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1 Inleiding 

Het doel van deze notitie is: 

Inzicht geven welke gegevens uit het Nieuw Handelsregister in het RSGB 3.0 in ontwikkeling zijn 

opgenomen en wat de aanpassingen voor wat betreft de NHR-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 NHR RSGB3.0 

Het voorlopige eindresultaat zoals u kunt vinden in deze notitie is tot stand gekomen op basis van 

de inventarisatie van het gebruik van NHR gegevens binnen de gemeenten Amsterdam, 

Haarlemmermeer, Apeldoorn, Almere, Tilburg en Breda waarvan de laatste vijf vertegenwoordigd 

zijn in de expertgroep Informatiemodellen, de inbreng van leveranciers die deel uitmaken van de 

expertgroep Informatiemodellen en de resultaten naar aanleiding van de analyse NHR RSGB versus 

handreiking gegevensbehoefte Handelsregister. Verder heeft intensief overleg plaatsgevonden met 

Rob Onink, informatiearchitect bij de Kamer van Koophandel. 

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. 

De NHR gegevens die in ‘RSGB in ontwikkeling’ zijn gespecificeerd zijn in hoofdstuk 3 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. Daarnaast geven we aan 

welke afwijkende modelleerbeslissingen we hebben genomen t.o.v. de gegevenscatalogus NHR.  

In hoofdstuk 4 is aangegeven welke NHR basisgegevens we (tot nu toe) niet hebben opgenomen in 

het RSGB.  
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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 Specificaties NHR RSGB 
 

De NHR 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  

 

3.1 View SUBJECT op hoofdlijnen 

De gegevensstructuur van het domein SUBJECTen met focus NHR in het RSGB lichten we aan de 

hand volgend diagram op de volgende pagina toe.  

 

Subjecten 

Het SUBJECT is de verzameling van PERSOONen: NATUURLIJKe PERSOONen en NIET-

NATUURLIJKe PERSOONen, en VESTIGINGen.  

 

Ondernemingen en rechtspersonen 

Voor ondernemingen en niet natuurlijke personen gaan we uit van het model van het NHR. Hierin 

worden binnen- en buitenlandse NIET-NATUURLIJKE PERSOONen geregistreerd die staan 

ingeschreven bij de Kamer van koophandel: de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON. 

Daaraan hebben we toegevoegd de ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON. Dit zijn 

buitenlandse niet-natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en 

om die reden geen deel uitmaken van het NHR, maar die wel relevant zijn voor de gemeente.  

 

De FUNCTIONARIS-relatie geeft aan welke personen namens een ander persoon rechtshandelingen 

kunnen verrichten. Een functionaris kan dus zowel een natuurlijk als een niet-natuurlijk persoon 

zijn. 
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Elke PERSOON kan eigenaar zijn van één MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT, die hij uitoefent in één 

of meer VESTIGINGen. Gezien de eigenschappen van een VESTIGING beschouwen we dit 

objecttype in het RSGB als één van de subtypen van SUBJECT.  

 

Het NHR kent per VESTIGING slechts één VERBLIJFSOBJECT als locatie voor de activiteiten van die 

VESTIGING. Voor de gemeente kan het relevant zijn te weten in welke andere gebouwde objecten 

en/of benoemde terreinen de vestiging haar activiteiten verder uitoefent. Daarom hebben we een 

relatie ten behoeve van nevenlocaties toegevoegd. Daarnaast hebben we beide 

vestigingslocatierelaties, voor hoofd- en nevenlocaties, uitgebreid tot alle benoemde objecten (dus 

ook het OVERIG GEBOUWD OBJECT,STANDPLAATS, LIGPLAATS en OVERIG TERREIN). Dit is een 

aanvulling op het NHR. Aangezien een vestiging zich kan inschrijven op een nevenadres wordt het 

vestigingsadres bepaald door de relatie naar ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING. 

 

Evenals bij NATUURLIJK PERSOON hebben we het correspondentieadres toegevoegd aan de NIET-

NATUURLIJK PERSOON en aan de VESTIGING. Dit kan een OVERIGE ADRESSEERBAAR 

OBJECTAANDUIDING zijn of een postadres. NIET-NATUURLIJK PERSOON en VESTIGING kennen 

tevens een buitenlands adres en factuuradres. Aangezien ook een NATUURLIJK PERSOON een 

correspondentieadres, factuuradres en een buitenlands adres kent, hebben we deze gegevens 

gemodelleerd als kenmerken van SUBJECT. 

 

In het diagram zijn de belangrijkte aanpassingen t.o.v. RSGB 2.0 met geel gemarkeerde tekst 

aangegeven.  
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3.2 «Objecttype» ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON 

Naam ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON 

  
Mnemonic ANN 

  
Herkomst Door KING toegevoegd objecttype (maakt geen deel uit van enige 

basisregistratie). 

  
Definitie Een NIET-NATUURLIJK PERSOON, gevestigd in het buitenland, van belang 

voor de gemeentelijke taakuitoefening en niet ingeschreven in het Nieuw 

HandelsRegister. 

  Herkomst definitie KING 

  
Datum opname 9 april 2007 

  
Unieke aanduiding Nummer ander buitenlands niet-natuurlijk persoon 

  
Populatie Alle andere niet natuurlijke personen gevestigd in het buitenland die op 

enigerlei wijze van belang zijn voor de gemeentelijke taakuitoefening. 

  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  

 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 

 Nummer ander buitenlands 

niet-natuurlijk persoon 

Het door de gemeente uitgegeven unieke 

nummer voor een ANDER BUITENLANDS 

NIET-NATUURLIJK PERSOON 

AN17 1 - 1 

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 ANDER BUITENLANDS NIET-

NATUURLIJK PERSOON   

  is specialisatie van 

NIET-NATUURLIJK PERSOON   

 

   
 

Toelichting objecttype 

Het betreft hier de niet-natuurlijke personen die van belang zijn voor de gemeentelijke 

taakuitoefening maar niet ingeschreven zijn in het NHR. Aangezien er vanuit mag worden 

gegaan dat alle in Nederland gevestigde niet-natuurlijke personen als ook in het buitenland 

gevestigde niet-natuurlijke personen met één of meer vestigingen in Nederland, ingeschreven 

zijn in het NHR betreft het hier andere buitenlandse niet-natuurlijke personen. 
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3.3 «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  
  
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 natuurljjk 

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   

 

   
 

Toelichting objecttype 

Het betreft hier de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in de 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. 
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3.4 «Objecttype» INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 
Naam INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 

  
Mnemonic INN 

  
Herkomst NHR 

  
Definitie Een in het Nieuw Handelsregister ingeschreven NIET NATUURLIJK PERSOON 

  Herkomst definitie KING o.b.v. NHR 

  
Datum opname 9 april 2007 

  
Unieke aanduiding RSIN 

  
Populatie De verzameling ingeschreven niet natuurlijke personen bestaat uit alle 

personen met een rechtsvorm anders dan de eenmanszaak. 

  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  

 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 

 RSIN  Het door een kamer toegekend uniek 

nummer voor de INGESCHREVEN NIET-

NATUURLIJK PERSOON 

N9 1 - 1 

 Ingeschreven niet-natuurlijk 

persoon typering 

Het onderscheid van een ingeschreven niet-

natuurlijk persoon in een  

rechtspersoon i.o., eenmanszaak met 

meerdere eigenaren, 

samenwerkingsverband, rechtspersoon of 

buitenlandse vennootschap. 

AN35 1 - 1 

 Rechtsvorm De juridische vorm van de INGESCHREVEN 

NIET-NATUURLIJK PERSOON. 

Tekst 0 - 1 

 Publiekrechtelijke rechtsvorm Een nadere aanduiding van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon. 

Tekst 0 - 1 

 Overige privaatrechtelijk 

rechtsvorm 

De rechtsvorm van de overige 

privaatrechtelijke rechtspersoon 

AN100 0 - 1 

 Datum oprichting De datum waarop de INGESCHREVEN NIET-

NATUURLIJKE PERSOON is opgericht. 

Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Statutaire zetel De plaats waar de INGESCHREVEN NIET-

NATUURLIJKE PERSOON volgens haar 

statuten gevestigd is. 

AN40 0 - 1 

 Bijzondere rechtstoestand Een toestand waarbij de persoon zijn / haar 

financiele verplichtingen niet na kan komen. 

AN1 0 - 1 

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 INGESCHREVEN NIET-

NATUURLIJK PERSOON  [0..*] 

  heeft als bezoekadres 

ADRESSEERBAAR OBJECT 

AANDUIDING  [0..1] 

Het binnenlands bezoekadres van de NIET-NATUURLIJK PERSOON 
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 INGESCHREVEN NIET-

NATUURLIJK PERSOON   

  is specialisatie van 

NIET-NATUURLIJK PERSOON   

 

   
 

Toelichting objecttype 

Het gaat hier om niet-natuurlijke personen die eigenaar zijn van een maatschappelijke 

activiteit en / of niet natuurlijke personen die een functie vervullen voor een ander natuurlijk 

persoon of niet-natuurlijk persoon en die ingeschreven zijn in het NHR. 
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3.5 «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 

 Nummerverwijzing  Nummerve

rwijzing 

INGESCHRE

VEN 

NATUURLIJ

K PERSOON 

1 - 1 

 Burgerlijke staat Aanduiding van de burgerlijke staat van de 

INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 

N1 1 - 1 

 Indicatie geheim Een aanduiding die aangeeft dat gegevens 

wel of niet verstrekt mogen worden. 

N1 1 - 1 

 Geboorte Verwijzing naar een gelijknamig 

groepattribuutsoort. 

Geboorte 

INGESCHRE

VEN 

NATUURLIJ

K PERSOON 

1 - 1 

 Overlijden Verwijzing naar een gelijknamig 

groepattribuutsoort. 

Overlijden 

INGESCHRE

VEN 

NATUURLIJ

K PERSOON 

0 - 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 

 Land vanwaar ingeschreven Het LAND waar de INGESCHREVEN 

NATUURLIJK PERSOON verblijf hield voor 

(her)vestiging in Nederland. 

LAND 0 - 1 
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 Land waarnaar vertrokken Het LAND dat de INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON opgeeft bij vertrek naar het 

buitenland 

LAND 0 - 1 

 Datum inschrijving in 

gemeente 

Bij inschrijving op grond van een aangifte 

door de burger van zijn vestiging in een 

(volgende) gemeente is dit de aangiftedatum. 

Bij inschrijving op grond van een geboorte-

akte is dit de geboortedatum. Bij ambtshalve 

inschrijving is dit de datum waarop de 

betrokkene schriftelijk van het voornemen 

van ambtshalve opneming mededeling is 

gedaan. 

Onvolledig

eDatum 
1 - 1 

 Datum begin geldigheid 

verblijfplaats 

De datum waarop de INGESCHREVEN 

NATUURLIJK PERSOON is ingeschreven op zijn 

of haar laatst bekende verblijfsplaats 

Onvolledig

eDatum 
1 - 1 

 Datum verkrijging 

nationaliteit 

De datum waarop de Nederlandse 

nationaliteit van een ingeschreven natuurlijk 

persoon zijn geldigheid heeft verkregen. 

Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Datum verlies nationaliteit De datum waarop de Nederlandse 

nationaliteit van een ingeschreven natuurlijk 

persoon zijn geldigheid heeft verloren. 

Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Signalering reisdocument Een aanduiding dat aan de ingeschrevene 

geen reisdocument mag worden verstrekt. 

N1 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 

 Datum vestiging in Nederland Zogenaamd afleidbaar gegeven (zie regels 

attribuutsoort). Bij ambtshalve inschrijving is 

dit de datum waarop de betrokkene 

schriftelijk van het voornemen tot 

ambtshalve inschrijving mededeling is 

gedaan. In andere gevallen is dit de datum 

waarop de aangifte is ontvangen. 

Onvolledig

eDatum 
1 - 1 

 Datum vertrek uit Nederland De datum van het vertrek naar het 

buitenland. 

Onvolledig

eDatum 
1 - 1 

 Reden opschorting 

bijhouding 

Een aanduiding van de reden waarom de 

bijhouding van de ingeschrevene is 

opgeschort. 

AN1 0 - 1 

 Datum opschorting 

bijhouding 

De datum waarop de bijhouding van de 

ingeschrevene is gestaakt. 

Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Nationaliteit Verwijzing naar een gelijknamig 

groepattribuutsoort. 

Nationalitei

t 

INGESCHRE

VEN 

NATUURLIJ

K PERSOON 

0 - 1 

 Verblijfadres Verwijzing naar een gelijknamig 

groepattribuutsoort. 

Verblijfadre

s 

INGESCHRE

0 - 1 
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VEN 

NATUURLIJ

K PERSOON 

 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 

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 HUISHOUDEN  [0..1] 

  heeft 

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [1..*] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 

  heeft 

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 

De INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON bij wie de PARTNER-

RELATIE is geregistreerd. 

   
 REISDOCUMENT  [0..*] 

  heeft als houder 

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [1..*] 

De INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON waaraan het 

REISDOCUMENT is verstrekt. 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 

  heeft als ouders 

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..2] 

De INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON, zijnde de ouder, 

waarnaar de KIND-OUDER-RELATIE verwijst 

   
 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   
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 REISDOCUMENT  [0..1] 

  kent als bijgeschrevene 

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 

De INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON(en) die zijn 

bijgeschreven in het REISDOCUMENT. 

   
 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] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [0..*] 

  verblijft op locatie in 

WOONPLAATS  [0..1] 

 

   
 

Toelichting objecttype 

Het betreft de verzameling van personen, ingeschreven in de GBA (ingezetenen) en het RNI 

(niet-ingezetene), woonachtig in de gemeente dan wel elders en van belang voor de 

gemeentelijke taakuitoefening. 

Een INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON is een specialisatie van NATUURLIJK PERSOON. 

 
  



 

 

16 

3.6 «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 

 Indicatie curateleregister Een aanduiding dat de ingezetene onder 

curatele is gesteld. 

N1 0 - 1 

 Indicatie gezag minderjarige Een aanduiding die aangeeft wie belast is met 

het gezag over de minderjarige ingezetene. 

AN2 0 - 1 

 Datum verkrijging 

verblijfstitel 

De datum waarop de verblijfstitel van een 

natuurlijke persoon zijn geldigheid heeft 

verkregen. 

Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Datum verlies verblijfstitel De datum waarop de verblijfstitel van een 

natuurlijke persoon zijn geldigheid zal 

verliezen. 

Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Uitsluiting kiesrecht Verwijzing naar gelijknamig groepattribuut Uitsluiting 

kiesrecht 

INGEZETEN

E 

0 - 1 

 Europees kiesrecht Verwijzing naar gelijknamig groepattribuut Europees 

kiesrecht 

INGEZETEN

E 

0 - 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 

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 INGEZETENE  [0..*] 

  heeft 

VERBLIJFSTITEL  [0..1] 

De verwijzing naar de VERBLIJFSTITEL die aangeeft over welke 

verblijfsrechtelijke status de ingezetene beschikt. 

   
 INGEZETENE   

  is specialisatie van 
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INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON   
   

 
Toelichting objecttype 

Het betreft hier de personen die deel uitmaken van de GBA als onderdeel van de 

BasisRegistratie Personen, aldaar aangeduid met cq. gemodelleerd als persoon. 
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3.7 «Objecttype» MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT 
Naam MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT 

  
Mnemonic MAC 

  
Herkomst NHR 

  
Definitie Een verband tussen één of meer personen met voldoende mate van 

zelfstandigheid, inbreng van arbeid of middelen, winstoogmerk en extern 

optreden (i.g.v. een onderneming) dan wel een in een organisatorisch 

verband, dat toebehoort aan een niet-natuurlijk persoon welke 

registratieplichtig is, uitgeoefende activiteit die niet valt onder de criteria voor 

onderneming of bedrijfsmatigheid welke adresseerbaar is middels ofwel een 

vestiging ofwel het adres van een bepaalde vertegenwoordiger (i.g.v. een 

niet-ondernemings-activiteit). 
  Herkomst definitie KING o.b.v NHR 

  
Datum opname 9 april 2007 

  
Unieke aanduiding KvK-nummer 

  
Populatie  

  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  

 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 

 KvK-nummer Landelijk uniek identificerend 

administratienummer van een 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT zoals 

toegewezen door de Kamer van Koophandel 

(KvK). 

N8 1 - 1 

 Datum aanvang De datum van aanvang van de 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT 

Onvolledig

eDatum 
1 - 1 

 Datum einde geldig 

(beeindiging) 

De datum van beeindiging van de 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT 

Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Indicatie economisch actief Aanduiding of de maatschappelijke activiteit 

zich als onderneming manifesteert. 

AN1 1 - 1 

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 VESTIGING  [0..*] 

  betreft uitoefening van 

activiteiten door 

MAATSCHAPPELIJKE 

ACTIVITEIT  [1] 

De MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT die activiteiten uitoefent voor 

een VESTIGING  

   
 MAATSCHAPPELIJKE 

ACTIVITEIT  [0..1] 

  heeft als eigenaar 

PERSOON  [1] 

De PERSOON dioor wie de MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT wordt 

uitgeoefend. 

   
 VESTIGING  [0..1] De door de MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT aangemerkte 
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  is hoofdvestiging van 

MAATSCHAPPELIJKE 

ACTIVITEIT  [0..1] 

VESTIGING als hoofdvestiging. 

   
 

Toelichting objecttype 

De maatschappelijke activiteit is het totaal van alle activiteiten uitgeoefend door een natuurlijk 

persoon of een niet-natuurlijk persoon. Een maatschappelijke activiteit kan ook als 

onderneming voorkomen. 
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3.8 «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 

 Aanduiding naamgebruik Een aanduiding voor de wijze van 

aanschrijving van de ingeschrevene. 

AN1 0 - 1 

 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 

 Naam Verwijzing naar een gelijknamig 

groepattribuutsoort. 

Naam 

NATUURLIJ

K PERSOON 

1 - 1 

 Naam aanschrijving  Naam 

aanschrijvi

ng 

NATUURLIJ

K PERSOON 

0 - 1 

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 NATUURLIJK PERSOON  [] 

  is specialisatie van 

PERSOON  [] 

 

   
 INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON  [] 

  is specialisatie van 

NATUURLIJK PERSOON  [] 

 

   
 ANDER NATUURLIJK 

PERSOON  [] 

  is specialisatie van 

NATUURLIJK PERSOON  [] 
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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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3.9 «Objecttype» NIET-INGEZETENE 
Naam NIET-INGEZETENE 

  
Mnemonic NIN 

  
Herkomst RNI 

  
Definitie Een individueel menselijk wezen, ingeschreven in het Register Niet- 

Ingezetenen (RNI). 

  Herkomst definitie <niet gespecificeerd> 

  
Datum opname 9 april 2007 

  
Unieke aanduiding Zie INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 

  
Populatie <niet gespecificeerd> 

  
Kwaliteitsbegrip <niet gespecificeerd> 
  
Overzicht attributen  

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 NIET-INGEZETENE   

  is specialisatie van 

INGESCHREVEN NATUURLIJK 

PERSOON   

 

   
 

Toelichting objecttype 

Het betreft hier de personen die geen deel uitmaken van de GBA maar die om één of andere 

reden van belang zijn voor de taakuitoefening van de overheid en om die reden ingeschreven 

zijn in de registratie nietingezetenen. Dit RNI is weliswaar onderkend maar wordt nog niet 

ingevoerd. 
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3.10 «Objecttype» NIET-NATUURLIJK PERSOON 
Naam NIET-NATUURLIJK PERSOON 

  
Mnemonic NNP 

  
Herkomst KING 

  
Definitie Een PERSOON zijnde geen NATUURLIJK PERSOON. 

  Herkomst definitie KING 

  
Datum opname 9 april 2007 

  
Unieke aanduiding Zie SUBJECT 

  
Populatie  

  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  

 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 

 (Statutaire) Naam Naam van de niet-natuurlijke persoon zoals 

deze is vastgelegd in de statuten 

(rechtspersoon) of in de 

vennootschapsovereenkomst is 

overeengekomen (Vennootschap onder firma 

of Commanditaire vennootschap). 

AN500 0 - 1 

 Datum aanvang De datum van aanvang van de NIET-

NATUURLIJK PERSOON 

Onvolledig

eDatum 
1 - 1 

 Datum beeindiging De datum van beeindiging van de NIET-

NATUURLIJK PERSOON. 

Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Verkorte naam De administratieve naam in het 

handelsregister indien de (statutaire) naam 

langer is dan 45 karakters 

AN45 0 - 1 

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 APPARTEMENTSRECHTSPLITS

ING  [0..1] 

  heeft Vereniging van 

Eigenaren 

NIET-NATUURLIJK PERSOON  

[1] 

Een rechtspersoon (NIET-NATUURLIJK PERSOON) die het beheer 

voert over de statuten van de vereniging en over de gemeenschap, 

met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als 

afzonderlijk geheel te worden gebruikt, met als doel het 

behartigen van gemeenschappelijke belangen van de 

appartementseigenaars. 
   
 NIET-NATUURLIJK PERSOON   

  is specialisatie van 

PERSOON   

 

   
 INGESCHREVEN NIET-

NATUURLIJK PERSOON   

  is specialisatie van 

NIET-NATUURLIJK PERSOON   
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 ANDER BUITENLANDS NIET-

NATUURLIJK PERSOON   

  is specialisatie van 

NIET-NATUURLIJK PERSOON   

 

   
 

Toelichting objecttype 

In het handelsregister worden niet-natuurlijke personen met één of meer vestigingen in 

Nederland ingeschreven. Daarnaast betreft het ook niet-natuurlijke personen die als 

functionaris optreden voor een ander natuurlijk persoon of niet- natuurlijk persoon.  

De hier bedoelde verzameling niet-natuurlijke personen betreft tevens andere (buitenlandse) 

niet-natuurlijke personen voor zover deze van belang zijn voor het uitoefenen van de 

gemeentelijke taken, ongeacht of deze een vestiging in Nederland hebben. Zo kan het een 

buitenlandse niet-natuurlijke persoon betreffen die onroerend goed binnen de gemeentegrens 

in eigendom heeft en daarover belasting dient te betalen. 

NIET-NATUURLIJK PERSOON is een specialisatie van PERSOON. 
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3.11 <<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 
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Het betreft de verzameling van alle natuurlijke en niet-natuurlijke personen waarvan het 

gegevensbeheer van essentieel belang is voor de uitoefening van de gemeentelijke taken.  

Het is een specialisatie van SUBJECT. 
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3.12 «Referentielijst» SBI ACTIVITEIT 

Naam SBI ACTIVITEIT 

  
Mnemonic SBI 

  
Herkomst CBS 

  
Definitie De hiërarchische indeling van economische activiteiten conform SBI 

(Standaard Bedrijfsindeling). 

  
Herkomst definitie KING o,b,v, CBS 

  
Datum opname 1 februari 2015 

  
Unieke aanduiding SBI code 

  
Overzicht Attributen  

 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 

 SBI code De code van de activiteit zoals opgenomen 

in de SBI 2008. 

N6 1 - 1 

 Naam activiteit De naam van de SBI activiteit volgens de SBI 

2008. 

AN60 1 - 1 

 Ingangsdatum SBI Activiteit De datum waarop de SBI activiteit is 

ontstaan. 

Onvolledig

eDatum 

1 - 1 

 Einddatum SBI Activiteit De datum waarop de SBI code is 

ingetrokken. 

Onvolledig

eDatum 

0 - 1 

Toelichting referentielijst 

 Het betreft de indeling van activiteiten conform SBI 2008. 

Maximaal een keer per jaar kan er een nieuwe versie van SBI 2008 uitgebracht worden, Het 

betreft dan een verdere onderverdeling van activiteiten 
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3.13 «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 
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 • heeft als 

correspondentieadres postadres 

in WOONPLAATS [1] 

 

De woonplaats die behoort bij het postadres 

van het SUBJECT 

  

 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 

 Website-URL Het label of etiket dat aan de specifieke 

informatiebron, zoals een webpagina, een 

bestand of een plaatje op internet is 

toegewezen waar het SUBJECT in de regel op 

het internet vindbaar is. 

AN200 0 - 1 

 
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 factuuradres 

ADRESSEERBAAR OBJECT 

Het adres waarop het SUBJECT facturen ontvangt en dat gevormd 

wordt door de combinatie van de ADRESSEERBAAR OBJECT 

AANDUIDING met de bijbehorende (GEMEENTELIJKE) OPENBARE 
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AANDUIDING  [0..1] 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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3.14 «Objecttype» VESTIGING 
Naam VESTIGING 

  
Mnemonic VES 

  
Herkomst NHR 

  
Definitie Een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de 

activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt. 

  Herkomst definitie NHR 

  
Datum opname 9 april 2007 

  
Unieke aanduiding Vestigingsnummer 

  
Populatie  

  
Kwaliteitsbegrip  
  
Overzicht attributen  

 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 

 Vestigingsnummer Landelijk uniek identificerend 

administratienummer van een VESTIGING 

zoals toegewezen door de Kamer van 

Koophandel (KvK). 

N12 1 - 1 

 Vestigingtypering Het onderscheid van een VESTIGING in een 

Commerciele vestiging danwel een niet-

commerciele vestiging. 

N1 1 - 1 

 (Handels)naam De naam van de vestiging waaronder 

gehandeld wordt. 

AN625 1 - n 

 Verkorte naam De administratieve naam in het 

handelsregister indien de naam langer is dan 

45 karakters 

AN45 0 - 1 

 Datum aanvang De datum van aanvang van de vestiging. Onvolledig

eDatum 
1 - 1 

 Datum beeindiging De datum  van beeindiging van de vestiging Onvolledig

eDatum 

0 - 1 

 Datum voortzetting De datum van voortzetting van de vestiging. Onvolledig

eDatum 
0 - 1 

 Toevoeging adres Nadere aanduiding van het adres van een 

vestiging 

AN100 0 - 1 

 Fulltime werkzame mannen Het aantal mannen dat minimaal 12 uur per 

week werkzaam is in of vanuit de vestiging. 

N5 0 - 1 

 Parttime werkzame mannen Het aantal mannen dat minder dan 12 uur 

per week werkzaam is in of vanuit de 

vestiging 

N5 0 - 1 

 Fulltime werkzame vrouwen Het aantal vrouwen dat m.inimaal 12 uur per 

week werkzaam is in of vanuit de vestiging 

N5 0 - 1 

 Parttime werkzame vrouwen Het aantal vrouwen dat minder dan 12 uur 

per week werkzaam is in of vanuit de 

vestiging. 

N5 0 - 1 

 SBI Activiteit Aanduiding van de activiteit conform de SBI 1 - n 
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Standaard BedrijfsIndeling activiteit 

VESTIGING 

  Indicatie 

hoofdactiviteit 

Indicatie die aangeeft welke van de 

activiteiten de hoofdactiviteit is van de 

VESTIGING. 

AN3 1 - 1 

  SBI code De codering van de activiteit conform de 

Standaard Bedrijfs Indeling.  

N6 1 - 1 

 
Overzicht relaties 

 Relatienaam met 

kardinaliteiten 

Definitie 

 VESTIGING  [0..*] 

  betreft uitoefening van 

activiteiten door 

MAATSCHAPPELIJKE 

ACTIVITEIT  [1] 

De MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT die activiteiten uitoefent voor 

een VESTIGING  

   
 VESTIGING  [0..*] 

  heeft als locatie-adres 

ADRESSEERBAAR OBJECT 

AANDUIDING  [1] 

De ADRESSEERBAAR OBJECTAANDUIDING bij het BENOEMD 

OBJECT waarin de VESTIGING (één van) haar lokatie(s) heeft en die 

bij inschrijving gekozen is als vestigingssadres. 

   
 VESTIGING  [0..*] 

  heeft hoofdlocatie in of op 

BENOEMD OBJECT  [0..1] 

Het BENOEMD OBJECT waarin of waarop zich (het gedeelte van) 

de VESTIGING bevindt dat beschouwd wordt als hoofdlocatie voor 

de uitvoering van de activiteiten van deze VESTIGING 
   
 VESTIGING  [0..*] 

  heeft nevenlocatie in of op 

BENOEMD OBJECT  [0..*] 

De BENOEMDe OBJECTen waarin zich de gedeelten van een 

VESTIGING bevinden die niet beschouwd worden als hoofdlocatie 

voor de uitvoering van de activiteiten van deze VESTIGING. 
   
 VESTIGING  [0..1] 

  is hoofdvestiging van 

MAATSCHAPPELIJKE 

ACTIVITEIT  [0..1] 

De door de MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT aangemerkte 

VESTIGING als hoofdvestiging. 

   
 VESTIGING   

  is specialisatie van 

SUBJECT   

 

   
 

Toelichting objecttype 

Ofschoon de definitie in het NHR doet vermoeden dat het hier om een ruimtelijk object gaat, 

beschouwen we een VESTIGING in het RSGB als een specialisatie van SUBJECT. De toelichting in 

de catalogus NHR lijkt dit te bevestigen: 

“De vestiging van een onderneming of een maatschappelijke activiteit (type niet onderneming) 

moet men opvatten als een (kleinste eenheid) bundeling van economische activiteiten. De 

vestiging is een combinatie van activiteiten en locatie. Wisseling van zowel de activiteiten als 

de locatie maakt dat er sprake is van een nieuwe vestiging. In de toekomstige situatie is er een 

eenduidige verwijzing naar een adresseerbaar object (een ligplaats, standplaats of 

verblijfsobejct (BAG)) voor het bezoekadres. Als er sprake is van een inschrijfplichtige 

onderneming maar het adresseerbare object is nog niet bekend, omdat bijv. een bedrijfspand 

nog gebouwd wordt of er vanuit huis gewerkt wordt, kan als adres het woonadres (van de 

eigenaar) worden genomen. 
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De vestiging kan aldus verhuizen, heeft een bezoekadres en een postadres en een naam. 

Allemaal zeer ongewone aspecten voor een locatie cq. gebouwd object. Het lijkt dan ook meer 

weg te hebben van een subject (die activiteiten uitvoert) in een gebouwd object. Dit wordt 

versterkt doordat het wenselijk is bij het registreren van de WOZ-belanghebbende of een 

vergunningaanvraag een contactpersoon vast te leggen: iemand die werkzaam is in een 

vestiging (een NNP kent geen medewerkers) en voor dat geval optreedt als vertegenwoordiger 

van de vestiging van de onderneming/NNP. 

De definitie beperkt de locaties van VESTIGINGen tot gebouwen, In het RSGB gaan we er van 

uit dat een VESTIGING haar activiteiten ook kan uitoefenen op een STANDPLAATS, op een 

LIGPLAATS, op een  OVERIG BENOEMD TERREIN of in een OVERIG GEBOUWD OBJECT. 

VESTIGING overeft gegevens van de generalisatie SUBJECT. Ondermeer zijn dat de Datum 

begin geldigheid en Datum einde geldigheid voor resp. Datum in gebruikname en Datum 

beeindiging in het NHR. Ook het buitenlands adres indien een vestiging verplaatst wordt naar 

het buitenland. 
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3.15 <<Relatieklasse>> FUNCTIONARIS 

Naam  FUNCTIONARIS 

  
Mnemonic  

  
Definitie Het verband tussen een PERSOON (NATUURLIJK PERSOON of NIET-

NATUURLIJK PERSOON) en één of meerdere PERSOONen (NATUURLIJK 

PERSOON of NIET-NATUURLIJK PERSOONen) die namens de PERSOON als 

functionaris optreden. 

  

Overzicht Attributen  

 Attribuutnaam Definitie Formaat Kardi- 

naliteit 

 Functionaristypering Het onderscheid van een FUNCTIONARIS in 

een aansprakelijke, overig functionaris, 

publiekrechtelijke functionaris, 

bestuursfunctie, gemachtigde danwel een 

functionaris bijzondere status. 

AN35 1 - 1 

 Functie  De functie die een PERSOON kan vervullen 

voor een PERSOOn als eigenaar van een 

onderneming of maatschappelijke activiteit. 

Tekst 1 - 1 

 Datum aanvang De datum van aanvang van de 

functievervulling. 

Onvolledig

eDatum 

1 - 1 

 Datum einde De datum van beeindiging van de 

functievervulling. 

Onvolledig

eDatum 

0 - 1 
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4 Niet overgenomen NHR gegevens 
 

In dit hoofdstuk is een inventarisatie opgenomen van de NHR basisgegevens uit de 

gegevenscatalogus NHR 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  

Persoon Geen enkel gegeven over: 

 Ontbinding 

 Buitenlandse rechtstoestand 

 Fusiesplitsing 

 Zetelverplaatsing, statuten, kapitaal, 

stelselinrichting, voornemen tot ontbinding 

rechtspersoon 

 Commanditaire vennootschap 

samenwerkingsverband en duur 

samenwerkingsverband 

 Buitenlandse vennootschap 

Maatschappelijke activiteit 

en onderneming 

Geen enkel gegeven over: 

 overdracht en voortzetting onderneming 

Vestiging Geen enkel gegeven over:  

 Samenvoeging  

Functievervulling Geen enkel gegeven over:  

 bevoegdheid of volmacht van een functionaris.  

 Kapitaal overige functionarissen 

 Schorsing 

 Functietitel 

Deponeringen Geen enkel gegeven over deponeringen en 

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

 

Zie Excel spreadsheet  
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Bijlage 2 Inventarisatie gegevensbehoefte analyse Handelsregister 

 

In de Handreiking gegevensbehoefte analyse Handelsregister is voor een vijftal processen in kaart  

gebracht welke gegevens uit het Handelsregister binnen de processen gebruikt worden. Het betreft  

de volgende processen:  

•  WOZ proces  

•  WMO proces  

•  Verstrekken omgevingsvergunningen  

•  Aanvragen evenementenvergunning  

•  Middelenproces  

Onderstaand overzicht bevat de gegevens die in twee of meer van deze vijf processen worden  

gebruikt. Een  √ op een regel duidt aan dat het gegeven in ‘RSGB in ontwikkeling’ is opgenomen. 

 

Gegeven In  

RSGB? 

Toelichting 

KvK-nummer √  

RSIN-nummer √  

Vestigingsnummer √  

Rechtsvorm √  

Adresgegevens: vestigingsadres √ Betreft Locatie adres in combinatie 

met Toevoeging adres 

Datum aanvang vestigingsadres √ Is vastgelegd via het metagegeven 

indicatie materiële historie1 bij Locatie 

adres 

Datum einde vestigingsadres √ 

Handelsnaam √  

Adresgegevens: postadres √  

Datum aanvang vestigingsadres (van postadres) √ Is vastgelegd via het metagegeven 

indicatie materiële historie1 bij 

Postadres 

Datum einde vestigingsadres (van postadres) √ 

Naam √ Betreft (Statutaire) naam van een Niet 

natuurlijk persoon 

Beperking rechtshandeling √ Betreft Onder bewind? als de soort 

beperking ‘Provisioneel bewind’ of 

‘Onder bewind gesteld’ is.  

In RSGB is Soort beperking ‘Onder 

curatele gesteld’ niet opgenomen als 

NHR gegeven. Het gegeven Indicatie 

curatele register komt wel voor in het 

RSGB maar de bron voor vulling van 

dit gegeven is GBA / BRP, niet NHR. 

Datum aanvang (beperking rechtshandeling) √ Is vastgelegd via het metagegeven 

indicatie materiële historie bij Onder 

bewind gesteld? 

Datum einde (beperking rechtshandeling) √ 

Bijzondere rechtstoestand  √  

Datum aanvang (insolventie) √ Is vastgelegd via het metagegeven 

indicatie materiële historie1 bij 

Bijzondere rechtstoestand 

Datum einde (insolventie) √ 

                                                
1 Indicatie materiele historie is een aanduiding van het gegeven over de begin- en eind geldigheid  
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Gegeven In  

RSGB? 

Toelichting 

Gemachtigde √  

Datum aanvang aansprakelijkheid  Onduidelijkheid gegevensbehoefte 

(betreft het Aansprakelijkheid of de 

functionaris Aansprakelijke?, Betreft 

het alleen het raadplegen van deze 

gegevens ten behoeve van de 

uitvoering van een proces?)  

 

Vanwege onduidelijkheid 

gegevensbehoefte niet opgenomen in 

het RSGB. Aanname is dat men alleen 

deze gegevens wilt checken en de 

gegevens niet verwerkt worden in de 

producten van het taakveld.  

 

N.B. Opname van deze gegevens in 

RSGB betekent dat alle moeders van 

de bedrijven waarmee de gemeente 

iets te maken heeft ook worden 

opgenomen in het RSGB. De vraag is 

of gemeenten hierop zitten te 

wachten. 

Datum einde aansprakelijkheid  

 

De volgende gegevens worden alleen in het Middelen proces gebruikt: 

Gegeven In 

RSGB? 

Toelichting 

Datum vaststelling jaarverslag  Niet opgenomen in RSGB: 

- Niet conform het uitgangspunt 

meervoudig gegevensgebruik 

(gegevensgebruik is beperkt 

tot één taakveld). 

Vaststelling  

Plaats jaarverslag  

Samenvattend 

De gegevens uit de handreiking gegevensbehoefte analyse Handelsregister die zijn opgenomen in 

het nieuwe RSGB en nieuw zijn t.o.v. het huidige RSGB betreffen: 

 Beperking rechtshandeling (alléén soort beperking is ‘Provisioneel bewind’ of ‘Onder bewind 

gesteld’, niet soort beperking ‘Onder curatele gesteld’) 

 Datum aanvang (beperking rechtshandeling) 

 Datum einde (beperking rechtshandeling) 

 Bijzondere rechtstoestand 

 Datum aanvang (insolventie) 

 Datum einde (insolventie) 

 

Bron: ‘Notitie analyse NHR RSGB versus handreiking gegevensbehoefte’ 


