRP onafhankelijk maken BZM 
specificaties

Vervallen:
⦁ Package 14 CRIB in Use Cases
⦁ KUC141 Onderhouden incidentenplan (Out of Scope)
⦁ KUC142 Raadplegen slachtoffergegevens
⦁ KUC143 Afsluiten incident (Out of Scope)

⦁ Package 14 CRIB in 03. Business Object Model
⦁ KUC142 Raadplegen slachtoffergegevens

⦁ Package 14 CRIB in Business Rules
⦁ BRG-14-01: Raadplegen slachtoffers regels
⦁ BR-14-01: Geen overleden personen in selectie
⦁ BR-14-02: Geen briefadressen in selectie

⦁ 14 CRIB in 05. Use Case Realisations
⦁ KUCR142 Raadplegen slachtoffergegevens

⦁ Component: 14 CRIB

⦁ MUC214: onderhouden stamgegevens tbv 14 CRIB

14 CRIB

+ FNC.14 Module CRIB

(from FNC Functionaliteit)

Vervallen:
Features met betrekking 
tot CRIB als _vervallen 
gemarkeerd

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

CRIB verwijderen
BRP onafhankelijk maken BZM specificaties
1.0
Rob den Hollander
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 Termenlijst: BRP onafhankelijk maken BZM 
specificaties 

 
Termenlijst: BRP onafhankelijk maken BZM specificaties 

 
 
 

KUC001 Registreren geboorte Status: _gewijzigd 

Met deze use case kan de Behandelaar de geboorteaangifte van een nieuwgeborene aannemen, 
zodat vervolgens de geboorteakte gemaakt wordt, waarna de 1ste inschrijving kan plaatsvinden. 
Eveneens kan een gelijktijdige erkenning en/of ontkenning tijdens de geboorteaangifte geregistreerd 
worden. Bij de nieuwgeborene kan overigens sprake zijn van een vondeling of van meerlingen. Tot 
slot kan met deze use case een ontbrekende geboorteakte geregistreerd worden van een reeds 
ingeschreven persoon. 
 
Gewijzigd: 
Termen ontkenning mede-ouderschap en tardief verwijderd (geen term meer) 

 
 

Vaststellingsverzoek Status: _gewijzigd 

Gewijzigde Termen

Vervallen Termen

Adoptieregistratieverzoek

(from A-D)

Tardief

(from Q-T)

Afschrift 
persoonslijst

(from A-D)

Afnemer

(from A-D)

Akte van 
huwelijkstoestemming

(from A-D)

Briefadresgever

(from A-D)

Erkenning

(from E-H)

Hoofdzaak

(from E-H)

Huwelijk-/geregistreerd 
partnerschap 

toestemming aanvraag 

(from E-H)

Ontkenning mede-
ouderschap

(from M-P)

Optieverklaring

(from M-P)
Overledene

(from M-P)

Stembureau

(from Q-T)

Stemlocatie

(from Q-T)

Teller

(from Q-T)
Vaststellingsverzoek

(from U-Z)

Toestemminggever

(from Q-T)

Termen vervallen
⦁ Huwelijk-/geregistreerd partnerschap 

toestemming aanvraag
⦁ Toestemminggever
⦁ Afnemer
⦁ Akte van huwelijkstoestemming
⦁ Ontkenning mede-ouderschap
⦁ Tardief

(from 13 Verkiezingen)

KUC132 Onderhouden 
stemdistricten en -

locaties

Relatie met term 
'stembureau' verwijderd

BRP onafhankelijk maken BZM 
specificaties

Persoonsgegevens

(from M-P)

(from 03 Documenten en 
Verzoeken)

KUC032 Behandelen 
verzoek 

verstrekkingsbeperking

(from 01 Afstamming)

KUC001 Registreren 
geboorte

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

Termenlijst: BRP onafhankelijk maken BZM specificaties
BRP onafhankelijk maken BZM specificaties
1.0
Rob den Hollander
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Vaststellingsverzoek Status: _gewijzigd 

Oud: Instemming met erkenning van moeder en/of te erkennen kind in geval van erkenning 
ongeboren vrucht of erkenning na geboorte. 
 
Nieuw: Alle relevante gegevens die nodig zijn om vaststelling van ouderschap te kunnen 
registreren. 

 
 

Erkenning Status: _gewijzigd 

Oud: Ontstaan van een familierechterlijke betrekking tussen een man of vrouw en een kind, 
waardoor de man of vrouw het juridische ouderschap op zich neemt.  
 
Nieuw: Rechtsfeit waarbij een familierechtelijke betrekking tussen een man of vrouw en een kind 
ontstaat, waardoor de man of vrouw het juridische ouderschap op zich neemt.  
 

 
 

Hoofdzaak Status: _gewijzigd 

Oud: Zaak welke onderdeel uitmaakt van een bundeling van zaken welke middels een hoofdzaak 
verbonden zijn 
 
Nieuw: Zaak welke gebruikt wordt om een bundeling van zaken te bewerkstelligen 

 
 

Optieverklaring Status: _gewijzigd 

Oud: Schriftelijk verklaring aan de burgemeester van de optant waarmee de persoon het 
Nederlanderschap door optie aanvraagt. 
 
Nieuw: Schriftelijk verklaring aan de burgemeester van de woongemeente van de optant waarmee 
de persoon het Nederlanderschap door optie aanvraagt. 

 
 

Overledene Status: _gewijzigd 

Oud: Een relatie tussen twee natuurlijke personen, tot stand gekomen op een door de wet 
voorgeschreven wijze voor het aangaan van een huwelijk. 
 
Nieuw: Persoon van wie het overlijden wordt of is geregistreerd/gecorrigeerd 

 
 

Persoonsgegevens Status: _gewijzigd 

Oud: 
Persoonsgegevens betreffen de gegevens over personen die de BRP krachtens de Wet BRP opslaat en 
de daarbij vastgelegde administratieve gegevens. De Persoonsgegevens behoren tot de BRP-
Gegevens. 
 
Nieuw: 
Persoonsgegevens betreffen de gegevens over personen die het systeem krachtens de Wet BRP 
opslaat en de daarbij vastgelegde administratieve gegevens. De Persoonsgegevens behoren tot de 
BRP-Gegevens. 
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Stembureau Status: _gewijzigd 

Oud: Ruimte waar een stemming voor de verkiezing van leden van een openbaar bestuur plaatsvindt 
(stemlokaal) 
 
Nieuw: Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het verloop van de stemming binnen een 
stemdistrict. 

 
 

Teller Status: _gewijzigd 

Oud: Door B&W te benoemen / benoemde personen, die geen (plv.) stembureaulid zijn en die het 
stembureau ondersteunen bij het tellen en totaliseren van de uitgebrachte stemmen. 
 
Nieuw: Persoon die het stembureau ondersteunt bij het tellen van uitgebrachte stemmen. 

 
 

Adoptieregistratieverzoek Status: _gewijzigd 

Oud: De adoptieouders zijn de wettelijke ouders van het adoptiekind 
 
Nieuw: Alle relevante gegevens voor het registreren van een adoptie. 

 
 

Afschrift persoonslijst Status: _gewijzigd 

Oud: Een schriftelijk uittreksel afgegeven door / namens het college van B&W met het geheel van 
algemene en administratieve gegevens die over de betrokkene geregistreerd zijn binnen de BRP. 
 
Nieuw: Een schriftelijk overzicht afgegeven door / namens het college van B&W met het geheel van 
algemene en administratieve gegevens die over de betrokkene geregistreerd zijn binnen de BRP. 

 
 

Briefadresgever Status: _gewijzigd 

Oud: Natuurlijke of aangewezen rechtspersoon die (schriftelijk) toestemming heeft verleend aan een 
andere persoon die niet beschikt over een vast woonadres, om zijn woonadres te gebruiken als 
briefadres en ervoor zorg te dragen dat deze persoon zijn post ontvangt. 
 
Nieuw: Natuurlijke of aangewezen rechtspersoon die (schriftelijk) toestemming heeft verleend aan 
een andere persoon om zijn woonadres te gebruiken als briefadres en ervoor zorg te dragen dat deze 
persoon zijn post ontvangt. 

 
 

Stemlocatie Status: _nieuw 

Plaats waar de stemming binnen één stemdistrict plaatsvindt. 
 
 

KUC132 Onderhouden stemdistricten en -locaties Status: _gewijzigd 
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KUC132 Onderhouden stemdistricten en -locaties Status: _gewijzigd 

Oud: 
titel: Onderhouden stemdistricten en -bureaus 
omschrijving: Met deze use case kan een Behandelaar de gemeente (her)indelen in 
stemdistricten en stembureaus registreren voor een soort verkiezing. 
 
Nieuw: 
titel: Onderhouden stemdistricten en -locaties 
omschrijving: Met deze use case kan een Behandelaar de gemeente (her)indelen in 
stemdistricten en stemlocaties registreren voor een soort verkiezing. 
 

 
 
Notities: 
 Termen vervallen: 

o Huwelijk-/geregistreerd partnerschap toestemming aanvraag 
o Toestemminggever 
o Afnemer 
o Akte van huwelijkstoestemming 
o Ontkenning mede-ouderschap 
o Tardief 

 Relatie tussen KUC132 Onderhouden stemdistricten en -locaties  en term 
'stembureau' verwijderd 
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2 Openstaande punten 
 Openstaande punten 

 
Openstaande punten 

 
Binnen deze release zijn ook een aantal openstaande punten verwerkt. Het betreft 
hier de volgende punten: 
1. KUC003 mag geen inschrijving verzorgen 

Binnen KUC003 kan een ontbrekende geboorteakte worden geregistreerd. Dit 
moet niet leiden tot een 1e inschrijving. 

2. Uitwerken risicoprofielen 
Om meer duidelijkheid te geven in het begrip risicoprofiel moet dit onderdeel 
verder uitgewerkt worden. 

3. Van rechtswege vervallen reisdocumenten 
De gevolgen van het van rechtswege vervallen van reisdocumenten moeten 
verwerkt worden. 

4. Vastleggen afstammingsgegevens obv buitenlandse geboorteakte 
Vastleggen afstammingsgegevens obv buitenlandse geboorteakte staat nog niet 
voldoende afgedekt in KUC001. 

5. W13 GBA v0.2 Verplichte doorwerking geslachtswijziging 
De gevolgen van deze BRP Wetswijziging moeten nog verwerkt worden in de 
specificaties. 

 

Vastleggen afstammingsgegevens obv buitenlandse geboorte akte 

+ Vastleggen afstammingsgegevens obv buitenlandse geboorte akte 

KUC003 mag geen inschrijving verzorgen

+ KUC003 mag geen inschrijving verzorgen

Uitwerken risicoprofielen

+ Uitwerken risicoprofielen

W13 GBA v0.2 Verplichte doorwerking geslachtswijziging

+ W13 GBA v0.2 Verplichte doorwerking geslachtswijziging

Name:
Package:
Version:
Author:

Openstaande punten
Openstaande punten
1.0
Dennis Geluk
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 KUC003 mag geen inschrijving verzorgen 

 
KUC003 mag geen inschrijving verzorgen 

 
 

KUC003 Registreren ontbrekende geboorteakte Status: _gewijzigd 

Oud: 
Met deze use case kan een Behandelaar een geboorteakte creëren op basis van een gerechtelijke 
uitspraak, waarna een 1ste inschrijving plaatsvindt van een ingezetene. 
 
Nieuw: 
Met deze use case kan een Behandelaar een geboorteakte creëren op basis van een gerechtelijke 
uitspraak 

 
Notities: 
 Relatie KUC003 en BR-01-23 verwijderd.  
 KUC003 doet geen inschrijving. 
 

 Uitwerken risicoprofielen 

 
Uitwerken risicoprofielen 

 
 

KUC003 mag geen 
inschrijving 
verzorgen

(from 01 Afstamming)

KUC003 Registreren 
ontbrekende 
geboorteakte

BR-01-26: Geen dubbele 
inschrijving in BRP 

(from 01 Bedrijfsregels)

Relatie KUC003 en 
BR-01-23 verwijderd. 
KUC003 doet geen 
inschrijving.

«trace» «trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC003 mag geen inschrijving verzorgen
KUC003 mag geen inschrijving verzorgen
1.0
Dennis Geluk

Uitwerken 
risicoprofielen

(from 20 Beheer)

MUC226: onderhouden 
van behandelings- en 

risicoprofielen

MUC226 Uitgebreid met 
voorbeelden rond 
risicoprofielen.

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

Uitwerken risicoprofielen
Uitwerken risicoprofielen
1.0
Dennis Geluk
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Notities: 
 MUC226 Uitgebreid met voorbeelden rond risicoprofielen. 
 

 Van rechtswege vervallen reisdocumenten 

 
Van rechtswege vervallen reisdocumenten 

 
Alle nieuwe/gewijzigde/vervallen items op dit diagram hebben een trace vanaf 'van rechtswege vervallen 
reisdocumenten'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
 

MRG-09-01: Registreren overlijden regels Status: _gewijzigd 

Groepering van registreren overlijden regels. 
 
Nieuw: 
MR-09-02 Verwijdert uit groep (en vervallen) 

 
 

MR-09-02: In bezit zijnde reisdocumenten Status: _vervallen 

Informeren aanroepend systeem moet plaatsvinden als bij registreren van overlijden de overledene 
reisdocumenten in bezit heeft. 

 
 

MRG-02-02: Geslachtsnaamwijziging meldingen Status: _gewijzigd 

MR-00-02: Reisdocument vervalt 
van rechtswege bij verlies NL 
nationaliteit

(from 00 Meldingregels)

MRG-09-01: Registreren overlijden 
regels

(from 09 MR Groepen)

MR-09-02 vervallen

Van rechtswege vervallen 
reisdocumenten

MR-00-04: Reisdocument vervalt 
van rechtswege bij wijziging in 
naam of geslacht

(from 00 Meldingregels)

MR-00-03: Reisdocument vervalt 
van rechtswege bij wijziging 
geboortedatum

(from 00 Meldingregels)

(from 01 Afstamming)

KUC005 Registreren 
vernietiging erkenning

MRG-00-02: Van rechtswege 
vervallen reisdocumenten regels

(from 00 MR Groepen)

MRG-02-02: 
Geslachtsnaamwijziging meldingen

(from 02 MR Groepen)

MR-02-05 vervallen

(from 01 Afstamming)

KUC002 Registreren 
erkenning en vaststelling 

mede-ouderschap

(from 01 Afstamming)

KUC004 Registreren 
ontkenning van het 
mede-ouderschap

(from 01 Afstamming)

KUC006 Registreren 
adoptie

(from 01 Afstamming)

KUC007 Registreren 
herroepen adoptie

(from 01 Afstamming)

KUC008 Verbeteren 
geboorteakte

(from 01 Afstamming)

KUC009 Registreren 
gegrondverklaring van 

staat

(from 02 Naam en 
Geslacht)

KUC021 Wijzigen naam 
en/of geslacht

(from 02 Naam en 
Geslacht)

KUC023 Registreren 
akte van naamskeuze

Alle nieuwe/gewijzigde/vervallen items op dit diagram 
hebben een trace vanaf 'van rechtswege vervallen 
reisdocumenten'. Deze relaties zijn niet weergegeven om 
het diagram overzichtelijk te houden.

(from 04 Huwelijk en 
Partnerschap)

KUC045 Verbeteren 
Huwelijk of 

Partnerschap

(from 04 Huwelijk en 
Partnerschap)

KUC042 Registreren 
Huwelijk of 

Partnerschap

(from 04 Huwelijk en 
Partnerschap)

KUC043 Ontbinden 
Huwelijk of 

Partnerschap

(from 04 Huwelijk en 
Partnerschap)

KUC046 Ongedaan 
maken nietig verklaring

(from 05 Migratie)

KUC052 Registreren 
inschrijving op grond 

van aangifte van verblijf 
en adres

(from 06 Nationaliteit)

KUC062 Registreren 
Nationaliteit persoon

(from 07 Reisdocumenten)

KUC072 Inname 
reisdocument

MR-09-02: In bezit zijnde 
reisdocumenten

(from 09 Meldingregels)

MR-02-05 Signaal indien geldig NL 
reisdocument in bezit

(from 00 Meldingregels)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace» «trace»

«trace»

«trace»«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

Van rechtswege vervallen reisdocumenten
Van rechtswege vervallen reisodocumenten
1.0
Rob den Hollander



Definitief| Wijzigingen log v5.0.0| 05-02-2018 
  
 
  

 Confidentieel VNG, 2018 Pagina 18 van 25 

 
 
  

MRG-02-02: Geslachtsnaamwijziging meldingen Status: _gewijzigd 

Groepering van geslachtsnaamwijziging meldingen. 
 
Nieuw: 
MR-02-05 verwijdert uit groep (en vervallen) 

 

MR-02-05 Signaal indien geldig NL reisdocument in 
bezit 

Status: _vervallen 

Informeren aanroepend systeem wordt gedaan indien de persoon van wie de geslachtnaam gewijzigd 
wordt, een geldig Nederlands reisdocument in bezit heeft. 

 
 
 

MRG-00-02: Van rechtswege vervallen reisdocumenten 
regels 

Status: _nieuw 

Groepering van mbt van rechtswege vervallen reisdocumenten 
 
 

MR-00-02: Reisdocument vervalt van rechtswege bij 
verlies NL nationaliteit 

Status: _nieuw 

Informeren aanroepend systeem moet worden gedaan indien persoon die de nederlandse 
nationaliteit verliest een geldig Nederlands reisdocument in bezit heeft. 

 
 

MR-00-03: Reisdocument vervalt van rechtswege bij 
wijziging geboortedatum 

Status: _nieuw 

Informeren aanroepend systeem wordt gedaan indien de persoon van wie de geboortedatum 
gewijzigd wordt, een geldig Nederlands reisdocument in bezit heeft. 

 
 

MR-00-04: Reisdocument vervalt van rechtswege bij 
wijziging in naam of geslacht 

Status: _gewijzigd 

Informeren aanroepend systeem wordt gedaan indien de persoon van wie de voornaam, 
geslachtnaam of het geslacht gewijzigd wordt, een geldig Nederlands reisdocument in bezit heeft. 

 
 

KUC072 Inname reisdocument Status: _gewijzigd 

Oud: Met deze use case kan de Behandelaar een inname van reisdocumenten registreren. 
 
Nieuw: Met deze use case kan de Behandelaar de inname of het van rechtswege vervallen van 
reisdocumenten registreren. 

 
 
Notities: 
 MRG-00-02 opgenomen in KUCs: 

o KUC002 Registreren erkenning en vaststelling mede-ouderschap 
o KUC004 Registreren ontkenning van het mede-ouderschap 
o KUC005 Registreren vernietiging erkenning 
o KUC006 Registreren adoptie 
o KUC007 Registreren herroepen adoptie 
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o KUC008 Verbeteren geboorteakte 
o KUC009 Registreren gegrondverklaring van staat 
o KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht  
o KUC023 Registreren akte van naamskeuze 
o KUC042 Registreren Huwelijk of Partnerschap 
o KUC043 Ontbinden Huwelijk of Partnerschap 
o KUC045 Verbeteren Huwelijk of Partnerschap 
o KUC046 Ongedaan maken nietig verklaring 
o KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en 

adres 
o KUC062 Registreren Nationaliteit persoon 

 
 

 Vastleggen afstammingsgegevens obv 
buitenlandse geboorteakte  

 
Vastleggen afstammingsgegevens obv buitenlandse geboorte akte  

 

KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens Status: _gewijzigd 

Nieuwe relatie (termen)

Vastleggen afstammingsgegevens obv 
buitenlandse geboorte akte 

(from 10 Overig)

KUC101 Verbeteren 
overige 

persoonsgegevens

Kind

(from I-L)

Ouder(s)

(from M-P)

Ontbrekende 
afstamming 

(from M-P)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

Vastleggen afstammingsgegevens obv buitenlandse geboorte akte 
Vastleggen afstammingsgegevens obv buitenlandse geboorte akte 
1.0
Dennis Geluk
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KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens Status: _gewijzigd 

Oud: 
Met deze use case kan de Behandelaar, na goedkeuring door een andere Behandelaar, een limitatief 
aantal correcties uitvoeren. 
De use case biedt de volgende mogelijkheden: 
i.    een nieuw persoonsnummer (A-nummer en/of BSN) toekennen, 
ii.    een bijhouding opschorten vanwege fout, 
iii.    aanvulling gegevens na dubbele opname, 
iv.    een hinkende relatie corrigeren.  
 
Nieuw: 
Met deze use case kan de Behandelaar, na goedkeuring door een andere Behandelaar, een limitatief 
aantal correcties uitvoeren. 
De use case biedt de volgende mogelijkheden: 
i.    een nieuw persoonsnummer (A-nummer en/of BSN) toekennen, 
ii.    een bijhouding opschorten vanwege fout, 
iii.    aanvulling gegevens na dubbele opname, 
iv.    een hinkende relatie corrigeren, 
v.    een (nieuw) buitenlands persoonsnummer toekennen. 
vi.    een ontbrekend kind bij een ouder registreren. 

 
 
 

Ontbrekende afstamming  Status: _nieuw 

Alle relevante gegevens benodigd om een afstamming, die nog niet is geregistreerd, op te nemen 
 
 
 
Notities: 
 Nieuwe relatie tussen KUC101 Verbeteren overige persoonsgegevens en 

termen: 
o Kind 
o Ouder(s) 

 
 

 W13 GBA v0.2 Verplichte doorwerking 
geslachtswijziging 
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W13 GBA v0.2 Verplichte doorwerking geslachtswijziging 

 
Alle nieuwe/gewijzigde/vervallen items op dit diagram hebben een trace vanaf 'W13 GBA v0.2 Verplichte 
doorwerking geslachtswijziging'. Deze relaties zijn niet allemaal weergegeven om het diagram 
overzichtelijk te houden. 
 
 

KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking Status: _gewijzigd 

Oud: 
Met deze use case kan een Behandelaar een verzoek tot verstrekkingbeperking verwerken (plaatsen 
en intrekken). Een burger heeft recht op beperkte informatievoorziening van persoonsgegevens 
richting Afnemers (zoals derden). 
Met deze use case is het tevens mogelijk om een verzoek te registeren waardoor bepaalde gegevens 
op de persoonslijst niet getoond/verstrekt worden (bekend als verzoek "verwijderen historie”) aan 
betrokkene(n) en Afnemers. Dit kan in het geval van geslachtswijziging of adoptie. 
 
Nieuw: 
Met deze use case kan een Behandelaar een verzoek tot verstrekkingsbeperking verwerken (plaatsen 
en intrekken). Een burger heeft recht op beperkte informatievoorziening van persoonsgegevens 
richting Afnemers (zoals derden). 
Met deze use case is het tevens mogelijk om een verzoek te registeren waardoor bepaalde gegevens 
op de persoonslijst verwijderd worden. Dit kan in het geval van geslachtswijziging of adoptie. 

 
 

BRG-03-02: Verwijdering gegevens regels Status: _gewijzigd 

Oud 
Titel: BRG-03-02: Verwijdering historie regels 
Omschrijving: Groepering van verwijdering historie regels. 
 
Niuew 
Titel: BRG-03-02: Verwijdering gegevens regels 
Omschrijving: Groepering van verwijdering gegevens regels. 

 
 

W13 GBA v0.2 Verplichte 
doorwerking geslachtswijziging

(from 03 Documenten en 
Verzoeken)

KUC032 Behandelen 
verzoek 

verstrekkingsbeperking

Verzoek 
verwijdering 

gegevens

(from U-Z)
Verwijdering 

gegevens

(from U-Z)

Verzoek herstel 
historie

(from U-Z)

Termen: 
⦁ Verzoek herstel historie en
⦁ Herstel historie
vervallen door verwijderen AV rond Verzoek 
terugplaatsen van verwijderde historie

BRG-03-02: Verwijdering 
gegevens regels

(from 03 BR Groepen)
BR-03-10: minimum leeftijd 
verzoek verwijdering

(from 03 Bedrijfsregels)

BR-03-01: Verwijdering 
gegevens

(from 03 Bedrijfsregels)

Herstel historie

(from E-H)

BOM KUC032.2 Verzoek 
verwijderen gegevens 
gewijzigd

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

W13 GBA v0.2 Verplichte doorwerking geslachtswijziging
W13 GBA v0.2 Verplichte doorwerking geslachtswijziging
1.0
Dennis Geluk
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BR-03-01: Verwijdering gegevens Status: _gewijzigd 

Oud: 
Titel: BR-03-01: Verwijdering historie 
Omschrijving: 
Verzoek verwijderen historie mag alleen bij  
 actueel ingezeten persoon waarvan de geslachtsaanduiding is gewijzigd. 
 actueel ingezeten persoon waarbij de afstammingsrelatie met ouder(s) is gewijzigd door adoptie 
 
Nieuw: 
Titel: BR-03-01: Verwijdering gegevens 
Omschrijving: 
Verzoek verwijderen gegevens mag alleen bij  
 actueel ingezeten persoon waarvan de geslachtsaanduiding is gewijzigd. 
 actueel ingezeten persoon waarvan de geslachtsaanduiding van een gerelateerde is gewijzigd. 
 actueel ingezeten persoon waarbij de afstammingsrelatie met ouder(s) is gewijzigd door adoptie 
 actueel ingezeten persoon waarbij de afstammingsrelatie met kinder(en) is gewijzigd door 

adoptie 
 
 

BR-03-10: minimum leeftijd verzoek verwijdering Status: _gewijzigd 

Oud: 
Registeren verzoek verwijderen historie bij adoptie mag niet door een adoptiefkind worden 
uitgevoerd als hij jonger is dan 16 jaar. 
 
Nieuw: 
Registeren verzoek verwijderen gegevens bij adoptie mag niet door een adoptiefkind worden 
uitgevoerd als hij jonger is dan 16 jaar. 

 
 

Verwijdering gegevens Status: _gewijzigd 

Oud 
Titel: Verwijdering historie 
Omschrijving: Het verwijderen van gegevens die gewijzigd zijn naar aanleiding van de registratie 
van adoptie of geslachtswijziging. 
 
Nieuw 
Titel: Verwijdering gegevens 
Omschrijving: Het verwijderen van verblijfplaatsgegevens en/of gegevens die gewijzigd zijn naar 
aanleiding van de registratie van adoptie of geslachtswijziging (zoals geregeld in artikel 2.57 wet 
BRP). 

 
 

Verzoek verwijdering gegevens Status: _gewijzigd 

Oud 
Titel: Verzoek verwijdering historie 
Omschrijving: Alle relevante gegevens benodigd om verwijdering historie te registreren. 
 
Nieuw 
Titel: Verzoek verwijdering gegevens 
Omschrijving: Alle relevante gegevens benodigd om verwijdering te registreren. 
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Verzoek herstel historie Status: _vervallen 

Alle relevante gegevens benodigd om herstel historie te registreren. 
 

Herstel historie Status: _vervallen 

Terugplaatsen van eerder verwijderde historie (binnen BRP) 
 
Notities: 
 Termen: Verzoek herstel historie en Herstel historie vervallen door verwijderen 

AV rond Verzoek terugplaatsen van verwijderde historie 
 BOM KUC032.2 Verzoek verwijderen gegevens gewijzigd: 

o HistorischPersoon en HistorischeRelatie vervallen 
o VerzoekVerwijderenHistorie hernoemt naar VerzoekVerwijderenGegevens 

 
 

 
KUC032.2 Verzoek verwijderen gegevens 

 

03 Classes::VerzoekVerwijderenGegevens

- VerzoekDatumTijd: DatumTijd
- WijzigingDatumIngang: DatumTijd

NatuurlijkPersoon

03 Classes::Aanvrager

- Verstrekkingsbeperking: String
- TelefoonNummer: int
- EmailAdres: String

::NatuurlijkPersoon
- AdellijkeTitelPredikaat: EnumAdellijkeTitelPredikaat
- A-Nummer: A-nummer
- BSN: BSN
- DatumAanvangVerblijfstitel: Datum
- GeboorteDatum: Datum
- GeboorteLand: EnumLand
- GeboortePlaats: String
- Geslachtsaanduiding: EnumGeslachtsaanduiding
- Geslachtsnaam: String
- IndNamenreeks: boolean
- Naamgebruik: EnumNaamgebruik
- StatusPersoon: EnumStatusPersoon
- Verblijfstitel: EnumVerblijfstitel
- Voornamen: String
- Voorvoegsel: EnumVoorvoegsel

03 Classes::
Document/Kennisgeving

03 Classes::HistorischPersoon

- DatumIngangWijziging: DatumTijd
- Geslachtsaanduiding: EnumGeslachtsaanduiding
- Geslachtsnaam: String
- IndVerwijderingHistorie: boolean
- Voornamen: String
- Voorvoegsel: EnumVoorvoegsel

03 Classes::HistorischeRelatie

- AdoptiefOuder: BSN
- DatumIngangWIjziging: DatumTijd
- IndVerwijderingHistorieOorspronkelijkeOuder: boolean
- OorsponkelijkeOuder: BSN

BOM: KUC032.2 
Verzoek verwijderen 

historie::Verzoek 
verwijderen 

gegevens

Alle nieuwe/gewijzigde/vervallen items op dit diagram 
hebben een trace vanaf 'W13 GBA v0.2 Verplichte 
doorwerking geslachtswijziging'. Deze relaties zijn niet 
allemaal weergegeven om het diagram overzichtelijk te 
houden.

W13 GBA v0.2 Verplichte 
doorwerking geslachtswijziging

Classes:
⦁ HistorischPersoon
⦁ HistorischeRelatie
kunnen vervallen

1

1

«trace»

1

1..*

0..*

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC032.2 Verzoek verwijderen gegevens
W13 GBA v0.2 Verplichte doorwerking geslachtswijziging
1.0
masch4
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Alle nieuwe/gewijzigde/vervallen items op dit diagram hebben een trace vanaf 'W13 GBA v0.2 Verplichte 
doorwerking geslachtswijziging'. Deze relaties zijn niet allemaal weergegeven om het diagram 
overzichtelijk te houden. 
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3 Overige wijzigingen 
Naast alle bovenstaande wijzigingen zijn de volgende aanvullende documenten 
gewijzigd: 
• MUC226 Onderhouden van behandelings- en risicoprofielen (nieuw UC 

document) 
• Traceability matrix 
• Termenlijst 

 
• Inleiding specificaties burgerzakenmodules 
• BRP-BZM Aanvullende Eisen 
• Aanvullende Eisen BZM (xls) 
• Producten catalogus Keten specificaties (BZM) 
• BRP-BZM Leeswijzer 
 
 


