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Memo  
Van: Arjan Kloosterboer  

Aan: Expertgroep Informatiemodellen dd. 13-10-2016 

Cc.: - 

Datum: 7 oktober 2016 

Onderwerp: Agendapunt 4: Aangifte verhuizing 

 

 

Het voorgaande overleg hebben we de aanpak besproken om de bestaande 25 e-Formulieren en 

StUF-EF te vervangen door een combinatie van één of meer ZaakDocumentServices en 

aanvullendeElementen. Dit moet leiden tot het koppelvlak ‘Productaanvragen’ dat dynamisch kan 

groeien naarmate er meer producten mee aangevraagd kunnen worden. Onderdeel van het 

koppelvlak zijn informatiemodellen voor de aan te vragen producten.  

In het vorige overleg hebben we besproken per domein een informatiemodel te ontwikkelen voor de 

aan te vragen producten van dat domein. Voor het eerste product hebben we dit uitgewerkt in een 

informatiemodel: de aangifte verhuizing. Dit blijkt op zich al zo complex en specifiek te zijn dat we 

verkiezen om een informatiemodel per productaanvraag te ontwikkelen en niet per domein.  

In het komende overleg nemen we de voortgang en voortschrijdend inzicht door en willen we met de 

expertgroep de werkwijze toetsen en bepalen.  

Informatiemodel 

Hieronder specificeren we de structuur van de gegevens voor het indienen van aanvragen van 

producten. Deze structuur, het informatiemodel, bepaalt hoe de aanvraaggegevens uiteindelijk in de 

Zaak- en Documentservices-berichten opgenomen worden. Elk type productaanvraag kent haar eigen 

gegevens. Evenwel, aanvragen hebben ook gegevens gemeen. Dat geldt in het bijzonder voor 

productaanvragen van eenzelfde domein (Burgerzaken, Ruimte et cetera). Een domein-

informatiemodel schept samenhang en waarborgt dat een gegeven op één wijze wordt 

gespecificeerd. Elke productaanvraag kent evenwel ook dusdanig specifieke gegevens dat het niet 

doenlijk is om de typen productaanvragen van een domein te specificeren in één domein-

informatiemodel. We kiezen er daarom voor om productaanvraag-informatiemodellen af te leiden 

van een domein-informatiemodel. Eenzelfde (domein)gegeven wordt hierdoor in alle afgeleide 

modellen op eenzelfde wijze gespecificeerd en het informatiemodel kan telkens expliciet op de 

specifieke productaanvraag gericht worden. Domein-informatiemodellen zijn evenwel veelal nog niet 

voorhanden. In de praktijk zal een domein-informatiemodel dan geleidelijk opgebouwd worden 

vanuit de beschikbaar komende productaanvraag-informatiemodellen.  

De voorliggende versie van het productaanvraag-informatiemodel betreft de verhuisaangifte. Dit 

product maakt deel uit van het domein Burgerzaken. Bij gebrek aan een op laatstgenoemd domein 

gericht informatiemodel, starten  we met een informatiemodel voor de verhuisaangifte. Dit vormt de 

aanzet voor een domeininformatiemodel Burgerzaken.  

Het informatiemodel voor de verhuisaangifte beschrijft de (informatievoorziening over de) 

werkelijkheid die bestaat bij het indienen van de aangifte van de verhuizing. Deze werkelijkheid 

beschrijven we met de onderstaande zinnen. De daarin vermelde zelfstandige naamwoorden 

betreffen veelal de te modellen objecttypen (in hoofdletters geschreven) en soms de kenmerken 

(gegevens) daarvan (cursief onderstreept). Naast het domein-informatiemodel maken we tevens 
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zoveel mogelijk gebruik van de generieke informatiemodellen RSGB, RGBZ en ImZTC. Dit hebben we 

tevens in zinnen verwoord. Door het informatiemodel waar mogelijk uit te drukken in het RGBZ, 

bereiden we het gebruik van de ZaakDocumentServices voor.  

Een in de BRP INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON, de AANGEVER, doet AANGIFTE 
van VERHUIZING op een bepaalde datum naar een andere WOONRUIMTE in Nederland dan 
wel naar een LOCATIE in een ander LAND. 

Die AANGEVER vermeld het adres van die WOONRUIMTE, normaliter een BAG-adres maar het 
kan ook een (nog) niet in de BAG geregistreerd adres zijn, of vermeld het adres van de LOCATIE 
in het ander LAND.  

De VERHUIZING van die AANGEVER vindt plaats vanuit de huidige WOONRUIMTE waarop 
hij/zij ingeschreven staat.  

De WOONRUIMTE waarheen de AANGEVER verhuist ligt in de GEMEENTE waarin hij of zij 
AANGIFTE doet. 

Bij de VERHUIZING kunnen ook GEZINSLEDEN van de AANGEVER meeverhuizen. Tezamen 
met de AANGEVER vormen zij de VERHUIZENDEN.  

Elk GEZINSLID is ook een in de BRP INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON en verhuist 
vanuit de huidige WOONRUIMTE van de AANGEVER.  

Op het moment van VERHUIZING woont er niemand in de nieuwe WOONRUIMTE, dan wel gaat 
de AANGEVER inwonen bij BEWONERS van de nieuwe WOONRUIMTE, dan wel gaat de 
AANGEVER een kamer huren in de nieuwe WOONRUIMTE.  

Indien er, op het moment van VERHUIZING, niemand in de nieuwe WOONRUIMTE woont, 
verstrekt de AANGEVER, indien de GEMEENTE dit wil, bij de AANGIFTE een 
KOOPCONTRACT of een HUURCONTRACT om aan te tonen dat de AANGEVER gerechtigd is 
te mogen wonen in de nieuwe WOONRUIMTE.  

Indien sprake is van inwoning of kamerhuur en de GEMEENTE waarin de nieuwe 
WOONRUIMTE gelegen is, wil dat de AANGEVER aantoont dat hij/zij gerechtigd is te mogen 
wonen in de nieuwe WOONRUIMTE: 
- verleent een BEWONER of de EIGENAAR van de nieuwe WOONRUIMTE met zijn/haar 

DigiD INSTEMMING met de VERHUIZING van de VERHUIZENDEN, of  
- verleent een BEWONER of de EIGENAAR van de nieuwe WOONRUIMTE INSTEMMING 

met de VERHUZING door middel van het verstrekken van een VERKLARING VAN 
INWONING aan de AANGEVER die vervolgens wordt toegevoegd aan de AANGIFTE of 

- verstrekt de AANGEVER bij de AANFGIFTE een HUURCONTRACT om aan te tonen dat 
hij/zij gerechtigd is te mogen wonen in de nieuwe WOONRUIMTE.  

In het geval van een VERKLARING VAN INWONING wordt de AANGIFTE onderbouwd met het 
identiteitsbewijsnummer van de BEWONER of de EIGENAAR die die VERKLARING VAN 
INWONING heeft opgesteld. 

In de AANGIFTE wordt vermeld hoeveel personen er na de VERHUIZING achter blijven in de 
oude WOONRUIMTE en hoeveel personen er na de VERHUIZING wonen in de nieuwe 
WOONRUIMTE.    

Relatie tot Basisregistraties (RSGB) 

Een WOONRUIMTE betreft een ADRESSEERBAAR OBJECT zoals bekend in de BAG. 

Een BEWONER is een INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON. 

Een EIGENAAR is een INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON of een NIET-NATUURLIJK 
PERSOON.  

Relatie tot zaakgericht werken (RGBZ, ImZTC) 

De AANGEVER is de INITIATOR van de ZAAK waarmee de AANGIFTE wordt behandeld.  

Zowel een KOOPCONTRACT, HUURCONTRACT als een VERKLARING VAN INWONING is 
een INFORMATIEOBJECT.  

De figuur op de volgende pagina visualiseert het informatiemodel. In dit informatiemodel zijn de 

verhuisaangiftespecifieke objecttypen in grijsttint weergegeven. Objecttypen die overgenomen zijn 

uit de reeds bestaande informatiemodellen RSGB en RGBZ, zijn in wit aangegeven.  
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 class Diagram Verhuizing nieuw

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON (eigenaar)

«/Attribuutsoort»

+ BSN: Integer [0..1]

+ Reisdocumentnummer: String [0..1]

VERHUIZENDE

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON (bewoner)

«/Attribuutsoort»

+ BSN: Integer [0..1]

+ Reisdocumentnummer: String [0..1]

AANGIFTE

«Attribuutsoort»

+ Indieningstijdstip: DT

VERHUIZING

«Attribuutsoort»

+ Verhuisdatum: DT

+ Bewoningtype: typeBewoning

WOONRUIMTE

«Attribuutsoort»

+ Bewonersaantal: N8

ZAAK

«/Attribuutsoort»

+ Productnaam: Enumeration

+ Omschrijving: String

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON (v erhuizende)

«/Attribuutsoort»

+ BSN: Integer [0..1]

+ Geboortedtum: Date

+ Geslachtsaanduiding: Enumeration

+ Geslacjtsmaam: String

+ Voornamen: String

+ Voorvoegsels geslachtsnaam: StringGEMEENTE

«/Attribuutso...

+ OIN

LOCATIE IN ANDER LAND

«Attribuutsoort»

+ Landnaam: AN35

+ Adresregel1: AN35

+ Adresregel2: AN35

+ Adresregel3: AN35

HUURCONTRACT KOOPCONTRACT

BEWONER EIGENAAR

NIET-

NATUURLIJK 

PERSOON

VERKLARING 

VAN INWONING

BETROKKENEROL

«/Attribuutsoort»

+ Rolomschrijving generiek: Enumeration

INFORMATIEOBJECT

«/Attribuutsoort»

+ Documenttype-omschrijving: Enumeration

ZAAKOBJECT

«/Attribuutsoort»

+ Relatie-omschrijving: Enumeration
OBJECT

ADRESSEERBAAR 

OBJECT

«/Attribuutsoort»

+ Adres: Datagroup

GEZINSLIDAANGEVER WOONRUIMTE 

HUIDIG

WOONRUIMTE NIEUW

«Attribuutsoort»

+ Niet-BAG-adres: AN200 [0..1]

INSTEMMING

«Attribuutsoort»

+ Instemmingswijze: Enumeration
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