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1 Inleiding 
 
Het eerste GFO-Basisgegevens is in augustus 1994 door de VNG uitgebracht. De kern van dit GFO 
wordt gevormd door gegevenswoordenboeken op het gebied van natuurlijke personen, vastgoed en 
maatschappelijke objecten. Bij de selectie van gegevens die wel en niet onder de basisgegevens 
zouden moeten vallen, is toen vooral gekeken naar multifunctioneel gebruik binnen de gemeente. 
Totaal zijn destijds 101 gegevens gedefinieerd. 

Er zijn enkele redenen om het GFO-Basisgegevens te actualiseren: 

1. Het gereedkomen van het Standaard Uitwisselingsformaat Binnengemeentelijk (StUF-
Binnengemeentelijk); 

2. Na 1994 tot stand gekomen GFO’s en de afstemming van GFO’s; 
3. Sinds 1994 verschenen (actualiseringen van) andere standaards. 
 

1.1 StUF-Binnengemeentelijk 
 
Op initiatief van een aantal softwareleveranciers is onder leiding van de VNG een 
uitwisselingsformaat gemaakt, dat in eerste instantie gericht is op geautomatiseerde uitwisseling 
van gegevens binnen een gemeente. 
Het StUF-Binnengemeentelijk bevat twee onderdelen. Ten eerste een uitwisselingsformaat: een 
beschrijving van de wijze waarop gegevens moeten worden uitgewisseld. Ten tweede een 
gegevenswoordenboek: een specificatie van de gegevensgroepen; relaties tussen gegevensgroepen; 
en gegevens. Kenmerken van de uit te wisselen gegevens worden niet in het StUF vastgelegd, maar 
in het (geactualiseerde) GFO-Basisgegevens. Door de leveranciers is een aanzet voor de op te 
nemen gegevens opgesteld. Deze gegevenslijst is, naast het bestaande GFO, als basis voor de 
actualisering van het GFO-Basisgegevens gebruikt. 
 

1.2 Na 1994 tot stand gekomen GFO’s en de afstemming van GFO’s 
 

De ontwikkelingen op het vlak van GFO’s hebben sinds 1994 niet stilgestaan. Er zijn 3 GFO’s 
geactualiseerd (GSD3, OGH2, RIO2) en 3 nieuwe GFO’s verschenen (SCW/WO, V&V, TUF-
Milieu). Ook zijn er nog enkele GFO’s in voorbereiding. Verder is gewerkt aan afstemming van 
GFO’s. De GFO’s gingen namelijk steeds meer van elkaar verschillen. Hetzelfde gegeven kwam 
soms onder verschillende namen of met verschillende definities en andere kenmerken in twee of 
meer GFO’s voor. Ook is de gegevensmodellering op verschillende manieren aangepakt. De 
verschillen werden extra duidelijk doordat in 1995 de GFO-databank is uitgebracht. Tegelijk met de 
actualisering van het GFO-Basisgegevens is een deel van deze problemen aangepakt. Met name is 
aandacht besteed aan gegevens die behalve in het GFO-Basisgegevens ook in een of meer andere 
GFO’s voorkomen.  
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1.3 Sinds 1994 verschenen andere standaards 
 

Al in het eerste GFO-Basisgegevens is gebruik gemaakt van het Logisch Ontwerp GBA. Latere 
wijzigingen zijn bij de actualisering verwerkt (tot en met versie 2.4). Verder is gebruik gemaakt van 
de StUF-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) en het daarop aansluitende StUF-TAX 
(Taxatiegegevens) (versie 31 oktober 1995). Ook zijn in 1997 vastgestelde veranderingen in de 
Handelsregisterwet, het Handelsregisterbesluit en de bestanden van de Kamers van Koophandel 
verwerkt. 

 

1.4 Rol van het GFO-Basisgegevens 
 

Het GFO-Basisgegevens is een geheel van gegevensgroepen, relaties en gegevens waar volgens de 
VNG gemeenten bij de inrichting van hun gegevenshuishouding naar toe moeten groeien. Voor 
softwareleveranciers biedt het GFO-Basisgegevens een richtsnoer bij het maken van 
programmatuur voor gemeenten. Het GFO-Basisgegevens is niet bedoeld als grondslag voor één 
gegevensbestand (al wordt dat niet uitgesloten), maar is bedoeld om een brug te slaan tussen allerlei 
applicaties. 

De VNG ziet het GFO-Basisgegevens als leidend bij het actualiseren van bestaande en het opstellen 
van nieuwe GFO’s. Andere GFO’s moeten worden beschouwd als sectorale uitwerkingen binnen 
het kader dat het GFO-Basisgegevens stelt. Zo zal het gegevensmodel in sector-GFO’s moeten 
aansluiten op het hier gepresenteerde gegevensmodel. De VNG streeft er naar het GFO-
Basisgegevens actief bij te houden. Redenen voor actualisering in de toekomst zullen, net als nu, 
gelegen zijn in ervaringen met gegevensuitwisseling en de totstandkoming van nieuwe GFO’s en 
andere standaards. 

 

1.5 Consequenties voor de andere GFO’s 
 

De veranderingen in het GFO-Basisgegevens hebben gevolgen voor de meeste andere GFO’s. In de 
GFO-databank zijn vooral wijzigingen aangebracht in de gegevens en gegevensgroepen rondom 
adressen, (namen van) natuurlijke personen en (namen van) niet-natuurlijke personen. Bij 
actualisering van bestaande GFO’s is het raadzaam uitdrukkelijk rekening te houden met het 
geactualiseerde GFO-Basisgegevens en het hieraan ten grondslag liggende gegevensmodel. 
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2 Inhoud van het GFO-Basisgegevens 
  

2.1 Toelichting op het gegevensmodel 
 
Als bijlage bij deze rapportage is het gegevensmodel toegevoegd. In deze paragraaf wordt een 
algemene toelichting op het model gegeven. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de selectie van 
gegevens. In paragraaf 2.3 wordt aangestipt in welke opzichten bij de totstandkoming van het GFO-
Basisgegevens anders is gewerkt dan bij eerder ontwikkelde GFO’s. In paragraaf 2.4 wordt een 
toelichting op de gegevensgroepen gegeven en wordt aangegeven welke inhoudelijke 
veranderingen zijn doorgevoerd vergeleken met het oude GFO-Basisgegevens. 
 
Uitgangspunten van het gegevensmodel: 

• Het gegevensmodel is een entiteitenrelatiemodel en bedoeld als domeinbeschrijving, niet als 
grondslag voor een relationele database. Dat betekent dat veel-op-veel-relaties niet volledig 
zijn uitgebannen (zoals bijvoorbeeld tussen Locatieadres en Verblijfsobject). Het model berust 
op de begrippen Entiteit en Relatie. Het begrip Entiteit word gebruikt voor elk zinvol te 
onderscheiden object, waarbij een object de ene keer concreet is en de andere keer abstract. 
Een concrete entiteit is bijvoorbeeld een natuurlijk persoon, een meer abstract object een 
bestemmingsgebied of huishouden. Overigens worden in het GFO de termen ‘gegevensgroep’, 
‘entiteit’ en ‘object’ als synoniem beschouwd. Hetzelfde geldt voor ‘gegeven’, ‘eigenschap’ en 
‘attribuut’. 

• Meervoudig voorkomende gegevens als een telefoonnummer of een bank/girorekeningnummer 
worden niet uitgenormaliseerd naar een zelfstandige gegevensgroep. Wel wordt in de rubriek 
‘commentaar’ bij het gegeven aangegeven dat ze meervoudig kunnen voorkomen. 

• Tijdsafhankelijkheid is niet gemodelleerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld emigratiegegevens 
bij een natuurlijk persoon slechts een keer voorkomen, hoewel deze persoon in zijn leven 
diverse keren kan emigreren. In de praktijk zal het zo zijn dat aan elk gegeven en aan elke 
relatie een mutatiedatum is verbonden. Redenen om het tijdsaspect buiten beschouwing te laten 
zijn dat anders het model aanzienlijk ingewikkelder zou worden en dat er een groot aantal extra 
gegevens begin- en einddata) zouden moeten worden gedefinieerd, terwijl opname hiervan 
inhoudelijk weinig toevoegt. 

• Wanneer er een officiële tabel wordt gebruikt (bijvoorbeeld een GBA-tabel of een CBS-
codering), is een tabelentiteittype gebruikt. 

• Bij een gegeven wordt in het commentaar vermeld of het object altijd die eigenschap heeft 
(optionaliteit). Voorbeeld: een natuurlijk persoon hoeft geen telefoonnummer te hebben 
(optionaliteit 0), maar heeft wel altijd een geboortedatum (optionaliteit 1). Consequentie van 
optionaliteit 1 is dat een gegeven altijd van toepassing is, maar wel onbekend kan zijn. 
Consequentie van optionaliteit 0 is dat een gegeven niet van toepassing kan zijn, maar ook 
onbekend kan zijn. 

  
Een gegevensgroep kenmerkt zich door het bezit van een serie eigenschappen. Er worden in dit 
GFO-model alleen die eigenschappen (gegevens/attributen) vastgelegd, die voor de aanmaak van 
meerdere gemeentelijke producten van belang zijn. De waarden van deze eigenschappen dienen aan 
bepaalde regels te voldoen. Het waardebereik is vastgelegd in de rubriek Domein. Soms wordt het 
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domein gevormd door een landelijk vastgestelde codetabel. Dergelijke tabellen zijn ook terug te 
vinden in het gegevensmodel als Tabelentiteit of Domeintabel. 
Andere tabellen staan onder de rubriek Tabel in het gegevenswoordenboek. In tegenstelling tot wat 
in andere GFO’s gebruikelijk is, worden de tabellen ‘dwingend’ voorgeschreven (dus geen 
‘voorbeeld van een codetabel’). In het GFO-Basisgegevens zijn tabellen dwingend voorgeschreven, 
omdat deze ook in het StUF-Binnengemeentelijk worden gebruikt. In geval van 
gegevensuitwisseling moet immers ook het waardebereik van een gegeven op dezelfde manier 
worden gebruikt. 
 
Tot slot is het begrip Relatie van belang. Tussen gegevensgroepen kunnen relaties worden gelegd. 
Zo is een natuurlijk persoon veelal verbonden met het adres, waar hij of zij gewoonlijk 
verblijft. Wanneer een relatie zelf ook eigenschappen bezit - anders dan ingangsdatum en einde van 
de relatie - is er een aparte gegevensgroep van gemaakt. Een voorbeeld van zo'n 
gegevensgroep is huishouden. 
 
Legenda: 

 
fundamenteel entiteittype; 

 
 

tabelentiteittype (of: domeintabel); 
 
 

supertype met subtypen; 
 
 

het object links heeft altijd een relatie met één object rechts; 
 

het object links kan een relatie hebben met één object rechts; 
 

het object links heeft altijd een relatie met minstens één object rechts; 
 

het object links kan een relatie hebben met één of meerdere objecten rechts. 
 

2.2 Gegevens in het geactualiseerde GFO-Basisgegevens 
 
Anders dan in de sectorale GFO’s is in het GFO-Basisgegevens geen vraag-aanbodbenadering 
gehanteerd. Daarvoor is de vraag (gemeentelijke producten) te breed. Bij de opname van gegevens 
zijn de volgende uitgangspunten toegepast: 

• gegevens die in het StUF-Binnengemeentelijk worden gebruikt, zijn allemaal opgenomen; 
• gegevens uit het oude GFO-Basisgegevens, die ook voor verschillende gebruikers binnen een 

gemeente van belang worden gevonden of van belang kunnen worden, zijn gehandhaafd; 
• overige gegevens, die voor verschillende gebruikers binnen een gemeente van belang worden 

gevonden of van belang kunnen worden, zijn toegevoegd. 
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De meeste gegevens uit het oude GFO-Basisgegevens zijn overigens in het geactualiseerde GFO 
terug te vinden, zij het dat naamgeving en definiëring dikwijls zijn veranderd. 

2.3 Veranderingen in de GFO-systematiek 
 
Door de introductie van een gegevensmodel is opnieuw nagedacht over de wijze van omgang met 
samenhangende gegevens, zoals het adres of de naam van een natuurlijk persoon. In het verleden 
zijn deze als samengestelde gegevens in de GFO’s verwerkt. In het geactualiseerde GFO-
Basisgegevens is dit niet meer het geval. Voor Adres is een andere oplossing gekozen door er een 
aparte gegevensgroep van te maken. In andere gevallen is in het commentaar op de gegevensgroep 
aangegeven welke identificaties volgens het StUF-Binnengemeentelijk kunnen worden gebruikt 
(zie hiervoor paragraaf 2.1). 

Een nieuw type gegeven is het relatiegegeven. Hiermee wordt geduid op de relatie tussen twee 
gegevensgroepen. In het gegevenswoordenboek wordt de naam van een relatiegegeven 
voorafgegaan door een *. In het gegevensmodel zijn de relaties herkenbaar als lijnen tussen twee 
gegevensgroepen. Bij elke lijn staat de naam van het relatiegegeven. Voor de relatiegegevens is een 
deel van de rubrieken in het gegevenswoordenboek niet ingevuld: type, lengte, eenheid, domein, 
tabel. Bij de relaties zijn geen gegevens vastgelegd (eigenschappen van de relatie). Zijn dergelijke 
eigenschappen van belang, dan is er in het GFO-Basisgegevens voor gekozen een aparte 
gegevensgroep te vormen. Een voorbeeld hiervan is de huwelijksrelatie. Aan het huwelijk hangen 
bijvoorbeeld datum en plaats van huwelijkssluiting. 

Ieder gegeven heeft een unieke naam en definitie gekregen. Dat wil zeggen, wanneer een 
soortgelijk gegeven bij twee of meer gegevensgroepen voorkomt (zoals centroïd x-coördinaat), is 
aan de naam van het gegeven de naam van de gegevensgroep toegevoegd (centroïd x-coördinaat 
locatieadres, centroïd x-coördinaat kadastraal object). 

Ook is op een andere manier omgegaan met het onderscheid tussen numerieke en alfanumerieke 
gegevens. Gegevens zijn numeriek, wanneer er uitsluitend cijfers ingevuld kunnen worden. Met 
deze cijfers hoeft niet per se gerekend te kunnen worden. Een codetabel 1 tot en met 99 is dus 
numeriek, evenals een huisnummer. 

Nieuw zijn de volgende rubrieken: 

• Code StUF: Ten behoeve van het StUF-Binnengemeentelijk is aan ieder gegeven (inclusief 
relatiegegevens) een code van vier cijfers toegekend (xx.xx). Voor gegevens die ongewijzigd 
zijn overgenomen uit de GBA of het StUF-WOZ/TAX is het elementnummer uit deze 
standaards overgenomen (bij inconsistenties tussen StUF-WOZ/TAX en GBA is  voorrang 
gegeven aan GBA). Ongewijzigd wil zeggen: naam, definitie, type, lengte, eenheid, domein en 
tabel zijn gelijk aan GBA dan wel StUF-WOZ/TAX. De overige gegevens zijn door de VNG 
van een code voorzien, beginnend vanaf 94.00. 

• Historie: Net als het StUF-Binnengemeentelijk is in het GFO-Basisgegevens uitgegaan van een 
momentopname. Historische gegevens zijn niet apart weergegeven (bijvoorbeeld: Vorig 
locatieadres, Vorige huwelijk, Vorige planologische bestemming). In de praktijk is het wel 
degelijk relevant om te weten op welke adressen een persoon in de loop der jaren heeft 
gewoond. Daarom wordt aangegeven of de historie van een relatie of een gegeven van belang 
is. Bij gegevens waarvan het bewaren van de oude situatie van belang wordt geacht, is in de 
rubriek Historie ‘x’ ingevuld. Het voordeel van dit uitgangspunt is dat expliciet wordt 
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aangegeven dat een persoon op een bepaald moment maar één verblijfsadres kan hebben of dat 
een gegeven maar één waarde kan hebben. Voor het StUF-Binnengemeentelijk wordt er van 
uitgegaan dat van ieder gegeven en van iedere relatie mutatiedata worden meegeleverd. De 
gebruiker moet zelf beslissen of hij de oude situatie wil bewaren of overschrijven. 

  
 

2.4 Gegevensgroepen in het geactualiseerde GFO-Basisgegevens 
 
Anders dan in het oude GFO-Basisgegevens is in het nieuwe GFO gewerkt aan een samenhangend 
gegevensmodel. De gegevensgroepen zijn gedefinieerd, hetgeen in het oude GFO-Basisgegevens 
niet het geval was. Het gegevensmodel is als bijlage bij deze tekst opgenomen. In deze paragraaf 
worden alleen uitsnedes uit het model gepresenteerd. 

Het in het oude GFO-Basisgegevens gehanteerde onderscheid tussen (natuurlijke) personen, 
vastgoed en maatschappelijke objecten is verlaten. Er zijn relaties tussen allerlei gegevensgroepen 
gelegd. Kerngegevensgroepen in het geactualiseerde GFO-Basisgegevens zijn: 

• Natuurlijk Persoon 
 Dit betreft meer dan alleen de GBA: de GBA registreert degenen die zijn ingeschreven in het 

bevolkingsregister; het GFO is ook voor andere persoonsregistraties bedoeld. Overigens zijn 
ook andere dan GBA-gegevens in het GFO-Basisgegevens opgenomen en maken niet alle 
GBA-gegevens deel uit van het GFO-Basisgegevens. 
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NATUURLIJK
PERSOON

HUWELIJK/
GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP

HUISHOUDEN-
RELATIE

HUISHOUDEN

ACADEMIISCHE
TITEL

VERBLIJFS-
TITEL

NATIONALITEITPERSOONLIJKE
NATIONALITEIT

ADELIJKE
TITEL/

PREDIKAAT

OUDER-KIND

huishouden heeft huishoudenrelatie

huishoudenrelatie is een natuurlijk persoon

soort nationaliteitnationaliteit van een natuurlijk persoon

verblijfstitel van een natuurlijk persoon

academische titel van een natuurlijk persoon

adelijke titel/predikaat

ouder heeft kinderen

kind heeft vader

kind heeft moeder

huwelijk/partnerschap
bestaat uit
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• Niet-natuurlijk Persoon 
 Deze term vervangt het begrip Maatschappelijke objecten. De in het GFO-Basisgegevens 

gebruikte term niet-natuurlijke rechtspersoon dekt de lading niet geheel. Het gaat niet alleen 
om de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven organisaties, maar bijvoorbeeld ook om 
overheidsorganisaties. 

 

NIET-NATUURLIJK
PERSOON

RECHTS-
VORM

SBI CODERING

hoofdactiviteit
nevenactiviteit

rechtsvorm van
een niet-natuurlijk

persoon

NEVENVESTIGING
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• Adres 
 Voor adres zijn verschillende benaderingen mogelijk. Een adres kan als een gegeven bij een 

bepaalde gegevensgroep worden beschouwd (het adres van een verblijfsobject), maar ook als 
een aparte gegevensgroep. Deze laatste invalshoek is gekozen. Bovendien wordt een 
onderscheid tussen locatieadres en postadres gemaakt. Met het eerste wordt het adres als een 
vastgoedobject gezien. Een postadres is uitsluitend geschikt voor de adressering van 
schriftelijke correspondentie. 

 

ADRES

LOCATIEADRES POSTADRESADRES
FILIATIE

LAND

GEMEENTEBUURT WIJK

filiatie overgegaan in adres

buurt bij een locatieadres

buurt in een wijk

gemeente waarin locatieadres ligt

wijk in een gemeente

land waarin postadres ligt

wijk bij een locatieadres

filiatie is onstaan uit adres
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• Kadastraal Object 
Dit is het kadastraal object zoals dit bekend is bij het Kadaster. 

 

 

KADASTRAAL
OBJECT

FILIATIE
KADASTRAAL

OBJECT

ZAKELIJK
RECHT

PUBLIEK-
RECHTELIJKE
BEPERKING

SOORT
PUBLIEK-

RECHTELIJKE
BEPERKING

SOORT
ZAKELIJK

RECHT

filiatie kadastraal object ontstaan
uit kadastraal object

filiatie kadastraal object
overgegaan in kadastraal object

publiekrechtelijke
beperking rust op
kadastraal object

zakelijk recht rust op
kadastraal object

code van een
zakelijk recht

code van een
publiekrechtelijke beperking

 
  
• Verblijfsobject 
 Een of meer verblijfsobjecten vormen samen een pand en een of meer panden vormen samen 

een gebouw. Naast gebouwen worden overige bouwwerken onderscheiden. Een gebouw of 
overig bouwwerk is gelijk aan of onderdeel van een bouwwerk. Deze indeling is overgenomen 
uit het oude GFO-Basisgegevens. In het StUF-Binnengemeentelijk wordt overigens alleen 
gebruik gemaakt van gegevens over verblijfsobjecten. 
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VERBLIJFSOBJECT

NIET-
WOONOBJECT WOONOBJECT

FILIATIE
VERBLIJFS-

OBJECT

OVERIG
BOUWWERK

BESTEMMINGS-
GEBIED

PAND

GEBOUW

BOUWWERK

filiatie ontstaan
uit verblijfsobject

filiatie overgegaan
in verblijfsobject

verblijfsobject is een onderdeel van pand

pand is onderdeel
van gebouw

gebouw is onderdeel
van bouwwerk

bestemming van een
verblijfsobject

bestemming van
overig bouwwerk

overig bouwwerk
is onderdeel van

bouwwerk

 

• WOZ-object 
 Dit is een nieuwe gegevensgroep in het GFO-Basisgegevens. Reden is de invoering van de Wet 

WOZ.



GFO-Databank 
GFO Basisgegevens 2 (1998) 

Supplement 4 GFO - december 1998 14

 

• Bestemmingsgebied 
Ook dit is een nieuwe gegevensgroep in het GFO-Basisgegevens. Reden voor het toevoegen 
van deze groep is de behoefte bij verschillende gemeentelijke afdelingen om de bestemming 
volgens het bestemmingsplan te kunnen achterhalen. 

Ten opzichte van het oude GFO-Basisgegevens zijn enkele gegevensgroepen rondom vastgoed 
vervallen: Terrein, Leidingnetwerk en Gebied. Bovendien zijn ‘Kunstwerk’ en ‘Technische 
installatie’ samengevoegd met ‘Overig bouwwerk’. Redenen hiervoor zijn dat deze 
gegevensgroepen niet worden gebruikt in het StUF-Binnengemeentelijk en dat deze groepen in het 
GFO nogal rudimentair waren uitgewerkt. Enkele soorten gebieden zijn in het geactualiseerde GFO 
verder uitgewerkt: Bestemmingsgebied, Buurt, Wijk en Gemeente. Rondom het Kadastraal Object 
zijn enkele gegevensgroepen toegevoegd, te weten Zakelijk Recht, Publiekrechtelijke Beperking en 
Filiatie kadastraal object. Net als in het oude GFO-Basisgegevens zijn de geometrische gegevens 
buiten beschouwing gebleven. Wel is een globale relatie met de kaart gelegd door opname van 
centroïden. 

Voor gebouwde vastgoedobjecten en locatieadressen zijn unieke nummers gedefinieerd. Het 
gebruik van een uniek nummer in plaats van een unieke identificatie op basis woonplaatsnaam, 
straatnaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, eventueel 
aangevuld met een locatieomschrijving, vereenvoudigt de verwerking door de afnemers aanzienlijk. 
Het locatieadresnummer is bijvoorbeeld de unieke sleutel binnen een Centraal Adressen Bestand 
dat iedere gemeente zou moeten opzetten. Door gebruik van een Locatieadresnummer kunnen 
bijvoorbeeld straatnaam en huisnummer van een locatieadres veranderen, zonder dat er sprake is 
van een geheel nieuw locatieadres. Bij vernummering of vernaming blijft het locatieadresnummer 
hetzelfde, de overige gegevens wijzigen. Doordat relaties vanuit andere gegevensgroepen naar 
Locatieadres zijn gelegd op basis van het Locatieadresnummer, wordt nu automatisch verwezen 
naar het gewijzigde adres. Vernamingen en vernummeringen hoeven niet langer op diverse plaatsen 
te worden verwerkt. 

Rondom Natuurlijk Persoon zijn ook enkele gegevensgroepen vervallen: Geboorte, Inschrijving, 
Overlijden, Emigratie, Verhuizing, Partner. Wel zijn gegevens hierover gehandhaafd. Nieuwe 
gegevensgroepen zijn Huwelijk/geregistreerd partnerschap, Huishouden en Ouder/kind. Via deze 
gegevensgroepen worden relaties tussen twee of meer natuurlijke personen gelegd. 

Voor Niet-natuurlijk Persoon zijn de gegevensgroepen Activiteiten en Werkzame Personen 
vervallen. Activiteiten en Werkzame Personen zijn door gegevens vervangen. De oude 
gegevensgroep Vestiging is vervangen door Nevenvestiging. Dit is een deelverzameling van Niet-
natuurlijk Persoon. Enkele gegevens die zowel voor natuurlijke als niet-natuurlijke personen 
gelden, zijn in een overkoepelende gegevensgroep Subject verwerkt.
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3 Aanbevelingen 
 
Op dit moment zijn diverse ontwikkelingen gaande, die tot veranderingen in dit geactualiseerde 
GFO-Basisgegevens zullen leiden. Het GFO-Basisgegevens zal dan ook moeten worden 
bijgehouden. De volgende punten vragen de aandacht: 
1. De Waarderingskamer werkt aan een nieuwe versie van het StUF-WOZ. Dit kan gevolgen 

hebben voor de gegevens en relaties bij het WOZ-object. 
2. Het Overlegorgaan Ravi en de Kamers van Koophandel werken aan een advies over een 

landelijke registratie van niet-natuurlijke personen. Problemen die hiermee samenhangen zijn 
bijvoorbeeld: het feit dat een deel van de niet-natuurlijke personen niet worden opgenomen in 
het Handelsregister (overheidsorganen, zelfstandige bestuursorganen, vrije-
beroepsbeoefenaars); de samenhang tussen niet-natuurlijke personen (rechtspersonen met 
verschillende ondernemingen); en het bestaan van verschillende vestigingen van één niet-
natuurlijke persoon. Voorlopig is in het GFO-Basisgegevens een simpele weergave van deze 
werkelijkheid vastgelegd. 

3. Het GBA-gegevenswoordenboek wordt regelmatig geactualiseerd. Zo zijn veranderingen te 
verwachten wanneer een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht mogelijk 
zouden worden. Ook de gewenste afstemming tussen GBA en NEN voor naamsgegevens en 
adressen kan tot veranderingen leiden. 

4. Een Wet op de Publiekrechtelijke Beperkingen wordt voorbereid. Deze heeft consequenties 
voor de gegevens bij Publiekrechtelijke beperking en Soort Publiekrechtelijke beperking. 

5. De bijhouding van het  StUF-Binnengemeentelijk en het GFO-Basisgegevens zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De eerste versie van het StUF-Binnengemeentelijk is in 
oktober 1998 gereed gekomen. De ervaringen hiermee kunnen leiden tot aanpassingen in het 
GFO-Basisgegevens. 
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4 Gebruikte literatuur 
 

GBA Logisch Ontwerp 2.4, Den Haag, 1998 

R.B.M. ten Kroode, het gemeentekadaster en de automatisering van de kadastrale registratie, VNG 
Uitgeverij 1989 

Nederlands Normalisatie-instituut, NEN 1888, Algemene persoonsgegevens, Delft, 1991 

Nederlands Normalisatie-instituut, NEN 2580, Gebouwen, Delft, 1997 (2e druk) 

Nederlands Normalisatie-instituut, NEN 5825, Adressen, Delft, 1991 

Standaard voor uitwisselingsformaat tussen applicaties versie 1.0 (StUF-Binnengemeentelijk), 
oktober 1998 

Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland, Kamerdocumentatie RMP, 
Woerden, 23 mei 1995 

VNG, GFO-Basisgegevens en het gebruik ervan, Den Haag, 1994 

VNG, GFO-Basisregistratie Vastgoed (BRVG), Den Haag, 1990 

VNG, GFO-Gebouwen, Den Haag, 1991 

VNG, GFO-Gemeentekadaster (GKS), Den Haag, 1990 

Waarderingskamer, Stuf-WOZ (inclusief Stuf-TAX), Den Haag, 1995 (2e druk) 
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5 Samenstelling projectorganisatie 
 
De heer M. van den Broek (Roccade Civility) 
De heer G.C. Burger (VNG/SGBO) 
De heer H. van Duyvenbode (Siemens Nixdorf Informatiesystemen BV) 
De heer R. Dijkstra (Gemeente Apeldoorn) 
De heer F. Hendriks (CIOB) 
De heer G. Hoff (Procura BV) 
De heer R.G.A. Koenders (Gemeente Arnhem) 
De heer J. Lauwerier (Gemeente Ede) 
De heer J.J. de Leede (VNG/SGBO) 
De heer L. Meulmeester (Gemeente Vlissingen) 
Mevrouw L.A.C.M. Meijers (Kramers IGA) 
De heer W. Ovaa (Gemeente Roosendaal) 
De heer G. Schutten (Gemeente Alphen aan den Rijn) 
De heer J. M. van Veen (VNG/IBA) 
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Definities van gegevensgroepen 08-mrt-99 

 Naam: Academische Titel 
 Definitie: Een formeel via het Staatsblad gepubliceerde aanduiding van een wetenschappelijke of andere  
 graad van opleiding welke bij aanschrijving voorafgaat aan de voornamen (dan wel de daarvan  
 afgeleide naamgegevens) dan wel volgt op de achternaam. 
 Herkomst: NEN 1888, december 1991 
 Commentaar: Buitenlandse titels worden niet geregistreerd. 

 Naam: Adellijke Titel/Predikaat 
 Definitie: Een niet tot de naamgegevens behorende aanduiding die de persoon erfrechtelijk krijgt  
 toegekend of anderszins verkrijgt. 
 Herkomst: NEN 1888, december 1991 
 Commentaar: Bij aanschrijving moet de aanduiding aan de naamgegevens vooraf gaan (bij titels aan  
 achternaam, bij predikaat aan voornamen of daarvan afgeleide gegevens. 
 Buitenlandse titels/predikaten worden niet geregistreerd. 

 Naam: Adres 
 Definitie: Een locatieadres in Nederland of een postadres binnen of buiten Nederland. 
 Herkomst: 
 Commentaar: In het GFO-Basisgegevens worden twee typen adressen onderscheiden: Locatieadres en  
 Postadres. Buitenlandse adressen behoren tot de groep Postadres. 

 Naam: Adresfiliatie 
 Definitie: De afstammingsverwantschap van een locatieadres, waarmee de historie kan worden nagegaan. 

 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Bestemmingsgebied 
 Definitie: Een aaneengesloten gebied waarvoor dezelfde planologische bestemming geldt en dat valt  
 binnen één bestemmingsplan. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Onder bestemmingsplan wordt ook verstaan een stadsvernieuwingsplan of  
 leefmilieuverordening. 
 De grenzen van een bestemmingsgebied hoeven niet samen te vallen met de grenzen van  
 kadastrale of gebouwde objecten. 



 Naam: Bouwwerk 
 Definitie: Elke constructie van enige omvang die op de plaats van bestemming direct of indirect met de  
 grond verbonden is en die niet meer verbonden is met een andere constructie van enige  
 omvang. 
 Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
 Commentaar: 

 Naam: Buurt 
 Definitie: Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn  
 op topografische elementen. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Elke gemeente is onderverdeeld in een of meer wijken. Elke wijk is onderverdeeld in een of meer  
 buurten. De wijk- en buurtindeling wordt in principe door de gemeenten zelf vastgesteld. Het  
 CBS verzorgt de landelijke coordinatie van de indeling. Het uitgangspunt bij de indeling in  
 buurten is vooral topografisch van aard. Dat wil zeggen dat buurtgrenzen in het algemeen  
 samenvallen met topografische elementen als hoofdwegen, spoorlijnen en dorpsgrenzen. De  
 indeling in wijken is meer sociaal-geografisch getint. Voor grote gemeenten is de wijkindeling  
 een opsplitsing van het grondgebied in 'echte' stadswijken, met een min of meer homogene  
 bebouwing. Voor gemeenten met meerdere kernen (vaak landelijke gemeenten) weerspiegelt de  
 wijkindeling vooral de opsplitsing van het gemeentelijk grondgebied in de diverse kernen (met  
 bijbehorend buitengebied). (Bron: CBS, Toelichting op de landelijke wijk- en buurtindeling  
 1994, 1994) 

 Naam: Filiatie kadastraal object 
 Definitie: De afstammingsverwantschap van een kadastraal object, waarmee de historie kan worden  
 nagegaan. 
 Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
 Commentaar: Wanneer een deel van een geheel perceel wordt vervreemd, gaat men, in afwachting van de  
 meting over tot het administratief verdelen van het perceel in zogeheten deelpercelen. Om deze  
 delen in een geautomatiseerde registratie te kunnen opslaan dienen aan deze delen unieke  
 nummers te worden toegekend. 

 Naam: Filiatie verblijfsobject 
 Definitie: De afstammingsverwantschap van een verblijfsobject, waarmee de historie kan worden  
 nagegaan. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Met behulp van deze gegevensgroep kan men de historie van samenvoeging en splitsing van  
 verblijfsobjecten achterhalen. 



 Naam: Gebouw 
 Definitie: Een (gedeelte van een) bouwwerk, dat  (een) voor mensen toegankelijke overdekte geheel of  
 gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt, en dat niet meer rechtstreeks verbonden is met  
 een ander gebouw binnen hetzelfde bouwwerk. 
 Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
 Commentaar: Een bouwwerk zal in het algemeen bestaan uit één gebouw, eventueel tesamen met  
 kunstwerken, technische installaties en/of overige bouwwerken. Er kunnen zich meerdere  
 gebouwen in een bouwwerk bevinden, indien deze gebouwen vrij van elkaar staan en middels  
 de andere delen van het bouwwerk (kunstwerk, technische installatie of overig bouwwerk) met  
 elkaar verbonden. 
 Voorbeelden: 
 * rijtje huizen is een bouwwerk, tevens één gebouw zijnde. 
 * overkapping van een benzinestation is een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Reden: niet  
 omsloten door wanden. 
 * brug over water met twee brugwachtershuisjes is een bouwwerk, bestaande uit twee  
 gebouwen en een kunstwerk. 

 Naam: Gemeente 
 Definitie: Een gedeelte van het grondgebied van Nederland, ingesteld op basis van artikel 123 van de  
 Grondwet. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Gemeenten in het buitenland vallen niet onder deze gegevensgroep, maar worden verwerkt  
 onder Postadres. 

 Naam: Huishouden 
 Definitie: Een duurzame samenlevingsvorm van een of meer natuurlijke personen binnen een  
 WOZ-object. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Het gaat om de feitelijke leefvorm. Globaal zijn huishoudens in twee groepen te verdelen: de  
 institutionele bevolking en particuliere huishoudens. Een institutioneel huishouden bestaat uit  
 personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals verpleeg-, bejaarden- en  
 kindertehuizen, opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen. Particuliere  
 huishoudens bestaan uit een of meer personen die alleen of samen in een woonruimte zijn  
 gehuisvest en zelf in hun dagelijkse onderhoud voorzien (definities van Institutioneel  
 huishouden en Particulier huishouden zijn overgenomen van het CBS, Huishoudensprognose  
 1996). 
 De exacte definitie is afhankelijk van de wetgeving op specifieke terreinen. In de definitie van  
 Huishouden zijn de gemeenschappelijke ingrediënten aangegeven: duurzaam, verzameling van  
 personen, binnen één WOZ-object. Afhankelijk van de toepassing (bijstand, huursubsidie,  
 woningbehoefte) is verdere concretisering mogelijk. 
 De mate van duurzaamheid kan voor een particulier huishouden bijvoorbeeld als volgt nader  
 worden gedefinieerd: de personen bewonen het WOZ-object meer dan 180 dagen in een  
 aaneengesloten periode van 360 dagen. Het CBS gaat voor de Huishoudensprognose  
 daarentegen uit van eigen opgave door de respondent. 



 Naam: Huishoudenrelatie 
 Definitie: De relatie van de natuurlijke persoon tot het huishouden. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
 Definitie: Gegevens over een gesloten of ontbonden huwelijk/geregistreerd partnerschap van de  
 ingeschrevene. 
 Herkomst: GBA Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998 
 Commentaar: 

 Naam: Kadastraal object 
 Definitie: Eenheid van zakelijk recht, te weten een kadastraal perceel, deelperceel, complex, fysiek complex 
  of een appartementsrecht voorzien van een unieke kadastrale aanduiding. 
 Herkomst: GKO-GKS, november 1990 
 Commentaar: In het spraakgebruik wordt de term "perceel" dikwijls als synoniem gehanteerd voor object. Zo  
 wordt in de Kadasterwet ook geproken over "perceel". Het Rijkskadaster (AKR-KAD 39B)  
 hanteert de volgende definities: 
 - kadastraal perceel: 'Een kadastraal perceel is een deel van het grondgebied van het Rijk van  
 welk deel de begrenzing door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in  
 mathematische en kartografische gegevens is vastgelegd en door zijn kadastrale aanduiding is  
 gekenmerkt'. 
 - deelperceel: 'Een deelperceel is een gedeelte van een kadastraal perceel'. 
 - complex:'Een complex is een object, dat beoogt t.b.v. splitsing in appartementsrechten, de in  
 de splitsing betrokken kadastrale percelen (de zogenaamde grondpercelen) administratief  
 samen te voegen'. 
 - fysiek complex: 'Een fysiek complex is een object, dat beoogt de complexen, die in één  
 splitsing in appartementsrechten zijn betrokken, samen te voegen. 
 - appartementsrecht: 'Een appartementsrecht is een aandeel in de goederen die in de splitsing  
 zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten  
 van het gebouw, die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel  
 te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik 
  van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond'. 

 Naam: Land 
 Definitie: Een gedeelte van de wereld met een eigen bestuur, waarvan de soevereiniteit in ieder geval  
 door Nederland is erkend. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 



 Naam: Locatieadres 
 Definitie: Aanduiding van een plaats in Nederland door de gemeente met behulp van de tot deze  
 gegevensgroep behorende gegevens. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Een Locatieadres wordt niet beschouwd als een bij elkaar behorende set van gegevens, maar  
 als een vastgoedobject met bijbehorende gegevens. In het algemeen betreft dit het geheel van  
 gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, die tesamen met één adres worden  
 aangeduid. Bijvoorbeeld: een woonhuis met garage en tuin; een bedrijfsvestiging met kantoor,  
 productiehal, loods en tussenliggende wegen. 

 Naam: Nationaliteit 
 Definitie: De hoedanigheid van tot een bepaalde natie te behoren. 
 Herkomst: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 12e druk, 1992 
 Commentaar: 

 Naam: Natuurlijk persoon 
 Definitie: Een individueel menselijk wezen. 
 Herkomst: NEN 1888, december 1991 
 Commentaar: 

 Naam: Nevenvestiging 
 Definitie: Een niet-natuurlijk persoon, die juridisch gezien deel uitmaakt van een andere niet-natuurlijke  
 persoon. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 



 Naam: Niet-natuurlijk persoon 
 Definitie: Elke eenheid van beheer die activiteiten uitoefent, gericht op het voortbrengen van goederen  
 ten behoeve van en/of het verlenen van diensten aan derden. 
 Herkomst: GFO-Basisgegevens, augustus 1994 
 Commentaar: Een ander woord voor niet-natuurlijke personen is 'maatschappelijke objecten'. 
 Tot de niet-natuurlijke personen behoren niet alleen de bij de Kamers van Koophandel  
 ingeschreven ondernemingen, stichtingen en verenigingen, maar ook overheidsorganisaties,  
 zelfstandige bestuursorganen, vrije-beroepsbeoefenaars, zonder dat zij zich hiervoor bij de  
 Kamer van Koophandel hoeven te registreren, en andere organisaties.  
 Het komt in een aantal gevallen voor dat een natuurlijk persoon gelijk is aan een niet-natuurlijk  
 persoon. Het gaat dan om kleine zelfstandigen, die een winkel, kantoor of praktijk aan huis  
 hebben. 

 Naam: Niet-woonobject 
 Definitie: Verblijfsobject dat volgens bouw of verbouw blijvend geschikt is voor huisvesting van  
 activiteiten van niet-natuurlijke personen. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Ouder-Kind 
 Definitie: Het verband tussen een kind en zijn of haar juridische moeder en/of vader. 
 Herkomst: 
 Commentaar: In aansluiting op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is gekozen  
 voor een juridische definiëring van deze relatie. 

 Naam: Overig bouwwerk 
 Definitie: Een (gedeelte van een ) bouwwerk, zijnde geen gebouw. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Hieronder vallen kunstwerken, technische installaties en andere bouwwerken zoals: 
 - een hoogspanningsmast 
 - een overkapping van een hooiberg of benzinestation 
 - een openlucht zwembassin. 
 Een kunstwerk is 'Een (gedeelte van een) bouwwerk ten behoeve van infrastructuur van wegen  
 en/of waterlopen' (GFO-BRVG, april 1990). 
 Een technische installatie is 'Een (gedeelte van een ) bouwwerk dat bestaat uit een of meer  
 mechanische en/of elektrische apparaten, en dat geen deel uitmaakt van een gebouw'  
 (GFO-BRVG, april 1990). 



 Naam: Pand 
 Definitie: Een gebouw, of een gedeelte van een gebouw dat door een of meer van voor tot achter  
 doorlopende en van beneden tot boven opgaande bouwmuren is gescheiden van de rest van  
 het gebouw en dat niet meer zelf is omgeven door dergelijke bouwmuren. 
 Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
 Commentaar: 

 Naam: Persoonlijk identiteitsbewijs 
 Definitie: Gegevens over het identiteitsbewijs van een natuutlijke persoon. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Persoonlijke nationaliteit 
 Definitie: Gegevens over een nationaliteit van de natuurlijke persoon. 
 Herkomst: Naar: GBA, Logisch ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 139. 
 Commentaar: 



 Naam: Postadres 
 Definitie: Een buitenlands adres of een postbus of antwoordnummer in Nederland. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Niet te verwarren met het relatiegegeven 'Correspondentieadres': dit laatste kan namelijk ook  
 een Locatieadres zijn, via welke een persoon schriftelijk bereikbaar is. 
 In dat geval worden de volgende gegevens gebruikt: 
 Aanduiding bij huisnummer 
 Huisletter 
 Huisnummer 
 Huisnummertoevoeging 
 Locatieomschrijving 
 Straatnaam 
 Postcode 
 Woonplaatsnaam 
 Ook niet te verwarren met de GBA-typering 'briefadres', want dit kan eveneens een  
 Locatieadres zijn. 
 Een buitenlands adres kan uiteraard tegelijkertijd een locatie aanduiden, maar is in Nederlandse  
 registraties opgenomen met het oog op schriftelijke correspondentie. Daarom zijn de gegevens  
 benodigd voor een buitenlands adres onder deze gegevensgroep gerangschikt. Voor een  
 buitenlands adres worden de volgende gegevens gebruikt: 
 Buitenlands adres (1) 
 Buitenlands adres (2) 
 Buitenlands adres (3) 
 Buitenlands adres (4) 
 Landnaam 
 In geval van een postbusadres worden de volgende gegevens gebruikt: 
 Postbusnummer 
 Postcode 
 Woonplaatsnaam 
 In geval van een antwoordnummeradres worden de volgende gegevens gebruikt: 
 Antwoordnummer 
 Postcode 
 Woonplaatsnaam 

 Naam: Publiekrechtelijke beperking 
 Definitie: Iedere inbreuk op het recht van gebruik en beschikking van onroerend goed, dat krachtens wet- 
  of regelgeving door de overheid aan het onroerend goed wordt opgelegd. 
 Herkomst: Ravi, De kenbaarheid van de publiekrechtelijke rechtstoestand, 1988 
 Commentaar: Publiekrechtelijke beperkingen kunnen betrekking hebben op een deel van een kadastraal  
 object. Bij splitsing krijgen daardoor niet automatisch beide delen dezelfde beperkingen mee. 
 Momenteel is een Wet op de Publiekrechtelijke Beperkingen in voorbereiding. Deze zal  
 consequenties hebben voor de bij deze gegevensgroep behorende gegevens. 



 Naam: SBI-codering 
 Definitie: Classificatie van activiteiten van een niet-natuurlijke persoon volgens de Standaard  
 Bedrijfsindeling 1993 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Soort identiteitsbewijs 
 Definitie: Classificatie van identiteitsbewijzen, zoals vastgesteld in het kader van het Cliënt Volg  
 Communicatie Stelsel (CVCS). 
 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Soort publiekrechtelijke beperking 
 Definitie: Classificatie van publiekrechtelijke beperkingen die op een kadastraal object kunnen rusten. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Soort rechtsvorm 
 Definitie: Classificatie van rechtsvormen die een niet-natuurlijk persoon kan hebben. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Soort zakelijk recht 
 Definitie: Classificatie van zakelijke rechten die op een kadastraal object kunnen rusten, zoals  
 onderscheiden door het Kadaster. 
 Herkomst: 
 Commentaar: 

 Naam: Subject 
 Definitie: Een natuurlijke dan wel niet-natuurlijke persoon die onderwerp van rechten kan zijn. 
 Herkomst: GFO-OGH2, 1996 
 Commentaar: 



 Naam: Verblijfsobject 
 Definitie: Een pand of een gedeelte van een pand of een woonwagen of een woonboot dat rechtstreeks  
 vanaf de openbare weg, via het eigen erf of een gemeenschappelijke ruimte toegankelijk is en  
 waarbinnen alle ruimten rechtstreeks met elkaar in verbinding staan. 
 Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
 Commentaar: Onder "rechtstreeks met elkaar in verbinding staan" wordt verstaan dat er geen gebruik wordt  
 gemaakt van de openbare weg, het eigen erf of de gemeenschappelijke ruimte. 
 De opname van woonwagen en woonboot in deze definitie kan in de praktijk tot complicaties bij 
  de registratie leiden. De relatie met andere gegevensgroepen (bijvoorbeeld Locatieadres) wordt 
  namelijk strikt genomen gelegd tussen een standplaats respectievelijk ligplaats en adres. De  
 verplaatsing van een woonwagen of woonboot moet volgens deze definitie worden gezien als  
 sloop van een verblijfsobject op de oude plek en als nieuwbouw op de nieuwe plek. 

 Naam: Verblijfstitel 
 Definitie: Rechtsgrond op basis waarvan men bevoegd is in een land te verblijven. 
 Herkomst: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 12e druk, 1992 
 Commentaar: 

 Naam: Wijk 
 Definitie: Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zo  
 veel mogelijk zijn gebaseerd op sociaal-geografische kenmerken. 
 Herkomst: 
 Commentaar: Elke gemeente is onderverdeeld in een of meer wijken. Elke wijk is onderverdeeld in een of meer  
 buurten. De wijk- en buurtindeling wordt in principe door de gemeenten zelf vastgesteld. Het  
 CBS verzorgt de landelijke coordinatie van de indeling. Het uitgangspunt bij de indeling in  
 buurten is vooral topografisch van aard. Dat wil zeggen dat buurtgrenzen in het algemeen  
 samenvallen met topografische elementen als hoofdwegen, spoorlijnen en dorpsgrenzen. De  
 indeling in wijken is meer sociaal-geografisch getint. Voor grote gemeenten is de wijkindeling  
 een opsplitsing van het grondgebied in 'echte' stadswijken, met een min of meer homogene  
 bebouwing. Voor gemeenten met meerdere kernen (vaak landelijke gemeenten) weerspiegelt de  
 wijkindeling vooral de opsplitsing van het gemeentelijk grondgebied in de diverse kernen (met  
 bijbehorend buitengebied). (Bron: CBS, Toelichting op de landelijke wijk- en buurtindeling  
 1994, 1994) 

 Naam: Woonobject 
 Definitie: Verblijfsobject dat volgens bouw of verbouw blijvend geschikt is voor bewoning. 
 Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
 Commentaar: 



 Naam: WOZ-object 
 Definitie: De zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld. 
 Herkomst: Stuf-WOZ, 31 oktober 1995 
 Commentaar: Het WOZ-object moet afgebakend zijn overeenkomstig de regels in artikel 16 van de Wet WOZ. 
  Daarin staat:  'Voor de toepassing van de wet wordt als één onroerende zaak aangemerkt:  a.  
 een gebouwd  eigendom; b.  een ongebouwd  eigendom; c.  een gedeelte van  een in  onderdeel 
  a of onderdeel b  bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk 
  geheel te worden gebruikt;  d. een  samenstel van twee of meer  van de in onderdeel a of   
 onderdeel b bedoelde  eigendommen of in  onderdeel c bedoelde  gedeelten daarvan die bij   
 dezelfde  belastingplichtige in  gebruik zijn en die, naar  de omstandigheden  beoordeeld, bij  
 elkaar  horen;  e. het binnen  de gemeente gelegen deel  van een in onderdeel a of  onderdeel b  
 bedoeld  eigendom, van een in  onderdeel c bedoeld  gedeelte daarvan of van  een in onderdeel  
 d bedoeld  samenstel.' 
 Een WOZ-object is gelijk aan een belastingobject. Er zijn echter WOZ-objecten waarvan de  
 waarde buiten aanmerking wordt gelaten. Voorts zijn er zogenaamde 'sluimerende'  
 WOZ-objecten. Deze 'sluimerende' WOZ- objecten worden gehanteerd om een bruikbare  
 koppeling te maken tussen de ondergrond van bijvoorbeeld meergezinshuurwoningen of  
 bedrijfsverzamelgebouwen met de kadastrale percelen. 
 WOZ-objecten worden als basis gebruikt voor vier belastingen, te weten de  
 onroerende-zaakbelastingen, de waterschapsbelastingen, de inkomstenbelasting  
 (huurwaardeforfait) en de vermogensbelasting. Voor deze vier belastingen wordt niet altijd  
 dezelfde waarde gehanteerd: de onroerendezaakbelasting kent bijvoorbeeld andere  
 vrijstellingen dan de waterschapsbelastingen.  De gegevenslevering van de gemeente aan  
 waterschappen en de Belastingdienst is gebaseerd op WOZ- objecten die zijn afgebakend  
 volgens de definitie van de Wet WOZ. Dit betekent dat een WOZ-object ook kan bestaan uit  
 een complex van onroerende zaken. Dit complex wordt als één WOZ-object geleverd. Het is  
 mogelijk dat in de registratie van de gemeente de elementen van het complex afzonderlijk zijn  
 geregistreerd. Bij het aanmaken van het leveringsbestand moeten dan deze elementen van het  
 complex worden gecombineerd tot één WOZ-object. 

 Naam: Zakelijk recht 
 Definitie: Het recht dat men volgens het Burgerlijk Wetboek op een onroerende zaak kan uitoefenen,  
 alsmede oude zakelijke rechten, die niet zijn begrepen in art. 25 Overgangswet B.W. 
 Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
 Commentaar: 



Gegevens per gegevensgroep 08-mrt-99 
Groep Naam gegeven Code stuf Historie 

Academische Titel 
 *Academische titel van een natuurlijk persoon 94.00 Nee 
 Academische titelcode 94.80 Nee 
 Omschrijving academische titel 95.62 Nee 
 Positie academische titel tov naam 95.72 Nee 
Adellijke Titel/Predikaat 
 *Adellijke titel/predikaat van een natuurlijk persoon 02.20 Nee 
 Adellijke titel of predikaat (code) 02.21 Nee 
 Omschrijving adellijke titel 95.63 Nee 
 Soort adellijke titel/predikaat 95.73 Nee 
Adres 
 *Correspondentieadres 94.11 Nee 
 *Inschrijvingsadres 94.24 Ja 
 Postcode 11.60 Nee 
 Woonplaatsnaam 95.19 Nee 
Adresfiliatie 
 *Adresfiliatie is ontstaan uit locatieadres 95.96 Nee 
 *Adresfiliatie is overgegaan in locatieadres 95.97 Nee 
 Filiatiecode locatieadres 96.19 Nee 
Bestemmingsgebied 
 *Bestemming van een kadastraal object 94.02 Ja 
 *Bestemming van een overig bouwwerk 94.04 Ja 
 *Bestemming van een verblijfsobject 94.06 Ja 
 Bestemmingsplanherziening 94.89 Nee 
 Naam bestemmingsplan 96.12 Nee 
 Omschrijving bestemmingsgebied 96.27 Nee 
 Omschrijving planologische bestemming 95.67 Ja 
Bouwwerk 
 *Gebouw is onderdeel van bouwwerk 94.16 Nee 
 *Overig bouwwerk is onderdeel van bouwwerk 94.53 Nee 
 Bouwwerknummer 95.58 Nee 
Buurt 
 *Buurt bij een locatieadres 94.07 Nee 
 *Buurt in een wijk 94.08 Nee 
 Buurtcode 94.99 Nee 
 Buurtnaam 95.00 Nee 
 Einddatum buurt 81.30 Nee 
 Ingangsdatum buurt 81.20 Nee 
Filiatie kadastraal object 
 *Filiatie kadastraal object is ontstaan uit kadastraal object 94.13 Nee 
 *Filiatie kadastraal object is overgegaan in kadastraal object 94.14 Nee 
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 Filiatiecode kadastraal object 95.28 Nee 
Filiatie verblijfsobject 
 *Filiatie verblijfsobject is ontstaan uit verblijfsobject 95.99 Nee 
 *Filiatie verblijfsobject is overgegaan in verblijfsobject 96.00 Nee 
 Filiatiecode verblijfsobject 96.19 Nee 
Gebouw 
 *Gebouw is onderdeel van bouwwerk 94.16 Nee 
 *Pand is onderdeel van gebouw 94.54 Nee 
 Gebouwnummer 95.58 Nee 
Gemeente 
 *Gemeente van inschrijving 09.10 Nee 
 *Gemeente waarin locatieadres ligt 94.19 Nee 
 *Wijk in een gemeente 94.64 Nee 
 Einddatum gemeente 81.30 Nee 
 Gemeente waarin overgegaan 96.20 Nee 
 Gemeentecode 92.10 Nee 
 Gemeentenaam 09.11 Nee 
 Ingangsdatum gemeente 81.20 Nee 
Huishouden 
 *Huishouden heeft huishoudenrelaties 94.40 Ja 
 *Huishouden is gehuisvest in WOZ-object 96.01 Nee 
 Grootte huishouden 96.07 Ja 
 Huishoudennummer 96.28 Nee 
 Soort huishouden 94.69 Ja 
Huishoudenrelatie 
 *Huishouden heeft huishoudenrelaties 94.40 Ja 
 *Huishoudenrelatie is een natuurlijk persoon 96.33 Nee 
 Einddatum huishoudenrelatie 81.30 Nee 
 Huishoudenrelatiecode 96.32 Nee 
 Ingangsdatum huishoudenrelatie 81.20 Nee 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
 *Huwelijk/partnerschap bestaat uit 94.22 Nee 
 *Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap 06.30 Nee 
 *Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap 07.30 Nee 
 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap 06.10 Nee 
 Datum inschrijving vonnis ontbinding huwelijk/geregistreerd  96.37 Nee 
 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap 07.10 Nee 
 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap 06.20 Nee 
 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap 07.20 Nee 
 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap 07.40 Nee 
 Soort verbintenis 15.10 Nee 
Kadastraal object 
 *Bestemming van een kadastraal object 94.02 Ja 
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 *Filiatie kadastraal object is ontstaan uit kadastraal object 94.13 Nee 
 *Filiatie kadastraal object is overgegaan in kadastraal object 94.14 Nee 
 *Kadastraal object bij een overig bouwwerk 94.26 Nee 
 *Kadastraal object bij een verblijfsobject 94.28 Nee 
 *Kadastraal object bij een WOZ-object 94.29 Nee 
 *Locatieadres van een kadastraal object 94.41 Nee 
 *Publiekrechtelijke beperking rust op kadastraal object 94.56 Nee 
 *Voornaamste zakelijk gerechtigde 94.23 Ja 
 *Zakelijk recht rust op kadastraal object 94.65 Nee 
 Aanduiding indicatie mogelijk 94.68 Nee 
 Centroïd x-coördinaat kadastraal object 95.01 Nee 
 Centroïd y-coördinaat kadastraal object 95.02 Nee 
 Centroïd z-coördinaat kadastraal object 95.03 Nee 
 Einddatum kadastraal object 81.30 Nee 
 Indicatie oppervlakte geschat 95.36 Nee 
 Indicatie vervallen 95.37 Nee 
 Ingangsdatum kadastraal object 81.20 Nee 
 Kadastraal object index letter 51.40 Nee 
 Kadastraal object index nummer 51.50 Nee 
 Kadastraal perceelnummer 51.30 Nee 
 Kadastrale gemeentecode 51.10 Nee 
 Kadastrale sectie 51.20 Nee 
 Omschrijving deelperceel 95.64 Nee 
 Oppervlakte kadastraal object 95.71 Nee 
Land 
 *Geboorteland 03.30 Nee 
 *Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap 06.30 Nee 
 *Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap 07.30 Nee 
 *Land overlijden 08.30 Nee 
 *Land van emigratie 13.10 Nee 
 *Land van immigratie 14.10 Nee 
 *Land waarin postadres ligt 94.39 Nee 
 Einddatum land 81.30 Nee 
 Ingangsdatum land 81.20 Nee 
 Landcode 94.10 Nee 
 Landnaam 95.56 Nee 
Locatieadres 
 *Adresfiliatie is ontstaan uit locatieadres 95.96 Nee 
 *Adresfiliatie is overgegaan in locatieadres 95.97 Nee 
 *Buurt bij een locatieadres 94.07 Nee 
 *Gemeente waarin locatieadres ligt 94.19 Nee 
 *Hoofdadres van een WOZ-object 94.21 Ja 
 *Locatieadres van een kadastraal object 94.41 Nee 
 *Locatieadres van een overig bouwwerk 94.43 Nee 
 *Locatieadres van een verblijfsobject 94.45 Nee 
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 *Nevenadres van een WOZ-object 94.50 Nee 
 *Verblijfs/vestigingsadres 94.59 Ja 
 *Wijk bij een locatieadres 96.29 Nee 
 Aanduiding bij huisnummer 11.50 Ja 
 Centroïd x-coördinaat locatieadres 95.01 Nee 
 Centroïd y-coördinaat locatieadres 95.02 Nee 
 Centroïd z-coördinaat locatieadres 95.03 Nee 
 Einddatum locatieadres 81.30 Nee 
 Huisletter 11.30 Ja 
 Huisnummer 11.20 Ja 
 Huisnummertoevoeging 11.40 Ja 
 Ingangsdatum locatieadres 81.20 Nee 
 Locatieadresnummer 95.58 Nee 
 Locatieomschrijving 11.70 Ja 
 Straatcode 96.16 Nee 
 Straatnaam 11.10 Ja 
Nationaliteit 
 *Code van een nationaliteit 05.10 Nee 
 Einddatum nationaliteit 81.30 Nee 
 Ingangsdatum nationaliteit 81.20 Nee 
 Nationaliteit (code) 05.11 Nee 
 Omschrijving nationaliteit 95.65 Nee 
Natuurlijk persoon 
 *Academische titel van een natuurlijk persoon 94.00 Nee 
 *Adellijke titel/predikaat van een natuurlijk persoon 02.20 Nee 
 *Geboorteland 03.30 Nee 
 *Gemeente van inschrijving 09.10 Nee 
 *Huishoudenrelatie is een natuurlijk persoon 96.33 Nee 
 *Huwelijk/partnerschap bestaat uit 94.22 Nee 
 *Identiteitsbewijs van een natuurlijk persoon 96.35 Nee 
 *Inschrijvingsadres 94.24 Ja 
 *Kind heeft moeder 94.30 Nee 
 *Kind heeft vader 94.31 Nee 
 *Land overlijden 08.30 Nee 
 *Land van emigratie 13.10 Nee 
 *Land van immigratie 14.10 Nee 
 *Nationaliteit van een natuurlijk persoon 94.46 Nee 
 *Ouder heeft kind 94.51 Nee 
 *Verblijfstitel van een natuurlijk persoon 39.10 Ja 
 A-nummer 01.10 Nee 
 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap 65.10 Nee 
 Aanduiding naamgebruik 61.10 Nee 
 Burgerlijke staat 94.98 Nee 
 Datum inschrijving in gemeente 09.20 Nee 
 Datum opschorting bijhouding 67.10 Nee 
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 Datum overlijden 08.10 Nee 
 Datum verkrijging verblijfstitel 96.30 Nee 
 Datum verlies verblijfstitel 39.20 Nee 
 Datum vertrek uit Nederland 13.20 Nee 
 Datum vestiging in Nederland 14.20 Nee 
 Geboortedatum 03.10 Nee 
 Geboorteplaats 03.20 Nee 
 Geslachtsaanduiding 04.10 Nee 
 Geslachtsnaam 02.40 Ja 
 Indicatie curateleregister 33.10 Nee 
 Indicatie geheim 70.10 Nee 
 Indicatie gezag minderjarige 32.10 Nee 
 Omschrijving reden opschorting bijhouding 67.20 Nee 
 Plaats overlijden 08.20 Nee 
 Voorletters 02.11 Ja 
 Voornamen 02.10 Ja 
 Voorvoegsel geslachtsnaam 02.30 Ja 
Nevenvestiging 
 *Nevenvestiging 94.63 Nee 
Niet-natuurlijk persoon 
 *Hoofdactiviteit 94.20 Nee 
 *Nevenactiviteit 94.49 Nee 
 *Nevenvestiging 94.63 Nee 
 *Rechtsvorm van een niet-natuurlijk persoon 96.22 Nee 
 Aantal werkzame mannen fulltime 94.73 Nee 
 Aantal werkzame mannen parttime 94.74 Nee 
 Aantal werkzame vrouwen fulltime 94.75 Nee 
 Aantal werkzame vrouwen parttime 94.76 Nee 
 Datum einde niet-natuurlijk persoon 96.03 Nee 
 Datum ontbinding niet-natuurlijk persoon 96.04 Nee 
 Datum oprichting niet-natuurlijk persoon 96.05 Nee 
 Handelsnaam 95.31 Ja 
 Handelsregisternummer 95.49 Nee 
 Indicatie faillissement 96.09 Nee 
 Indicatie hoofdvestiging 95.35 Nee 
 Indicatie surséance van betaling 96.10 Nee 
 Soort niet-natuurlijk persoon 96.31 Nee 
 Statutaire naam / Vennootschapsnaam 95.79 Ja 
 Zaaknaam 95.92 Ja 
Niet-woonobject 
 Aantal parkeerplaatsen 94.70 Nee 
 Frontbreedte 61.49 Nee 
Ouder-Kind 
 *Kind heeft moeder 94.30 Nee 
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 *Kind heeft vader 94.31 Nee 
 *Ouder heeft kind 94.51 Nee 
 Einddatum familierechtelijke betrekking 95.18 Nee 
 Ingangsdatum familierechtelijke betrekking 62.10 Nee 
Overig bouwwerk 
 *Bestemming van een overig bouwwerk 94.04 Ja 
 *Kadastraal object bij een overig bouwwerk 94.26 Nee 
 *Locatieadres van een overig bouwwerk 94.43 Nee 
 *Overig bouwwerk behoort tot WOZ-object 94.52 Nee 
 *Overig bouwwerk is onderdeel van bouwwerk 94.53 Nee 
 Omschrijving overig bouwwerk 95.66 Nee 
 Overig-bouwwerknummer 95.58 Nee 
 Type overig bouwwerk 95.83 Nee 
Pand 
 *Pand is onderdeel van gebouw 94.54 Nee 
 *Verblijfsobject is onderdeel van pand 94.61 Nee 
 Hoogste bouwlaag pand 95.32 Nee 
 Laagste bouwlaag pand 95.53 Nee 
 Pandnummer 95.58 Nee 
Persoonlijk identiteitsbewijs 
 *Identiteitsbewijs van een natuurlijk persoon 96.35 Nee 
 *Soort identiteitsbewijs 96.34 Nee 
 Nummer identiteitsbewijs 96.38 Nee 
Persoonlijke nationaliteit 
 *Code van een nationaliteit 05.10 Nee 
 *Nationaliteit van een natuurlijk persoon 94.46 Nee 
 Datum verkrijging nationaliteit 81.20 Nee 
 Datum verlies nationaliteit 81.30 Nee 
Postadres 
 *Land waarin postadres ligt 94.39 Nee 
 Adres buitenland (1) 94.82 Nee 
 Adres buitenland (2) 94.83 Nee 
 Adres buitenland (3) 94.84 Nee 
 Adres buitenland (4) 94.85 Nee 
 Antwoordnummer 94.86 Nee 
 Postbusnummer 11.80 Nee 
Publiekrechtelijke beperking 
 *Code van een publiekrechtelijke beperking 94.09 Nee 
 *Publiekrechtelijke beperking rust op kadastraal object 94.56 Nee 
 Einddatum publiekrechtelijke beperking 81.30 Nee 
 Ingangsdatum publiekrechtelijke beperking 81.20 Nee 
 Vindplaats document 95.89 Nee 
SBI-codering 
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 *Hoofdactiviteit 94.20 Nee 
 *Nevenactiviteit 94.49 Nee 
 SBI-code 95.76 Nee 
 SBI-omschrijving 95.77 Nee 
Soort identiteitsbewijs 
 *Soort identiteitsbewijs 96.34 Nee 
 Identiteitsbewijs (code) 96.36 Nee 
 Omschrijving identiteitsbewijs 96.39 Nee 
Soort publiekrechtelijke beperking 
 *Code van een publiekrechtelijke beperking 94.09 Nee 
 Publiekrechtelijke beperking code 96.21 Nee 
 Publiekrechtelijke beperking omschrijving 95.68 Nee 
Soort rechtsvorm 
 *Rechtsvorm van een niet-natuurlijk persoon 96.22 Nee 
 Rechtsvormcode 95.75 Nee 
 Rechtsvormomschrijving 95.74 Nee 
Soort zakelijk recht 
 *Code van een zakelijk recht 94.10 Nee 
 Aanduiding erfdienstbaarheid 94.67 Nee 
 Zakelijk recht omschrijving 95.69 Nee 
 Zakelijk-rechtcode 41.20 Nee 
Subject 
 *Correspondentieadres 94.11 Nee 
 *Eigenaar 94.12 Ja 
 *Gebruiker 94.17 Ja 
 *Subject heeft zakelijk recht 94.55 Nee 
 *Verblijfs/vestigingsadres 94.59 Ja 
 *Voornaamste zakelijk gerechtigde 94.23 Ja 
 Aanvulling Sofi-nummer 94.79 Nee 
 Bank/girorekeningnummer 94.87 Nee 
 E-mail adres 95.16 Nee 
 Faxnummer 95.27 Nee 
 Sofi-nummer 01.20 Nee 
 Subjectnummer AKR 01.40 Nee 
 Telefoonnummer 95.80 Nee 
Verblijfsobject 
 *Bestemming van een verblijfsobject 94.06 Ja 
 *Filiatie verblijfsobject is ontstaan uit verblijfsobject 95.99 Nee 
 *Filiatie verblijfsobject is overgegaan in verblijfsobject 96.00 Nee 
 *Kadastraal object bij een verblijfsobject 94.28 Nee 
 *Locatieadres van een verblijfsobject 94.45 Nee 
 *Verblijfsobject behoort tot WOZ-object 94.60 Ja 
 *Verblijfsobject is onderdeel van pand 94.61 Nee 
 Aan/uitbouw 94.66 Nee 
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 Aantal ruimten 94.71 Nee 
 Bebouwde terreinoppervlakte 95.50 Nee 
 Bouwjaar 94.91 Nee 
 Bouwjaarklasse 94.92 Nee 
 Bouwkundige bestemming actueel 94.93 Ja 
 Bouwkundige bestemming oorspronkelijk 94.94 Nee 
 Bouwtechnische kwaliteitsaanduiding 94.95 Ja 
 Bruto inhoud 94.96 Ja 
 Bruto vloeroppervlak 94.97 Ja 
 Centroïd x-coördinaat verblijfsobject 95.01 Nee 
 Centroïd y-coördinaat verblijfsobject 95.02 Nee 
 Centroïd z-coördinaat verblijfsobject 95.03 Nee 
 Datum aanvang bouw 95.10 Nee 
 Datum bouw gereed 95.11 Nee 
 Datum sloop 96.23 Nee 
 Gemiddelde breedte verblijfsobject 61.46 Nee 
 Gemiddelde hoogte verblijfsobject 61.47 Nee 
 Gemiddelde lengte verblijfsobject 61.45 Nee 
 Hoogste bouwlaag verblijfsobject 95.32 Nee 
 Laagste bouwlaag verblijfsobject 95.53 Nee 
 Lifttype 95.57 Nee 
 Monumentaanduiding 95.59 Nee 
 Onbebouwde terreinoppervlakte 95.82 Nee 
 Onderhoudstoestand 95.70 Ja 
 Renovatiejaar 61.28 Ja 
 Verblijfsobjectnummer 95.58 Nee 
 Verblijfsobjecttype 95.87 Nee 
Verblijfstitel 
 *Verblijfstitel van een natuurlijk persoon 39.10 Ja 
 Aanduiding verblijfstitel 39.11 Nee 
 Einddatum verblijfstitel 81.30 Nee 
 Ingangsdatum verblijfstitel 81.20 Nee 
 Verblijfstitelomschrijving 95.88 Nee 
Wijk 
 *Buurt in een wijk 94.08 Nee 
 *Wijk bij een locatieadres 96.29 Nee 
 *Wijk in een gemeente 94.64 Nee 
 Einddatum wijk 81.30 Nee 
 Ingangsdatum wijk 81.20 Nee 
 Wijkcode 95.90 Nee 
 Wijknaam 95.91 Nee 
Woonobject 
 Aantal woonlagen 94.77 Nee 
 Aantal woonvertrekken 94.78 Nee 
 Bereikbaarheid hoofdwoonvertrek 94.88 Nee 



Groep Naam gegeven Code stuf Historie 
 Binnenwerkse kernoppervlakte 94.90 Nee 
 Soort woonobject 95.78 Ja 
 Woonoppervlakte 95.60 Nee 
WOZ-object 
 *Eigenaar 94.12 Ja 
 *Gebruiker 94.17 Ja 
 *Hoofdadres van een WOZ-object 94.21 Ja 
 *Huishouden is gehuisvest in WOZ-object 96.01 Nee 
 *Kadastraal object bij een WOZ-object 94.29 Nee 
 *Nevenadres van een WOZ-object 94.50 Nee 
 *Overig bouwwerk behoort tot WOZ-object 94.52 Nee 
 *Verblijfsobject behoort tot WOZ-object 94.60 Ja 
 Activiteit feitelijk 94.81 Ja 
 Huurprijs 95.34 Nee 
 Huurprijs (euro) 96.08 Nee 
 Peildatum huurprijs 96.15 Nee 
 Vastgestelde waarde 95.85 Ja 
 Vastgestelde waarde (euro) 96.17 Ja 
 Waardepeildatum 15.20 Ja 
 WOZ-objectnummer 01.01 Nee 
Zakelijk recht 
 *Code van een zakelijk recht 94.10 Nee 
 *Subject heeft zakelijk recht 94.55 Nee 
 *Zakelijk recht rust op kadastraal object 94.65 Nee 
 Einddatum zakelijk recht 95.26 Nee 
 Indicatie zakelijk recht met meer zaken verkregen 95.38 Nee 
 Ingangsdatum zakelijk recht 95.48 Nee 
 Koopjaar zakelijk recht 95.51 Nee 
 Koopsom zakelijk recht 95.52 Nee 
 Koopsom zakelijk recht (euro) 96.11 Nee 
 Noemer aandeel zakelijk recht 95.61 Nee 
 Teller aandeel zakelijk recht 95.81 Nee 



 
Academische Titel 
Gegeven: *Academische titel van een natuurlijk persoon Historie:nee 94.00 
Definitie: De academische titel van een natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon kan 0, 1 of meer academische titels hebben. Een academische 
titel kan op 0, 1 of meer personen van toepassing zijn. 

 
 
 
Academische Titel 
Gegeven: Academische titelcode Historie:nee 94.80 
Definitie: Een code die aangeeft welke academische titel behoort tot de naam. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: Deze tabel is overgenomen uit NEN 1888, december 1991: 

bc = baccalaureus (titel voor HBO-opleiding niet resulterende in 
titel ing.) 
dr = doctor (gepromoveerd of eredoctoraat) 
drs = doctorandus (titel voor WO-opleiding niet resulterende in 
mr. of ir.) 
ing = ingenieur HBO 
ir = ingenieur WO 
M = master (eventueel gevolgd door een aanduiding waaruit de WO-
opleiding blijkt) 
mr = meester in de rechten WO 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Academische Titel 
Gegeven: Omschrijving academische titel Historie:nee 95.62 
Definitie: De omschrijving behorende bij NEN-tabel 'Academische titelcode'. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 80 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: Deze tabel is overgenomen uit NEN 1888, december 1991: 

bc = baccalaureus (titel voor HBO-opleiding niet resulterende in 
titel ing.) 
dr = doctor (gepromoveerd of eredoctoraat) 
drs = doctorandus (titel voor WO-opleiding niet resulterende in 
mr. of ir.) 
ing = ingenieur HBO 
ir = ingenieur WO 
M = master (eventueel gevolgd door een aanduiding waaruit de WO-
opleiding blijkt) 
mr = meester in de rechten WO 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 



 
Academische Titel 
Gegeven: Positie academische titel tov naam Historie:nee 95.72 
Definitie: Aanduiding of de academische titel voorafgaand aan de voornamen of achter de 

geslachtsnaam wordt geplaatst. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: N = Na de geslachtsnaam 

V = Voor de voornamen 
Commentaar: De titels 'baccalaureus' en 'master' worden achter de geslachtsnaam geplaatst, de 

overige titels er voor. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Adellijke Titel/Predikaat 
Gegeven: *Adellijke titel/predikaat van een natuurlijk persoon Historie:nee 02.20 
Definitie: De adellijke titel of het predikaat van een natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 02.20 het element Adellijke titel of predikaat gedefinieerd. In 
het GFO is dit als een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. Code 
en omschrijving zijn als gegevens opgenomen. 
Een natuurlijk persoon kan 0 of 1 adellijke titel hebben. Een adellijke titel kan op 0, 1 
of meer personen van toepassing zijn. 

 
 
 
Adellijke Titel/Predikaat 
Gegeven: Adellijke titel of predikaat (code) Historie:nee 02.21 
Definitie: Een code, voorkomend in Tabel 38, Tabel Adellijke Titel/predikaat, behorende bij de 

omschrijving van de titel die of het predikaat dat behoort tot de naam (bij adellijke titel 
geslachtsnaam, bij predikaat voornaam). 

Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 202 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 38 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 



 
Adellijke Titel/Predikaat 
Gegeven: Omschrijving adellijke titel Historie:nee 95.63 
Definitie: De omschrijving behorende bij GBA-tabel 38, Tabel Adellijke Titel/predikaat. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 10 
Eenheid:  
Domein: Zie voor de omschrijvingen GBA-tabel 38. 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Adellijke Titel/Predikaat 
Gegeven: Soort adellijke titel/predikaat Historie:nee 95.73 
Definitie: Aanduiding of het om een adellijke titel of een predikaat gaat. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: A = Adellijke titel 

P = Predikaat 
Commentaar: Een adellijke titel gaat vooraf aan de geslachtsnaam. Een predikaat gaat vooraf aan de 

voornamen. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Adres 
Gegeven: *Correspondentieadres Historie:nee 94.11 
Definitie: Het adres waarop het subject in de regel schriftelijk bereikbaar is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een correspondentieadres kan gelijk zijn aan het in de GBA opgenomen briefadres. 
Een adres kan het correspondentieadres zijn van 0, 1 of meer subjecten. Een subject 
kan 0 of 1 correspondentieadressen opgeven. 

 
 
 
Adres 
Gegeven: *Inschrijvingsadres Historie:ja 94.24 
Definitie: Het adres waarop de natuurlijke persoon in de Gemeentelijke Basisadministratie 

Personen is ingeschreven. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon is in de GBA ingeschreven op een woonadres of een briefadres.



Een natuurlijk persoon heeft 0 of 1 inschrijvingsadres. Een adres kan het 
inschrijvingsadres zijn van 0, 1 of meer natuurlijke personen. 

 
Adres 
Gegeven: Postcode Historie:nee 11.60 
Definitie: De door de PTT vastgestelde code behorend bij de straatnaam en het huisnummer. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 230 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 6 
Eenheid:  
Domein: 1000AA-9999ZZ 
Tabel:  

Commentaar: De postcode is opgebouwd uit een woonplaatscode en een lettercode.  
Het Besluit Standaardadressering zegt hierover: 
Woonplaatscode: een door de PTT ontworpen 4-cijferige code die een unieke 
aanduiding vormt voor alle woonplaatsen in Nederland. 
Lettercode: twee alfabetische tekens in hoofdletters. 
De combinatie woonplaatscode/lettercode vormt de cijfer/letter-combinatie van een 
aantal besteladressen die algemeen bekend staan als postcode. 
 
Naast de GBA-definitie bestaat er voor dit gegeven ook een NEN-definitie. Op den 
duur zullen beide definities op elkaar worden afgestemd. Momenteel worden in de 
GFO's voor persoonsgegevens de GBA-definities gehanteerd omdat de GBA een 
belangrijke bron voor persoonsgegevens vormt. 
De definitie volgens NEN 5825 luidt: 
De officiële Nederlandse PTT codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode 
en een alfabetische lettercode (NEN 5825, p.5). 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Adres 
Gegeven: Woonplaatsnaam Historie:nee 95.19 
Definitie: De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats waarin het adres ligt. 
Herkomst: Naar: NEN 5825, 1e druk, december 1991, p. 5 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 24 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Voor woonplaatsnamen langer dan 24 posities gelden inkortingsregels (zie NEN 5825, 
1e druk, december 1991, Bijlage B, p. 12). 
In Stuf-WOZ zijn voor dit gegeven 40 posities gereserveerd. 
De term 'woonplaats' is noch in NEN, noch in GBA gedefinieerd. Hieronder kan 
worden verstaan: 'Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, 
waarvan de naam voor adressering van post gewoonlijk wordt gebruikt.' 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Adresfiliatie 
Gegeven: *Adresfiliatie is ontstaan uit locatieadres Historie:nee 95.96 
Definitie: Een verwijzing naar vervallen locatieadressen(en) waaruit het locatieadres is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  



Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een nieuw locatieadres is ontstaan uit 1 of meer vervallen locatieadressen. 
 
Adresfiliatie 
Gegeven: *Adresfiliatie is overgegaan in locatieadres Historie:nee 95.97 
Definitie: Een verwijzing naar locatieadres(en) waarin een vervallen locatieadres is overgegaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: 1 Of meer vervallen locatieadressen kunnen zijn overgegaan in een nieuw locatieadres.
 
 
 
Adresfiliatie 
Gegeven: Filiatiecode locatieadres Historie:nee 96.19 
Definitie: Een code die aangeeft om welke reden het locatieadres is overgegaan in of ontstaan uit 

een of meer andere locatieadressen. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: a = samenvoeging van locatieadressen 

b = splitsing van locatieadressen 
Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Bestemmingsgebied 
Gegeven: *Bestemming van een kadastraal object Historie:ja 94.02 
Definitie: Het bestemmingsgebied waarin het kadastraal object geheel of grotendeels is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object kan 0, 1 of meer bestemmingen hebben. Een bestemming heeft 
betrekking op 1 of meer kadastrale objecten. 

 
 
 
Bestemmingsgebied 
Gegeven: *Bestemming van een overig bouwwerk Historie:ja 94.04 
Definitie: Het bestemmingsgebied waarin het overig bouwwerk geheel of grotendeels is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  



Tabel:  

Commentaar: Een overig bouwwerk kan 0, 1 of meer bestemmingen hebben. Een bestemming heeft 
betrekking op 0, 1 of meer overige bouwwerken. 

 



 
Bestemmingsgebied 
Gegeven: *Bestemming van een verblijfsobject Historie:ja 94.06 
Definitie: Het bestemmingsgebied waarin het verblijfsobject geheel of grotendeels is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een verblijfsobject kan 0, 1 of meer bestemmingen hebben. Een bestemming heeft 
betrekking op 0, 1 of meer verblijfsobjecten. 

 
 
 
Bestemmingsgebied 
Gegeven: Bestemmingsplanherziening Historie:nee 94.89 
Definitie: Aanduiding of voor het bestemmingsgebied een voorbereidingsbesluit (ex artikel 21 

Wet op de Ruimtelijke Ordening) is genomen, dan wel een ontwerp-bestemmingsplan 
ter inzage is gelegd. 

Herkomst:  
Type: logisch 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: J/N 
Tabel:  

Commentaar: Uit dit gegeven kan worden afgeleid of de geregistreerde planologische bestemming 
misschien op korte termijn wordt veranderd. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Bestemmingsgebied 
Gegeven: Naam bestemmingsplan Historie:nee 96.12 
Definitie: Aanduiding van het bestemmingsplan waar het bestemmingsgebied deel van uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 80 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Bestemmingsgebied 
Gegeven: Omschrijving bestemmingsgebied Historie:nee 96.27 
Definitie: Een aanduiding die het bestemmingsgebied identificeert. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 80 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 



 
 



 
Bestemmingsgebied 
Gegeven: Omschrijving planologische bestemming Historie:ja 95.67 
Definitie: Omschrijving van de bestemming zoals die in het vigerende bestemmingsplan is 

vastgelegd. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 80 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Onder bestemmingsplan wordt ook verstaan een stadsvernieuwingsplan of 
leefmilieuverordening. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Bouwwerk 
Gegeven: *Gebouw is onderdeel van bouwwerk Historie:nee 94.16 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft dat het bouwwerk getypeerd kan worden als een gebouw, 

danwel aangeeft van welk bouwwerk het gebouw een onderdeel vormt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een bouwwerk bestaat uit 0, 1 of meer gebouwen. Een gebouw maakt deel uit van 1 
bouwwerk. 

 
 
 
Bouwwerk 
Gegeven: *Overig bouwwerk is onderdeel van bouwwerk Historie:nee 94.53 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft dat het bouwwerk getypeerd kan worden als een overig 

bouwwerk, danwel aangeeft van welk bouwwerk het overig bouwwerk een onderdeel 
vormt. 

Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een bouwwerk bestaat uit 0, 1 of meer overige bouwwerken. Een overig bouwwerk 
maakt deel uit van 1 bouwwerk. 

 
 



 
Bouwwerk 
Gegeven: Bouwwerknummer Historie:nee 95.58 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een bouwwerk zoals toegekend door de 

gemeente waarin het bouwwerk is gelegen. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 12 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 32) van de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA); de laatste acht cijfers: 
00000000-99999999 

Tabel:  

Commentaar: Het nummer moet uniek zijn. De eerste vier cijfers van het nummer komen overeen 
met de gemeentecode. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de volgende acht 
cijfers een uniek nummer binnen de gemeente vormen. Het gebruik van een uniek 
nummer in plaats van een unieke identificatie op basis van gemeente, straatnaam, 
huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, eventueel 
aangevuld met een locatieomschrijving, vereenvoudigt de verwerking door de 
afnemers aanzienlijk. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Buurt 
Gegeven: *Buurt bij een locatieadres Historie:nee 94.07 
Definitie: De buurt waarin het locatieadres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een locatieadres ligt in 1 buurt. In een buurt liggen 1 of meer locatieadressen. 
 
 
 
Buurt 
Gegeven: *Buurt in een wijk Historie:nee 94.08 
Definitie: De wijk waarin de buurt is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een wijk bestaat uit een of meer buurten. Een buurt ligt in 1 wijk. 
 
 



 
Buurt 
Gegeven: Buurtcode Historie:nee 94.99 
Definitie: De code behorende bij de naam van de buurt. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: CBS-codetabel 
Tabel:  

Commentaar: De gehanteerde codering is de CBS-buurtcode. De buurtgrenzen worden in overleg 
tussen gemeente en CBS vastgesteld. Een buurt is een onderdeel van een wijk. Een 
unieke buurtcode ontstaat door combinatie van de gemeentecode (4 posities), de 
wijkcode (2 posities) en de buurtcode (2 posities). 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Buurt 
Gegeven: Buurtnaam Historie:nee 95.00 
Definitie: De naam van de buurt, zoals die door het CBS wordt gebruikt. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Buurt 
Gegeven: Einddatum buurt Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop de buurt is komen te vervallen. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Buurt 
Gegeven: Ingangsdatum buurt Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop de buurt is gecreëerd. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 



 
 
Filiatie kadastraal object 
Gegeven: *Filiatie kadastraal object is ontstaan uit kadastraal object Historie:nee 94.13 
Definitie: Een verwijzing naar vervallen kadastra(a)l(e) object(en) waaruit het kadastraal object 

is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een nieuw kadastraal object is ontstaan uit 1 of meer vervallen kadastrale objecten. 
 
 
 
Filiatie kadastraal object 
Gegeven: *Filiatie kadastraal object is overgegaan in kadastraal object Historie:nee 94.14 
Definitie: Een verwijzing naar kadastra(a)l(e) object(en) waarin een vervallen kadastraal object is 

overgegaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: 1 Of meer vervallen kadastrale objecten kunnen zijn overgegaan in een nieuw 
kadastraal object. 

 
 
 
Filiatie kadastraal object 
Gegeven: Filiatiecode kadastraal object Historie:nee 95.28 
Definitie: Een code die aangeeft om welke reden het kadastrale object is overgegaan in of 

ontstaan uit een of meer andere kadastrale objecten. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: a = overgegaan in app.rechten/ objecten 

b = vernummering wijziging bewaringsgrenzen 
c = overgegaan in complex 
d = overgegaan in deelpercelen 
e = beklemming 
f = overgegaan in fysiek complex 
g = opgeheven appartementsrecht/complex 
h = herstel van fouten 
k = kavelruil 
m = herleving moederperceel 
n = restdeelperceel nul 
o = vernummering uit ongenummerd 
r = ruilverkaveling 
v = vernummering 

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Filiatie verblijfsobject 
Gegeven: *Filiatie verblijfsobject is ontstaan uit verblijfsobject Historie:nee 95.99 
Definitie: Een verwijzing naar vervallen verblijfsobject(en) waaruit het verblijfsobject is 

ontstaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een nieuw verblijfsobject is ontstaan uit 1 of meer vervallen verblijfsobjecten. 
 
 
 
Filiatie verblijfsobject 
Gegeven: *Filiatie verblijfsobject is overgegaan in verblijfsobject Historie:nee 96.00 
Definitie: Een verwijzing naar verblijfsobject(en) waarin een vervallen verblijfsobject is 

overgegaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: 1 Of meer vervallen verblijfsobjecten kunnen zijn overgegaan in een nieuw 
verblijfsobject. 

 
 
 
Filiatie verblijfsobject 
Gegeven: Filiatiecode verblijfsobject Historie:nee 96.19 
Definitie: Een code die aangeeft om welke reden het verblijfsobject is overgegaan in of ontstaan 

uit een of meer andere verblijfsobjecten. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: a = samenvoeging van locatieadressen 

b = splitsing van locatieadressen 
Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Gebouw 
Gegeven: *Gebouw is onderdeel van bouwwerk Historie:nee 94.16 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft dat het bouwwerk getypeerd kan worden als een gebouw, 

danwel aangeeft van welk bouwwerk het gebouw een onderdeel vormt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een bouwwerk bestaat uit 0, 1 of meer gebouwen. Een gebouw maakt deel uit van 1 



bouwwerk. 
 
 
 
Gebouw 
Gegeven: *Pand is onderdeel van gebouw Historie:nee 94.54 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft van welk gebouw het pand een onderdeel vormt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een gebouw bestaat uit 1 of meer panden. Een pand maakt deel uit van 1 gebouw. 
 
 
 
Gebouw 
Gegeven: Gebouwnummer Historie:nee 95.58 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een gebouw zoals toegekend door de 

gemeente waarin het gebouw is gelegen. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 12 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 32) van de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA); de laatste acht cijfers: 
00000000-99999999 

Tabel:  

Commentaar: Het nummer moet uniek zijn. De eerste vier cijfers van het nummer komen overeen 
met de gemeentecode. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de volgende acht 
cijfers een uniek nummer binnen de gemeente vormen. Het gebruik van een uniek 
nummer in plaats van een unieke identificatie op basis van gemeente, straatnaam, 
huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, eventueel 
aangevuld met een locatieomschrijving, vereenvoudigt de verwerking door de 
afnemers aanzienlijk. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Gemeente 
Gegeven: *Gemeente van inschrijving Historie:nee 09.10 
Definitie: De gemeente waar de persoonslijst zich bevindt of de gemeente waarnaar de 

persoonslijst is uitgeschreven of de gemeente waar de persoonslijst voor de eerste keer 
is opgenomen. 

Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 220 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 09.10 de gemeente van inschrijving gedefinieerd. In het GFO 
is dit als een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon is in 1 gemeente ingeschreven. In 1 gemeente zijn 1 of meer 
natuurlijke personen ingeschreven. 

 



 



 
Gemeente 
Gegeven: *Gemeente waarin locatieadres ligt Historie:nee 94.19 
Definitie: De gemeente waarin het adres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een locatieadres ligt in 1 gemeente. Eén gemeente bevat 1 of meer locatieadressen. 
 
 
 
Gemeente 
Gegeven: *Wijk in een gemeente Historie:nee 94.64 
Definitie: De gemeente waarin de wijk is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een gemeente bestaat uit een of meer wijken. Een wijk ligt in 1 gemeente. 
 
 
 
Gemeente 
Gegeven: Einddatum gemeente Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop de gemeente is opgeheven. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Gemeente 
Gegeven: Gemeente waarin overgegaan Historie:nee 96.20 
Definitie: De CBS-code van de gemeente waarin een oude gemeente na herindeling is 

overgegaan. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 33 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Gemeente 
Gegeven: Gemeentecode Historie:nee 92.10 
Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel, die uniek een gemeente 

identificeert. 
Herkomst: Naar GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 220 
Type: numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 33 
Tabel:  

Commentaar: Definitie in Stuf-WOZ: Een numerieke aanduiding waarmee een Nederlandse 
gemeente uniek wordt aangeduid (Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 89). 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Gemeente 
Gegeven: Gemeentenaam Historie:nee 09.11 
Definitie: De officiële door de gemeente vastgestelde gemeentenaam. 
Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: De definitie is overgenomen uit NEN 5825, 1e druk, december 1991, p. 5. Dit gegeven 
is terug te vinden in Stuf-WOZ. Het aantal posities is echter overgenomen uit de GBA. 
Volgens de NEN zijn 24 posities gereserveerd. Voor gemeentenamen met meer dan 24 
posities gelden inkortingsregels (zie NEN 5825, 1e druk, december 1991, Bijlage D). 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Gemeente 
Gegeven: Ingangsdatum gemeente Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop de gemeente is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Huishouden 
Gegeven: *Huishouden heeft huishoudenrelaties Historie:ja 94.40 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft uit welke huishoudenrelaties een huishouden bestaat. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Uit deze relatie(s) kan worden afgeleid uit hoeveel personen een huishouden bestaat. 
Eén huishouden bestaat uit 1 of meer huishoudenrelaties. Eén huishoudenrelatie 
behoort tot 1 huishouden. 

 
 
 
Huishouden 
Gegeven: *Huishouden is gehuisvest in WOZ-object Historie:nee 96.01 
Definitie: Het WOZ-object waarin een of meer huishoudens wonen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een huishouden is woonachtig in 1 WOZ-object. In 1 WOZ-object kunnen 0, 1 of 
meer huishoudens wonen. 

 
 
 
Huishouden 
Gegeven: Grootte huishouden Historie:ja 96.07 
Definitie: Het aantal personen waaruit het huishouden bestaat. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Huishouden 
Gegeven: Huishoudennummer Historie:nee 96.28 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een huishouden zoals toegekend door 

de gemeente waarin het huishouden woonachtig is. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 12 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 32) van de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA); de laatste acht cijfers: 
00000000-99999999 

Tabel:  

Commentaar: Het nummer moet uniek zijn. De eerste vier cijfers van het nummer komen overeen 
met de gemeentecode. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de volgende acht 
cijfers een uniek nummer binnen de gemeente vormen. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Huishouden 
Gegeven: Soort huishouden Historie:ja 94.69 
Definitie: Typering van het huishouden naar grootte en verbondenheid. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = institutioneel huishouden 

2 = alleenstaand (inclusief andere personen die in hetzelfde 
WOZ-object wonen, maar een eigen huishouding voeren) 
3 = 2 personen, vaste partners, geen thuiswonende kinderen 
4 = 2 personen, vaste partners, een of meer thuiswonende 
kinderen 
5 = eenoudergezin, ouder met een of meer thuiswonende kinderen 
6 = overig particulier huishouden (samenwoning van personen die 
geen partnerrelatie onderhouden of een ouder-kindrelatie hebben, 
maar wel gezamenlijk een huishouding voeren) 

Commentaar: Voor de definities van institutioneel huishouden en particulier huishouden: zie het 
commentaar bij de gegevensgroep Huishouden. 
Onder Thuiswonende kinderen wordt verstaan: alle in het huishouden van hun ouder(s) 
aanwezige eigen, pleeg-, stief- of adoptiekinderen die ongehuwd zijn en zelf geen 
kinderen hebben (CBS, Huishoudensprognose 1996). 
In een WOZ-object kunnen een of meer huishoudens wonen. In de tabel worden de 
huishoudens gekarakteriseerd, uitgaande van de CBS-Huishoudensprognose. Tot de 
categorie Overig particulier huishouden behoren bijvoorbeeld: een woongroep, 
studenten die gezamenlijk een huishouden vormen, een kamerbewoner die in zijn 
eigen onderhoud voorziet, twee zussen die samenwonen. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Huishoudenrelatie 
Gegeven: *Huishouden heeft huishoudenrelaties Historie:ja 94.40 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft uit welke huishoudenrelaties een huishouden bestaat. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Uit deze relatie(s) kan worden afgeleid uit hoeveel personen een huishouden bestaat. 
Eén huishouden bestaat uit 1 of meer huishoudenrelaties. Eén huishoudenrelatie 
behoort tot 1 huishouden. 

 
 
 
Huishoudenrelatie 
Gegeven: *Huishoudenrelatie is een natuurlijk persoon Historie:nee 96.33 
Definitie: De huishoudenrelatie van een natuurlijke persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een huishoudenrelatie heeft betrekking op één natuurlijke persoon. Eén natuurlijke 
persoon heeft één huishoudenrelatie. 

 
 
 
Huishoudenrelatie 
Gegeven: Einddatum huishoudenrelatie Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop de relatie van de persoon met het huishouden is beëindigd. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Huishoudenrelatie 
Gegeven: Huishoudenrelatiecode Historie:nee 96.32 
Definitie: De positie die de persoon binnen het huishouden inneemt. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = hoofd van het huishouden 

2 = partner van het hoofd van het huishouden 
3 = kind 
4 = overig lid van het huishouden 

Commentaar: Wie het hoofd van een huishouden is, kan per toepassing verschillen. Het hoofd is 



degene die als vertegenwoordiger van het huishouden wordt aangesproken. 
Optionaliteit: 1 

 
Huishoudenrelatie 
Gegeven: Ingangsdatum huishoudenrelatie Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop de persoon deel is gaan uitmaken van het huishouden. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: *Huwelijk/partnerschap bestaat uit Historie:nee 94.22 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft uit welke personen een huwelijk/partnerschap bestaat. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een huwelijk/partnerschap bestaat uit twee natuurlijke personen. Een natuurlijk 
persoon kan niet (0) of wel (1) zijn gehuwd/een geregistreerd partnerschap zijn 
aangegaan. Bovendien is het mogelijk dat een natuurlijk persoon op één moment twee 
of meer huwelijken is aangegaan (bijvoorbeeld een moslim die (buiten Nederland) 
tegelijkertijd verschillende huwelijksrelaties heeft). 

 
 
 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: *Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Historie:nee 06.30 
Definitie: Het land waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-10-1998, p. 212 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 06.30 het Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 
partnerschap gedefinieerd. In het GFO is dit als een relatiegegeven opgenomen, met 
een aangepaste definitie. 
Een huwelijk/partnerschap is in 1 land aangegaan. In één land kunnen 0, 1 of meer 
huwelijken/partnerschappen zijn aangegaan. 

 
 



 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: *Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Historie:nee 07.30 
Definitie: Het land waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig 

verklaard. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 215 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 07.30 het Land ontbinding huwelijk/geregistreerd 
partnerschap gedefinieerd. In het GFO is dit als een relatiegegeven opgenomen, met 
een aangepaste definitie. 
Een huwelijk/partnerschap is in 0 (niet) of 1 land ontbonden. In één land kunnen 0, 1 
of meer huwelijken/partnerschappen zijn ontbonden. 

 
 
 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Historie:nee 06.10 
Definitie: De datum waarop het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 210 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000; de datum ligt na de geboortedatum en niet na 

het heden 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Historie:nee 07.10 
Definitie: De datum waarop het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig 

verklaard. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 213 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000; datum ligt op of na de bijbehorende datum 

huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap en niet na het heden 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Historie:nee 06.20 
Definitie: Een code, opgenomen in tabel 33, Gemeententabel, of een buitenlandse plaats of een 

plaatsbepaling, die aangeeft waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is 
aangegaan. 

Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 211 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 33, of het geheel bevat een buitenlandse plaatsnaam, of het geheel 

bevat een omschrijving zo nodig aangevuld met een aanduiding in lengte- of 
breedtegraden, indien het huwelijk/geregistreerd partnerschap niet is voltrokken of 
aangegaan in een gemeente of buitenlandse plaats (bijvoorbeeld bij een 
huwelijkssluiting of aangegaan geregistreerd partnerschap op of boven internationaal 
gebied).  
Standaardwaarde (0000) indien onbekend. 

Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Historie:nee 07.20 
Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel, of een buitenlandse plaats of een 

plaatsbepaling die aangeeft waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden 
of nietig verklaard. 

Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 214 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 33, of het geheel bevat een buitenlandse plaatsnaam, of het geheel 

bevat een omschrijving zo nodig aangevuld met een aanduiding in lengte- of 
breedtegraden, indien het huwelijk/geregistreerd partnerschap niet is ontbonden in een 
gemeente of buitenlandse plaats (bijvoorbeeld bij een ontbinding 
huwelijk/geregistreerd partnerschap op of boven internationaal gebied).  
Standaardwaarde (0000) indien onbekend. 

Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Historie:nee 07.40 
Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 41, Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring 

huwelijk/geregistreerd partnerschap, die aangeeft om welke reden het 
huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard. 

Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 216 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 41 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: Soort verbintenis Historie:nee 15.10 
Definitie: Een aanduiding voor de soort verbintenis die is aangegaan. 
Herkomst: GBA Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 236 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: H=huwelijk 

P=geregistreerd partnerschap 
Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap 
Gegeven: Datum inschrijving vonnis ontbinding huwelijk/geregistreerd 

partnerschap 
Historie:nee 96.37 

Definitie: De datum waarop de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap 
door rechtbank is ingeschreven. 

Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Bestemming van een kadastraal object Historie:ja 94.02 
Definitie: Het bestemmingsgebied waarin het kadastraal object geheel of grotendeels is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object kan 0, 1 of meer bestemmingen hebben. Een bestemming heeft 
betrekking op 1 of meer kadastrale objecten. 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Filiatie kadastraal object is ontstaan uit kadastraal object Historie:nee 94.13 
Definitie: Een verwijzing naar vervallen kadastra(a)l(e) object(en) waaruit het kadastraal object 

is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een nieuw kadastraal object is ontstaan uit 1 of meer vervallen kadastrale objecten. 
 



 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Filiatie kadastraal object is overgegaan in kadastraal object Historie:nee 94.14 
Definitie: Een verwijzing naar kadastra(a)l(e) object(en) waarin een vervallen kadastraal object is 

overgegaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: 1 Of meer vervallen kadastrale objecten kunnen zijn overgegaan in een nieuw 
kadastraal object. 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Kadastraal object bij een overig bouwwerk Historie:nee 94.26 
Definitie: Het overig bouwwerk dat geheel of gedeeltelijk in, op of onder het kadastrale object is 

gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object kan 0, 1 of meer overige bouwwerken bevatten. Eén overig 
bouwwerk is in, op of onder 1 of meer kadastrale objecten gelegen. 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Kadastraal object bij een verblijfsobject Historie:nee 94.28 
Definitie: Het verblijfsobject dat geheel of gedeeltelijk in, op of onder het kadastrale object is 

gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object kan 0, 1 of meer verblijfsobjecten bevatten. Eén verblijfsobject is 
in, op of onder 1 of meer kadastrale objecten gelegen. 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Kadastraal object bij een WOZ-object Historie:nee 94.29 
Definitie: Het WOZ-object waarvan het kadastraal object geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  



Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object behoort tot 1 of meer WOZ-objecten. Eén WOZ-object is op 1 of 
meer kadastrale objecten gelegen. 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Locatieadres van een kadastraal object Historie:nee 94.41 
Definitie: Het locatieadres dat betrekking heeft op een kadastraal object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object heeft 0, 1 of meer locatieadressen. Eén locatieadres hoort bij 1 of 
meer kadastrale objecten. 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Publiekrechtelijke beperking rust op kadastraal object Historie:nee 94.56 
Definitie: De publiekrechtelijke beperking die op het kadastraal object rust. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Op een kadastraal object kunnen 0, 1 of meer publiekrechtelijke beperkingen zijn 
gevestigd. Eén publiekrechtelijke beperking kan op 1 of meer kadastrale objecten 
rusten. 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: *Voornaamste zakelijk gerechtigde Historie:ja 94.23 
Definitie: Het subject dat de voornaamste zakelijk gerechtigde bij een kadastraal object is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Wie de voornaamste zakelijk gerechtigde is, kan worden afgeleid uit de gegevens 
'Teller aandeel zakelijk recht' en 'Noemer aandeel zakelijk recht'. Overigens kan het 
voorkomen dat de voornaamste zakelijk gerechtigde niet als zakelijk gerechtigde is 
geregistreerd. Bijvoorbeeld bij de van vader op zoon doorgifte van een boerenbedrijf 
wordt veelal geen acte bij de notaris opgemaakt. De zakelijke rechten liggen vaak nog 
bij de (over-overgroot)vader. Het voornaamste zakelijk recht wordt echter uitgeoefend 
door de zoon. 
Bij een kadastraal object hoort 1 voornaamste zakelijk gerechtigde. Een subject kan 
voornaamste zakelijk gerechtigde van 0, 1 of meer kadastrale objecten zijn. 

 
 



 
Kadastraal object 
Gegeven: *Zakelijk recht rust op kadastraal object Historie:nee 94.65 
Definitie: Het zakelijk recht dat op een kadastraal object rust. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Op een kadastraal object kunnen 0, 1 of meer zakelijke rechten zijn gevestigd. Een 
zakelijk recht rust op 1 kadastraal object. 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Aanduiding indicatie mogelijk Historie:nee 94.68 
Definitie: Indicatie dat de belemmering mogelijk op het betreffende object rust. 
Herkomst: R.B.M. ten Kroode, het gemeentekadaster en de automatisering van de kadastrale 

registratie, VNG Uitgeverij 1989, p. 86 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: J = Indien er sprake is van een belemmering die overgenomen is 

op een deelperceel, terwijl die op het oorspronkelijke perceel 
slechts gedeeltelijk rustte 
N = Bij opvoer van een belemmering op een gedeelte van het 
object 
spatie = Alle andere gevallen 

Commentaar: Eigenlijk hoort dit gegeven thuis op de relatie *Publiekrechtelijke beperking rust op 
kadastraal object. In de Massale Output van het kadaster aan gemeenten wordt dit 
gegeven echter bij het kadastraal object geleverd. Als er meer dan een 
publiekrechtelijke beperking op het kadastraal object rust, is nu niet duidelijk op welke 
publiekrechtelijke beperking de Aanduiding indicatie mogelijk betrekking heeft. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Centroïd x-coördinaat kadastraal object Historie:nee 95.01 
Definitie: De lengtecoördinaat van het centroïdpunt van het kadastraal object. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 6,3 
Eenheid: meter 
Domein: RD-stelsel (x-coördinaat in Nederland ligt altijd tussen 0 en 280.000) 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Kadastraal object 
Gegeven: Centroïd y-coördinaat kadastraal object Historie:nee 95.02 
Definitie: De breedtecoördinaat van het centroïdpunt van het kadastraal object. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 6,3 
Eenheid: meter 
Domein: RD-stelsel (y-coördinaat in Nederland ligt altijd tussen 300.000 en 630.000) 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Centroïd z-coördinaat kadastraal object Historie:nee 95.03 
Definitie: De hoogteligging van het centroïdpunt van het kadastraal object ten opzichte van 

Normaal Amsterdams Peil. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 3,3 
Eenheid: meter 
Domein: -99,999 - 999,999 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Einddatum kadastraal object Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop een kadastraal object is overgegaan in een nieuw kadastraal object. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Indicatie oppervlakte geschat Historie:nee 95.36 
Definitie: Aanduiding dat het oppervlak is geschat, danwel is gebaseerd op een meting in het 

veld. 
Herkomst:  
Type: logisch 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: J/N 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 



 
 



 
Kadastraal object 
Gegeven: Indicatie vervallen Historie:nee 95.37 
Definitie: De aanduiding of een kadastraal object al dan niet is vervallen. 
Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
Type: logisch 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: J/N 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Ingangsdatum kadastraal object Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop staat 75 (geheel perceel) of staat 75a (appartementen) is toegepast, 

of een deelperceel is gevormd. 
Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Kadastraal object 
Gegeven: Kadastraal object index letter Historie:nee 51.40 
Definitie: Aanduiding binnen de kadastrale aanduiding die aangeeft welk soort perceel het 

betreft, zoals nader omschreven in het Kadasterbesluit. 
Herkomst: Kadasterbesluit 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: A (= Appartementsrecht) 

B (= Gebruikersdeelperceel) 
D (= (Juridisch) deelperceel) 
F (= Fysiek complex) 
G (= Geheel perceel) 
 
Toelichting bij codering: 
A Appartementsrechten ontstaan door: 
- vestiging van appartementsrechten op geheel perceel (A0000), 
daarna splitsing (A0001..A9999); 
- splitsing van een geheel perceel ineens naar 
appartementsrechten (A0001..A9999); 
B Deze codering komt alleen voor in de provincie Groningen. 
Hiermee worden zogenaamde beklemnummers aangeduid, die zijn 
gerelateerd aan kadastrale percelen die binnen andere percelen 
liggen. De zakelijke rechten beklemrecht en stadsmeierrecht zijn 
hier van toepassing. 
D (Juridische) deelpercelen (D0001..D9999) ontstaan door 
splitsing van een geheel perceel; 
F Fysiek complex ontstaat als samenvoeging van een (of meerdere) 
perceel/percelen van de ene kadastrale gemeente met een (of 
meerdere) perceel/percelen van een andere kadastrale 
(aangrenzende) gemeente, om daarop appartementsrechten te 
vestigen. 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Kadastraal object index nummer Historie:nee 51.50 
Definitie: Een volgnummer dat binnen elke combinatie van kadastrale aanduiding uniek is, zoals 

nader omschreven in het Kadasterbesluit. 
Herkomst: Kadasterbesluit 
Type: numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: 0000 - 9999, zie tabel. 
Tabel: waarde 0000 indien index letter F of G is 

waarde 0000 - 9999 indien index letter A is; 
waarde 0001 - 9999 voor overige gevallen. 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Kadastraal object 
Gegeven: Kadastraal perceelnummer Historie:nee 51.30 
Definitie: Uniek nummer binnen een kadastrale sectie ter identificering van een afzonderlijk 

perceel, zoals nader omschreven in het Kadasterbesluit. 
Herkomst: Kadasterbesluit 
Type: numeriek 
Lengte: 5 
Eenheid:  
Domein: 00000-99999 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Kadastrale gemeentecode Historie:nee 51.10 
Definitie: De officiële aanduiding van een kadastrale gemeente, volgens de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers, zoals nader omschreven in het Kadasterbesluit. 
Herkomst: Kadasterbesluit 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 5 
Eenheid:  
Domein: Eerste drie posities hoofdletters, laatste 2 posities cijfers. Zie codelijst AKR. 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Kadastrale sectie Historie:nee 51.20 
Definitie: Aanduiding van een deel van een kadastrale gemeente, waarbinnen het betreffende 

perceel is gelegen, zoals nader omschreven in het Kadasterbesluit. 
Herkomst: Kadasterbesluit 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: A -ZZ 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Omschrijving deelperceel Historie:nee 95.64 
Definitie: Een uit de akte afgeleide, beknopte omschrijving van de intentie der partijen bij de 

vervreemding van een deel van een kadastraal object. 
Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 20 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Bij de vorming van een deelperceel wordt ten behoeve van de massale output uit de 
akte in sterk verkorte vorm een omschrijving van het deelperceel opgenomen. Alleen 



van toepassing indien het gegeven 'kadastraal object index letter' de waarde 'D' heeft. 
Optionaliteit: 0 

 
 
Kadastraal object 
Gegeven: Oppervlakte kadastraal object Historie:nee 95.71 
Definitie: De oppervlakte van het kadastraal perceel, ofwel berekend en vastgesteld op grond van 

kadastrale metingen in het geval van een geheel kadastraal perceel, ofwel, in het geval 
van een deelperceel, een geschatte oppervlakte, indien dit in het stuk is vermeld. 

Herkomst: GFO-Basisgegevens, 1994, p. III-115 
Type: Numeriek 
Lengte: 8 
Eenheid: vierkante meter 
Domein: -99.999.999 - 99.999.999 
Tabel:  

Commentaar: Hier is sprake van een perceel en niet van een object omdat uitsluitend van percelen de 
oppervlakte wordt aangegeven. De oppervlakte kan een negatieve waarde hebben: er 
worden soms schattingen opgenomen van deelpercelen die na in mindering te zijn 
gebracht op het oorspronkelijke perceel (moederperceel) uiteindelijk voor 
laatstgenomend perceel een negatieve grootte geeft.  
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Land 
Gegeven: *Geboorteland Historie:nee 03.30 
Definitie: Het land waar de natuurlijke persoon is geboren. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 207 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 03.30 het geboorteland gedefinieerd. In het GFO is dit als 
een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon heeft 1 geboorteland. In één land kunnen 0, 1 of meer 
natuurlijke personen zijn geboren. 

 
 
 
Land 
Gegeven: *Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Historie:nee 06.30 
Definitie: Het land waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-10-1998, p. 212 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 06.30 het Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 
partnerschap gedefinieerd. In het GFO is dit als een relatiegegeven opgenomen, met 
een aangepaste definitie. 
Een huwelijk/partnerschap is in 1 land aangegaan. In één land kunnen 0, 1 of meer 
huwelijken/partnerschappen zijn aangegaan. 

 
 



 
Land 
Gegeven: *Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Historie:nee 07.30 
Definitie: Het land waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig 

verklaard. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 215 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 07.30 het Land ontbinding huwelijk/geregistreerd 
partnerschap gedefinieerd. In het GFO is dit als een relatiegegeven opgenomen, met 
een aangepaste definitie. 
Een huwelijk/partnerschap is in 0 (niet) of 1 land ontbonden. In één land kunnen 0, 1 
of meer huwelijken/partnerschappen zijn ontbonden. 

 
 
 
Land 
Gegeven: *Land overlijden Historie:nee 08.30 
Definitie: Het land waar de persoon is overleden. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 219 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 08.30 het land overlijden gedefinieerd. In het GFO is dit als 
een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (niet overleden) of 1 land van overlijden. In één land 
kunnen 0, 1 of meer natuurlijke personen zijn overleden. 

 
 
 
Land 
Gegeven: *Land van emigratie Historie:nee 13.10 
Definitie: Het land dat de ingeschrevene opgeeft bij vertrek naar het buitenland. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 232 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 13.10 het land waarnaar vertrokken gedefinieerd. In het GFO 
is dit als een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (niet geëmigreerd) of 1 land van emigratie. Naar één 
land kunnen 0, 1 of meer natuurlijke personen zijn geëmigreerd. 

 
 



 
Land 
Gegeven: *Land van immigratie Historie:nee 14.10 
Definitie: Het land waar de ingeschrevene verblijf hield voor (her)vestiging in Nederland. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 234 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 14.10 het land vanwaar ingeschreven gedefinieerd. In het 
GFO is dit als een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (niet geïmmigreerd) of 1 land van immigratie. Uit één 
land kunnen 0, 1 of meer natuurlijke personen zijn geïmmigreerd. 

 
 
 
Land 
Gegeven: *Land waarin postadres ligt Historie:nee 94.39 
Definitie: Het land waarin het postadres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Bij een postadres wordt 0 (Nederland) of 1 land geregistreerd. In een land liggen 0, 1 
of meer postadressen. 

 
 
 
Land 
Gegeven: Einddatum land Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop het land is opgeheven. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Land 
Gegeven: Ingangsdatum land Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop het land is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 



 



 
Land 
Gegeven: Landcode Historie:nee 94.10 
Definitie: De code, behorende bij de landnaam, opgenomen in tabel 34, Landentabel, van de 

GBA. 
Herkomst:  
Type: Numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 34 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Land 
Gegeven: Landnaam Historie:nee 95.56 
Definitie: De naam van het land, zoals opgenomen in tabel 34, Landentabel, van de GBA. 
Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 34 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Adresfiliatie is ontstaan uit locatieadres Historie:nee 95.96 
Definitie: Een verwijzing naar vervallen locatieadressen(en) waaruit het locatieadres is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een nieuw locatieadres is ontstaan uit 1 of meer vervallen locatieadressen. 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Adresfiliatie is overgegaan in locatieadres Historie:nee 95.97 
Definitie: Een verwijzing naar locatieadres(en) waarin een vervallen locatieadres is overgegaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: 1 Of meer vervallen locatieadressen kunnen zijn overgegaan in een nieuw locatieadres.
 
 



 
Locatieadres 
Gegeven: *Buurt bij een locatieadres Historie:nee 94.07 
Definitie: De buurt waarin het locatieadres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een locatieadres ligt in 1 buurt. In een buurt liggen 1 of meer locatieadressen. 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Gemeente waarin locatieadres ligt Historie:nee 94.19 
Definitie: De gemeente waarin het adres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een locatieadres ligt in 1 gemeente. Eén gemeente bevat 1 of meer locatieadressen. 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Hoofdadres van een WOZ-object Historie:ja 94.21 
Definitie: Het hoofdadres een WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Elk WOZ-object wordt uniek geidentificeerd door een hoofdadres. Zo nodig wordt 
hierbij gebruik gemaakt van het gegeven Locatieomschrijving. 
Een WOZ-object heeft 1 locatieadres als hoofdadres. Eén locatieadres kan hoofdadres 
zijn van 0, 1 of meer WOZ-objecten. 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Locatieadres van een kadastraal object Historie:nee 94.41 
Definitie: Het locatieadres dat betrekking heeft op een kadastraal object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object heeft 0, 1 of meer locatieadressen. Eén locatieadres hoort bij 1 of 
meer kadastrale objecten. 

 



 



 
Locatieadres 
Gegeven: *Locatieadres van een overig bouwwerk Historie:nee 94.43 
Definitie: Het locatieadres dat een overig bouwwerk heeft. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een overig bouwwerk heeft 0, 1 of meer locatieadressen. Eén locatieadres hoort bij 0, 
1 of meer overige bouwwerken. 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Locatieadres van een verblijfsobject Historie:nee 94.45 
Definitie: Het locatieadres dat een verblijfsobject heeft. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een verblijfsobject heeft 0, 1 of meer locatieadressen. Eén locatieadres hoort bij 0, 1 of 
meer verblijfsobjecten (bijvoorbeeld op een woning en een vrijstaande schuur).. 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Nevenadres van een WOZ-object Historie:nee 94.50 
Definitie: De eventuele nevenadressen van een WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een WOZ-object heeft 0, 1 of meer locatieadressen als nevenadres. Eén locatieadres 
kan nevenadres zijn van 0, 1 of meer WOZ-objecten. 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Verblijfs/vestigingsadres Historie:ja 94.59 
Definitie: Het locatieadres waarop een natuurlijk persoon gewoonlijk verblijft, dan wel een niet-

natuurlijke persoon is gevestigd. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een verblijfsadres kan gelijk zijn aan het in de GBA opgenomen woonadres. 
Op één locatieadres kunnen 0, 1 of meer subjecten wonen of zijn gevestigd. Eén 



subject woont of is gevestigd op 0 (geen vast woonadres of vestigingsadres is een 
postadres) of 1 locatieadres. 

 
 
Locatieadres 
Gegeven: *Wijk bij een locatieadres Historie:nee 96.29 
Definitie: De wijk waarin het locatieadres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een locatieadres ligt in 1 wijk. In een wijk liggen 1 of meer locatieadressen. 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Aanduiding bij huisnummer Historie:ja 11.50 
Definitie: De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de 

gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 229 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: by (=bij) 

to (=tegenover) 
Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Centroïd x-coördinaat locatieadres Historie:nee 95.01 
Definitie: De lengtecoördinaat van het centroïdpunt van het locatieadres. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 6,3 
Eenheid: meter 
Domein: RD-stelsel (x-coördinaat in Nederland ligt altijd tussen 0 en 280.000) 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Centroïd y-coördinaat locatieadres Historie:nee 95.02 
Definitie: De breedtecoördinaat van het centroïdpunt van het locatieadres. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 6,3 
Eenheid: meter 
Domein: RD-stelsel (y-coördinaat in Nederland ligt altijd tussen 300.000 en 630.000) 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 



Optionaliteit: 1 
 
 



 
Locatieadres 
Gegeven: Centroïd z-coördinaat locatieadres Historie:nee 95.03 
Definitie: De hoogteligging van het centroïd-punt van het kadastraal object ten opzichte van 

Normaal Amsterdams Peil. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 3,3 
Eenheid: meter 
Domein: -99,999 - 999,999 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Einddatum locatieadres Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop het locatieadres is opgeheven. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Huisletter Historie:ja 11.30 
Definitie: Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is 

toegekend. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 227 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: a-z; A-Z 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Huisnummer Historie:ja 11.20 
Definitie: De numerieke aanduiding zoals deze door het gemeentebestuur aan het object is 

toegekend. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 226 
Type: Numeriek 
Lengte: 5 
Eenheid:  
Domein: 0 - 99999 
Tabel:  

Commentaar: De BOCO-norm geeft aanwijzigingen hieromtrent. In NEN 5825 wordt dezelfde 
definitie gebruikt. 



Optionaliteit: 0 
 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Huisnummertoevoeging Historie:ja 11.40 
Definitie: Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer en -letter, de 

brievenbus te vinden. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 228 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: De BOCO-norm geeft aanwijzigingen hieromtrent. 
Naast de GBA-definitie bestaat er voor dit gegeven ook een NEN-definitie. Op den 
duur zullen beide definities op elkaar worden afgestemd. Momenteel worden in de 
GFO's voor persoonsgegevens (en de adresgegevens van deze personen) de GBA-
definities gehanteerd omdat de GBA een belangrijke bron voor persoonsgegevens 
vormt. 
De definitie volgens NEN 5825 luidt: 
De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer, zoals toegekend door de 
gemeente (NEN 5825, p. 5). 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Ingangsdatum locatieadres Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop het locatieadres is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Locatieadres 
Gegeven: Locatieadresnummer Historie:nee 95.58 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een locatieadres zoals toegekend door 

de gemeente waarin het locatieadres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 12 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 32) van de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA); de laatste acht cijfers: 
00000000-99999999 

Tabel:  

Commentaar: Het nummer moet uniek zijn. De eerste vier cijfers van het nummer komen overeen 
met de gemeentecode. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de volgende acht 
cijfers een uniek nummer binnen de gemeente vormen. Het gebruik van een uniek 
nummer in plaats van een unieke identificatie op basis woonplaatsnaam, straatnaam, 
huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, eventueel 
aangevuld met een locatieomschrijving, vereenvoudigt de verwerking door de 
afnemers aanzienlijk. Het locatieadresnummer is de unieke sleutel binnen een Centraal 
Adressen Bestand dat iedere gemeente zou moeten opzetten. 
Door gebruik van een Locatieadresnummer kunnen bijvoorbeeld straatnaam en 
huisnummer veranderen, zonder dat er sprake is van een geheel nieuw locatieadres. Bij 
vernummering of vernaming blijft het locatieadresnummer hetzelfde, de overige 
gegevens wijzigen. Doordat relaties vanuit andere gegevensgroepen naar Locatieadres 
zijn gelegd op basis van het Locatieadresnummer, wordt nu automatisch verwezen 
naar het gewijzigde adres. Vernamingen en vernummeringen hoeven niet langer op 
diverse plaatsen te worden verwerkt. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Locatieomschrijving Historie:ja 11.70 
Definitie: Een al dan niet aanvullende omschrijving van de ligging van een object, indien deze 

niet of onvoldoende kan worden aangegeven door middel van adresgegevens. 
Herkomst: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 98 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is een gegeven 'Locatiebeschrijving' (12.10) opgenomen, met als definitie 
'Een geheel of gedeeltelijke omschrijving van de ligging van een object, indien dit niet 
kan worden aangegeven in de groep 11 Adres' (dat wil zeggen: met behulp van de 
overige adresgegevens). In NEN 5825 is als definitie van 'Locatieomschrijving' 
opgenomen: 'Een nadere aanduiding bij de straatnaam en - indien aanwezig - het 
huisnummer of bij "Postbus" en postbusnummer, dan wel "Antwoordnummer" en 
antwoordnummer'. Aangezien de definitie uit het Stuf-WOZ duidelijker is en hierin 40 
in plaats van 35 posities zijn gereserveerd, is in het GFO-Basisgegevens gekozen voor 
de Stuf-WOZ-definitie. 
Dit gegeven wordt ingevuld indien er behoefte is aan een nadere aanduiding, of indien 
er geen straatnaamgegevens aanwezig zijn waardoor een andere locatieomschrijving is 
gewenst. Tevens kan deze omschrijving worden gebruikt voor een andere localisering 
achter de voordeur. 
Als locatiebeschrijving is niet toegestaan een postbus en een poste restante. 
Optionaliteit: 0 



 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Straatcode Historie:nee 96.16 
Definitie: Een door de gemeente toegekende en binnen de gemeentegrenzen unieke code voor de 

straat. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 5 
Eenheid:  
Domein: 00000 - 99999 
Tabel:  

Commentaar: Veel gemeenten gebruiken naast de officiële of verkorte straatnaam in 
geautomatiseerde systemen een straatcode. Overigens zijn er ook gemeenten waarbij 
(bijvoorbeeld door herindeling) de straatcode uniek is voor een woonplaats binnen de 
gemeente, maar niet voor de gemeente als geheel. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Locatieadres 
Gegeven: Straatnaam Historie:ja 11.10 
Definitie: De officiële straatnaam zoals door het gemeentebestuur is vastgesteld, zo nodig 

ingekort conform de specificaties van de BOCO-norm. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 225 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 24 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Voor straatnamen langer dan 24 posities gelden inkortingsregels (deze staan bekend als 
de BOCO-norm en zijn vastgelegd in NEN 5825, 1e druk, december 1991, Bijlage A, 
pp. 9-11). 
Er staat ook een definitie in NEN 5825: De officiële door de gemeente vastgestelde 
naam van een straat. Deze definitie is overgenomen in STUF-WOZ. 
De hier gehanteerde schrijfwijze kan afwijken van de PTT-schrijfwijze. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Nationaliteit 
Gegeven: *Code van een nationaliteit Historie:nee 05.10 
Definitie: De nationaliteit die op een zeker moment door de persoon is verkregen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een nationaliteit wordt door 1 code gekarakteriseerd. Een code kan voor 0, 1 of meer 
natuurlijke personen in gebruik zijn. 

 
 



 
Nationaliteit 
Gegeven: Einddatum nationaliteit Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop de nationaliteit is opgeheven. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Het gaat hier om veranderingen in de lijst van codes en omschrijvingen. Niet te 
verwarren met de datum waarop een natuurlijke persoon zijn of haar nationaliteit 
verliest. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Nationaliteit 
Gegeven: Ingangsdatum nationaliteit Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop de nationaliteit is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Het gaat hier om veranderingen in de lijst van codes en omschrijvingen. Niet te 
verwarren met de datum waarop een natuurlijke persoon zijn of haar nationaliteit 
verkrijgt. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Nationaliteit 
Gegeven: Nationaliteit (code) Historie:nee 05.11 
Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 32, Nationaliteitentabel, die aangeeft welke 

nationaliteit de ingeschrevene bezit. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 209 
Type: numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: Een 4-cijferige code volgens GBA-tabel 32, Nationaliteitentabel. 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Nationaliteit 
Gegeven: Omschrijving nationaliteit Historie:nee 95.65 
Definitie: De omschrijving behorende bij GBA-tabel 32, Nationaliteitentabel. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 42 
Eenheid:  
Domein:  



Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Academische titel van een natuurlijk persoon Historie:nee 94.00 
Definitie: De academische titel van een natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon kan 0, 1 of meer academische titels hebben. Een academische 
titel kan op 0, 1 of meer personen van toepassing zijn. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Adellijke titel/predikaat van een natuurlijk persoon Historie:nee 02.20 
Definitie: De adellijke titel of het predikaat van een natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 02.20 het element Adellijke titel of predikaat gedefinieerd. In 
het GFO is dit als een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. Code 
en omschrijving zijn als gegevens opgenomen. 
Een natuurlijk persoon kan 0 of 1 adellijke titel hebben. Een adellijke titel kan op 0, 1 
of meer personen van toepassing zijn. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Geboorteland Historie:nee 03.30 
Definitie: Het land waar de natuurlijke persoon is geboren. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 207 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 03.30 het geboorteland gedefinieerd. In het GFO is dit als 
een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon heeft 1 geboorteland. In één land kunnen 0, 1 of meer 
natuurlijke personen zijn geboren. 

 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Gemeente van inschrijving Historie:nee 09.10 
Definitie: De gemeente waar de persoonslijst zich bevindt of de gemeente waarnaar de 

persoonslijst is uitgeschreven of de gemeente waar de persoonslijst voor de eerste keer 
is opgenomen. 

Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 220 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 09.10 de gemeente van inschrijving gedefinieerd. In het GFO 
is dit als een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon is in 1 gemeente ingeschreven. In 1 gemeente zijn 1 of meer 
natuurlijke personen ingeschreven. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Huishoudenrelatie is een natuurlijk persoon Historie:nee 96.33 
Definitie: De huishoudenrelatie van een natuurlijke persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een huishoudenrelatie heeft betrekking op één natuurlijke persoon. Eén natuurlijke 
persoon heeft één huishoudenrelatie. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Huwelijk/partnerschap bestaat uit Historie:nee 94.22 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft uit welke personen een huwelijk/partnerschap bestaat. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een huwelijk/partnerschap bestaat uit twee natuurlijke personen. Een natuurlijk 
persoon kan niet (0) of wel (1) zijn gehuwd/een geregistreerd partnerschap zijn 
aangegaan. Bovendien is het mogelijk dat een natuurlijk persoon op één moment twee 
of meer huwelijken is aangegaan (bijvoorbeeld een moslim die (buiten Nederland) 
tegelijkertijd verschillende huwelijksrelaties heeft). 

 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Inschrijvingsadres Historie:ja 94.24 
Definitie: Het adres waarop de natuurlijke persoon in de Gemeentelijke Basisadministratie 

Personen is ingeschreven. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon is in de GBA ingeschreven op een woonadres of een briefadres.
Een natuurlijk persoon heeft 0 of 1 inschrijvingsadres. Een adres kan het 
inschrijvingsadres zijn van 0, 1 of meer natuurlijke personen. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Kind heeft moeder Historie:nee 94.30 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft wie de moeder van een persoon is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In aansluiting op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is 
gekozen voor een juridische definiëring van deze relatie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (juridisch) of 1 moeder. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Kind heeft vader Historie:nee 94.31 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft wie de vader van een persoon is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In aansluiting op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is 
gekozen voor een juridische definiëring van deze relatie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (juridisch) of 1 vader. 

 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Land overlijden Historie:nee 08.30 
Definitie: Het land waar de persoon is overleden. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 219 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 08.30 het land overlijden gedefinieerd. In het GFO is dit als 
een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (niet overleden) of 1 land van overlijden. In één land 
kunnen 0, 1 of meer natuurlijke personen zijn overleden. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Land van emigratie Historie:nee 13.10 
Definitie: Het land dat de ingeschrevene opgeeft bij vertrek naar het buitenland. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 232 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 13.10 het land waarnaar vertrokken gedefinieerd. In het GFO 
is dit als een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (niet geëmigreerd) of 1 land van emigratie. Naar één 
land kunnen 0, 1 of meer natuurlijke personen zijn geëmigreerd. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Land van immigratie Historie:nee 14.10 
Definitie: Het land waar de ingeschrevene verblijf hield voor (her)vestiging in Nederland. 
Herkomst: Naar: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 234 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In de GBA is als element 14.10 het land vanwaar ingeschreven gedefinieerd. In het 
GFO is dit als een relatiegegeven opgenomen, met een aangepaste definitie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (niet geïmmigreerd) of 1 land van immigratie. Uit één 
land kunnen 0, 1 of meer natuurlijke personen zijn geïmmigreerd. 

 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Nationaliteit van een natuurlijk persoon Historie:nee 94.46 
Definitie: De verkrijging van de nationaliteit van een natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon heeft 0, 1 of meer nationaliteiten. 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Ouder heeft kind Historie:nee 94.51 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft welk kind een persoon heeft. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In aansluiting op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is 
gekozen voor een juridische definiëring van deze relatie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0, 1 of meer kinderen. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Verblijfstitel van een natuurlijk persoon Historie:ja 39.10 
Definitie: De verblijfstitel van een natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon heeft 0 of 1 verblijfstitel. Een verblijfstitel kan aan 0, 1 of meer 
personen zijn toegekend. 

 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: A-nummer Historie:nee 01.10 
Definitie: Het administratienummer, bedoeld in artikel 50 van de Wet GBA. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 199 
Type: Numeriek 
Lengte: 10 
Eenheid:  
Domein: 1000000000-9999999999 
Tabel:  

Commentaar: Naast de GBA-definitie bestaat er voor dit gegeven ook een NEN-definitie. Op den 
duur zullen beide definities op elkaar worden afgestemd. Momenteel worden in de 
GFO's voor persoonsgegevens de GBA-definities gehanteerd omdat de GBA een 
belangrijke bron voor persoonsgegevens vormt. 
De definitie volgens NEN 1888 luidt: 
Een door een gemeente in het kader van de Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens aan een persoon toegewezen identificator (NEN 1888, p. 8). 
Deze definitie is ook in het STUF-WOZ overgenomen. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Historie:nee 65.10 
Definitie: Een aanduiding die of aangeeft dat de ingeschrevene behandeld wordt als Nederlander, 

of dat door de rechter is vastgesteld dat de ingeschrevene niet de Nederlandse 
nationaliteit bezit. 

Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 258 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: B = behandeld als Nederlander 

V = vastgesteld niet-Nederlander 
Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Aanduiding naamgebruik Historie:nee 61.10 
Definitie: Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving van de ingeschrevene. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 254 en wijziging 4-6-1997 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: E (= Eigen geslachtsnaam) 

N (=Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner na eigen 
geslachtsnaam) 
P (= Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner) 
V (= Geslachtsnaam evhtgenoot/geregistreerd partner voor eigen 
geslachtsnaam) 

Commentaar: Dit gegeven is van belang voor de dienstverlening aan de burger (in verband met 
eenduidig naamgebruik). De waarde P, V of N kan alleen voorkomen bij een 
ingeschrevene waarbij op de persoonslijst een categorie Huwelijk/Geregistreerd 
partnerschap voorkomt. 
Optionaliteit: 0 

 



 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Burgerlijke staat Historie:nee 94.98 
Definitie: Aanduiding van de burgerlijke staat van de persoon. 
Herkomst: GFO-Basisgegevens, 1994, p. III-52 
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: Gehanteerde codering (ontleend aan NEN 1888, p.10 en aangepast 

vanwege introductie geregistreerd partnerschap): 
0 = Onbekend 
1 = Ongehuwd en nooit gehuwd geweest 
2 = Gehuwd 
3 = Gescheiden 
4 = Weduwe/weduwnaar 
5 = Partnerschap 
6 = Partnerschap beëindigd 
7 = Achtergebleven partner 

Commentaar: De burgerlijke staat van een persoon is af te leiden uit een combinatie van GBA-
gegevens. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum inschrijving in gemeente Historie:nee 09.20 
Definitie: 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. 

Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 221 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000; de datum ligt voor of op het heden 
Tabel:  

Commentaar: Deze datum kan afwijken van de daadwerkelijke datum van vestiging in de gemeente. 
De verhuisdatum hoeft namelijk niet gelijk te zijn aan de datum van aangifte. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum opschorting bijhouding Historie:nee 67.10 
Definitie: De datum waarop de bijhouding van de persoonslijst is gestaakt. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 260 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum overlijden Historie:nee 08.10 
Definitie: De datum van overlijden. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 217 
Type: Datum/tijd 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum verkrijging verblijfstitel Historie:nee 96.30 
Definitie: De datum waarop de verblijfstitel van een natuurlijke persoon zijn geldigheid heeft 

verkregen. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum verlies verblijfstitel Historie:nee 39.20 
Definitie: De datum waarop de verblijfstitel zijn geldigheid zal verliezen. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 251 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Dit gegeven wordt uitsluitend opgenomen indien er sprake is van een verblijfstitel voor 
bepaalde tijd. In de GBA heet dit gegeven 'Datum einde verblijfstitel'. Om verwarring 
met 'Einddatum verblijfstitel' te voorkomen is dit veranderd in 'Datum verlies 
verblijfstitel'. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum vertrek uit Nederland Historie:nee 13.20 
Definitie: De datum van het vertrek naar het buitenland.. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 233 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Bij ambtshalve uitschrijving is dit de datum waarop betrokkene schriftelijk van het 
voornemen tot ambtshalve uitschrijving mededeling is gedaan. Bij uitschrijving 
wegens het ingaan van een Ministerieel besluit is dat de datum van dat besluit. In alle 
andere gevallen is dit de datum waarop de aangifte is ontvangen. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum vestiging in Nederland Historie:nee 14.20 
Definitie: De datum van de inschrijving in Nederland. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 235 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: 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. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Geboortedatum Historie:nee 03.10 
Definitie: De datum waarop de persoon is geboren. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 205 
Type: Datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Geboorteplaats Historie:nee 03.20 
Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel of een buitenlandse plaats of een 

plaatsbepaling, die aangeeft waar de persoon is geboren. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 206 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 33, of het geheel bevat een buitenlandse plaatsnaam, of het geheel 

bevat een omschrijving zo nodig aangevuld met een aanduiding in lengte- of 
breedtegraden, indien de geboorte niet in een gemeente of buitenlandse plaats heeft 
plaatsgevonden (bijvoorbeeld bij een geboorte op of boven internationaal gebied).  
Standaardwaarde (0000) indien onbekend. 

Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Geslachtsaanduiding Historie:nee 04.10 
Definitie: Een aanduiding die aangeeft dat de ingeschrevene een man of een vrouw is, of dat het 

geslacht (nog) onbekend is. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 208 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: Mogelijke waarden: 

M (= Man) 
V (= Vrouw) 
O (= Onbekend) 

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Geslachtsnaam Historie:ja 02.40 
Definitie: De (geslachts)naam waarvan de eventueel aanwezige voorvoegsels (tabel 36) en 

adellijke titel (tabel 38) zijn afgesplitst. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 204 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 200 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Indicatie curateleregister Historie:nee 33.10 
Definitie: Een aanduiding dat de ingeschrevene onder curatele is gesteld. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 237 
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1=er is een curator aangesteld 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Indicatie geheim Historie:nee 70.10 
Definitie: Een aanduiding die aangeeft dat gegevens wel of niet verstrekt mogen worden. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 264 
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 0=geen beperking 

1=niet zonder toestemming aan derden ter uitvoering van een 
algemeen verbindend voorschrift 
2=niet aan kerken 
3=niet aan vrije derden 
4=niet zonder toestemming aan derden ter uitvoering van een 
algemeen verbindend voorschrift en niet aan kerken 
5=niet zonder toestemming aan derden ter uitvoering van een 
algemeen verbindend voorschrift en niet aan vrije derden 
6=niet aan kerken en niet aan vrije derden 
7=niet zonder toestemming aan derden ter uitvoering van een 
algemeen verbindend voorschrift en niet aan vrije derden en niet 
aan kerken 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Indicatie gezag minderjarige Historie:nee 32.10 
Definitie: Een aanduiding die aangeeft wie belast is met het gezag over de minderjarige 

ingeschrevene. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.4, 1-1-1998, p. 236-1 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: V=de vader heeft het gezag 

M=de moeder heeft het gezag 
D=een of meer derden hebben het gezag 
VD=de vader en een derde hebben het gezag 
MD=de moeder en een derde hebben het gezag 
VM=de vader en de moeder hebben het gezag 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Omschrijving reden opschorting bijhouding Historie:nee 67.20 
Definitie: Een aanduiding van de reden waarom de bijhouding van de persoonslijst is opgeschort.
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 261 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: O=overlijden 

E=emigratie 
M=ministerieel besluit 
F=fout 
.=standaardwaarde 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Plaats overlijden Historie:nee 08.20 
Definitie: Een code, opgenomen in GBA-tabel 33, of een buitenlandse plaats of een 

plaatsbepaling, die aangeeft waar het overlijden heeft plaatsgevonden. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 218 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 33, of het geheel bevat een buitenlandse plaatsnaam, of het geheel 

bevat een omschrijving zo nodig aangevuld met een aanduiding in lengte- of 
breedtegraden, indien het overlijden niet in een gemeente of buitenlandse plaats heeft 
plaatsgevonden (bijvoorbeeld bij een overlijden op of boven internationaal gebied).  
Standaardwaarde (0000) indien onbekend. 

Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Voorletters Historie:ja 02.11 
Definitie: De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde 

voorkomende voornamen. 
Herkomst: NEN 1888, december 1991 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 10 
Eenheid:  
Domein: A-ZZZZZZZZZZ 
Tabel:  

Commentaar: Dit gegeven is afgeleid uit het gegeven 'Voornamen' in de GBA. 
Voorletters kunnen zowel uit hoofd- als kleine letters bestaan en kunnen diacrieten 
bevatten. 
Volgens NEN 1888 is de voorletter van een voornaam zoals Jan-Pieter 'J' en hebben 
namen als Christiaan, Philip en Theo de voorletters 'C', respectievelijk 'P', 
respectievelijk 'T'. In aanvulling hierop: de voornaam IJsbrand krijgt als voorletter 'I'. 
Dit heeft te maken met het feit dat de letter 'ij' van oorsprong een zogenaamd 'special 
character' was. Dit is echter in de teletex-tekenstandaard komen te vervallen en alle 
namen (zowel geslachtsnaam als voornamen) waarin een 'ij' voorkwam zijn 
opgenomen als de letters 'i' gevolgd door een 'j'. 
In NEN 1888 worden 6 posities gereserveerd. 



Optionaliteit: 0 
De optionaliteit is 0 omdat sommige buitenlanders geen voornaam kennen. 

 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Voornamen Historie:ja 02.10 
Definitie: De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat. 

Indien aanwezig, wordt het predikaat (Tabel 38) afgesplitst. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 201 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 200 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
De optionaliteit is 0 omdat sommige buitenlanders geen voornaam kennen. 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: Voorvoegsel geslachtsnaam Historie:ja 02.30 
Definitie: Dat deel van de geslachtsnaam dat voorkomt in Tabel 36, Voorvoegseltabel, en door 

een spatie van de geslachtsnaam is gescheiden. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 203 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 10 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 36 
Tabel:  

Commentaar: Naast de GBA-definitie bestaat er voor dit gegeven ook een NEN-definitie. Op den 
duur zullen beide definities op elkaar worden afgestemd. Momenteel worden in de 
GFO's voor persoonsgegevens de GBA-definities gehanteerd omdat de GBA een 
belangrijke bron voor persoonsgegevens vormt. De NEN-definitie luidt: De 
verzameling van een of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel 
van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Natuurlijk persoon 
Gegeven: *Identiteitsbewijs van een natuurlijk persoon Historie:nee 96.35 
Definitie: Het identiteitsbewijs dat een natuurlijk persoon bezit. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon beschikt over 0, 1 of meer identiteitsbewijzen. 
 
 



 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: *Hoofdactiviteit Historie:nee 94.20 
Definitie: De hoofdactiviteit die de niet-natuurlijke persoon onderneemt . 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een niet-natuurlijk persoon heeft 0 of 1 (bedrijfsmatige) hoofdactiviteit. Een 
hoofdactiviteit kan door 0, 1 of meer niet-natuurlijke personen worden uitgeoefend. 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: *Nevenactiviteit Historie:nee 94.49 
Definitie: De nevenactiviteit die de niet-natuurlijke persoon onderneemt . 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een niet-natuurlijk persoon heeft 0 of 1 nevenactiviteit. Een nevenactiviteit kan door 0, 
1 of meer niet-natuurlijke personen worden uitgeoefend. 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: *Nevenvestiging Historie:nee 94.63 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft dat de ene niet-natuurlijke persoon een nevenvestiging is 

van de andere. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een niet-natuurlijk persoon als nevenvestiging is nevenvestiging van 1 andere niet-
natuurlijke persoon. Een niet-natuurlijk persoon kan 0, 1 of meer nevenvestigingen 
hebben. 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: *Rechtsvorm van een niet-natuurlijk persoon Historie:nee 96.22 
Definitie: De rechtsvorm die de niet-natuurlijke persoon heeft. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een niet-natuurlijk persoon heeft 0 (geen) of 1 rechtsvorm. Een rechtsvorm is in 



gebruik bij 0, 1 of meer niet-natuurlijke personen. 
 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Aantal werkzame mannen fulltime Historie:nee 94.73 
Definitie: Het totaal aantal mannen dat in de betrokken onderneming, nevenvestiging of 

rechtspersoon doorgaans 15 uur of meer per week werkzaam is. 
Herkomst: Art. 9 lid 3 Handelsregisterbesluit 1996 
Type: Numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid:  
Domein: 0 - 999.999 
Tabel:  

Commentaar: Het gaat hierbij om: 
a.  al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers (dus ook 
uitzendkrachten) 
b.  meewerkende eigenaren 
c.  meewerkende gezinsleden van een eigenaar. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Aantal werkzame mannen parttime Historie:nee 94.74 
Definitie: Het totaal aantal mannen dat in de betrokken onderneming, nevenvestiging of 

rechtspersoon doorgaans minder dan 15 uur per week werkzaam is. 
Herkomst: Art. 9 lid 3 Handelsregisterbesluit 1996 
Type: Numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid:  
Domein: 0 - 999.999 
Tabel:  

Commentaar: Het gaat hierbij om: 
a.  al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers (dus ook 
uitzendkrachten) 
b.  meewerkende eigenaren 
c.  meewerkende gezinsleden van een eigenaar. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Aantal werkzame vrouwen fulltime Historie:nee 94.75 
Definitie: Het totaal aantal vrouwen dat in de betrokken onderneming, nevenvestiging of 

rechtspersoon doorgaans 15 uur of meer per week werkzaam is. 
Herkomst: Art. 9 lid 3 Handelsregisterbesluit 1996 
Type: Numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid:  
Domein: 0 - 999.999 
Tabel:  

Commentaar: Het gaat hierbij om: 
a.  al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers (dus ook 
uitzendkrachten) 
b.  meewerkende eigenaren 



c.  meewerkende gezinsleden van een eigenaar. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Aantal werkzame vrouwen parttime Historie:nee 94.76 
Definitie: Het totaal aantal vrouwen dat in de betrokken onderneming, nevenvestiging of 

rechtspersoon doorgaans minder dan 15 uur per week werkzaam is. 
Herkomst: Art. 9 lid 3 Handelsregisterbesluit 1996 
Type: Numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid:  
Domein: 0 - 999.999 
Tabel:  

Commentaar: Het gaat hierbij om: 
a.  al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers (dus ook 
uitzendkrachten) 
b.  meewerkende eigenaren 
c.  meewerkende gezinsleden van een eigenaar. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum einde niet-natuurlijk persoon Historie:nee 96.03 
Definitie: Datum waarop de rechtspersoon of vennootschap heeft opgehouden te bestaan, al dan 

niet na liquidatie, of de datum waarop de eenmanszaak is opgeheven. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Deze definitie geldt voor niet-natuurlijke personen, die bij de Kamer van Koophandel 
staan ingeschreven. De Datum einde niet-natuurlijk persoon is gelijk aan de Datum 
ontbinding rechtspersoon, tenzij liquidatie in de tussenliggende periode heeft 
plaatsgevonden. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum ontbinding niet-natuurlijk persoon Historie:nee 96.04 
Definitie: De datum waarop door een rechterlijke uitspraak, een beschikking van de Kamer van 

Koophandel of anderszins de rechtspersoon of vennootschap is ontbonden. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Deze definitie geldt voor niet-natuurlijke personen, die bij de Kamer van Koophandel 
staan ingeschreven. Dit gegeven wordt niet gebruikt voor een eenmanszaak. De Datum 
ontbinding niet-natuurlijk persoon kan gevolgd worden door liquidatie. Is dit niet het 
geval, dan is deze datum gelijk aan de Datum einde niet-natuurlijk persoon. 



Optionaliteit: 0 
 
 



 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Datum oprichting niet-natuurlijk persoon Historie:nee 96.05 
Definitie: De datum waarop de notariële akte van oprichting is verleden (voor een 

rechtspersoon), de datum waarop de vennoten van een Vennootschap onder firma 
(VOF) of Commanditaire vennootschap (CV) de vennootschapsovereenkomst hebben 
gesloten (mondeling, schriftelijk of bij notariële akte), of de datum waarop een 
eenmanszaak is gevestigd. 

Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Deze definitie geldt voor niet-natuurlijke personen, die bij de Kamer van Koophandel 
staan ingeschreven. Voor een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) 
is een notariële akte niet verplicht. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Handelsnaam Historie:ja 95.31 
Definitie: De naam waaronder de onderneming, hoofd- of nevenvestiging naar buiten optreedt. 
Herkomst: GFO-Basisgegevens, 1994, p. III-81; Kamerdocumentatie RMP, 23-5-1995 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 132 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Het Handelsregister van de Kamers van Koophandel bevat ondernemingen, stichtingen 
en verenigingen. Er worden maximaal drie verschillende namen geregistreerd: 
statutaire naam / vennootschapsnaam, handelsnaam en zaaknaam. 
Kardinaliteit: Een onderneming kan verschillende handelsnamen hanteren, 
verschillende vestigingen van een onderneming kunnen verschillende handelsnamen 
hebben en een vestiging kan verschillende handelsnamen hebben. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Handelsregisternummer Historie:nee 95.49 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een rechtspersoon, zijnde een niet-

natuurlijk persoon, zoals toegewezen door de Kamer van Koophandel (KvK). 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: Eerste 2 cijfers: 01-39; Laatste 6 cijfers 000001-999999 
Tabel:  

Commentaar: De gegevens van de gehele rechtspersoon worden, indien er sprake is van een 
onderneming (al dan niet met nevenvestigingen) ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel waar de hoofdvestiging is gesitueerd Rechtspersonen zonder onderneming 
(vereniging, stichting, lege BV) worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. Elke rechtspersoon heeft een landelijk 
uniek Kamer van Koophandel-nummer. 



Optionaliteit: 0 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Indicatie faillissement Historie:nee 96.09 
Definitie: Aanduiding of de niet-natuurlijke persoon in staat van faillissement verkeert. 
Herkomst:  
Type: logisch 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: J/N 
Tabel:  

Commentaar: Deze definitie geldt voor niet-natuurlijke personen, die bij de Kamer van Koophandel 
staan ingeschreven. De staat van faillissement wordt door de rechter uitgesproken als 
er op het moment van ontbinding van de niet-natuurlijke persoon nog baten aanwezig 
zijn die vereffend moeten worden. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Indicatie hoofdvestiging Historie:nee 95.35 
Definitie: Aanduiding of het een hoofdvestiging betreft. 
Herkomst:  
Type: logisch 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: J/N 
Tabel:  

Commentaar: Dit gegeven wordt alleen ingevuld voor rechtspersonen die een onderneming drijven 
met meer dan één vestiging. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Indicatie surséance van betaling Historie:nee 96.10 
Definitie: Aanduiding of de niet-natuurlijke persoon in surséance van betaling verkeert. 
Herkomst:  
Type: logisch 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein: J/N 
Tabel:  

Commentaar: Deze definitie geldt voor niet-natuurlijke personen, die bij de Kamer van Koophandel 
staan ingeschreven. De staat van surséance (uitstel van betaling) wordt door de rechter 
uitgesproken als een niet-natuurlijk persoon niet in staat is om financiële 
verplichtingen na te komen, maar er uitzicht bestaat dat dit na verloop van enige tijd 
weer mogelijk is. Surséance kan vooraf gaan aan de staat van faillissement. Op dit 
moment is de niet-natuurlijke persoon nog niet ontbonden. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Soort niet-natuurlijk persoon Historie:nee 96.31 
Definitie: Aanduiding of de niet-natuurlijk persoon een overheidsinstantie, rechtspersoon of 

andere, niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven instantie is. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = Een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon 

2 = Rijk 
3 = Provincie 
4 = Gemeente 
5 = Waterschap 
6 = Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) 
7 = Eenmanszaak of vrije-beroepsbeoefenaar 
9 = Overige niet-natuurlijk persoon 

Commentaar: Wanneer een niet-natuurlijk persoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is 
onder de gegevensgroep Soort rechtsvorm terug te vinden om wat voor soort instantie 
het gaat. Overheidsinstanties, eenmanszaken (zoals kleine zelfstandige winkeliers, 
agrariërs, handelsagenten) en vrije-beroepsbeoefenaars zijn echter niet bij de Kamer 
van Koophandel ingeschreven. 
Momenteel werken het Overlegorgaan Ravi en de Kamers van Koophandel aan een 
volledige lijst van niet-natuurlijke personen. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Statutaire naam / Vennootschapsnaam Historie:ja 95.79 
Definitie: 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). 

Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 132 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Het Handelsregister van de Kamers van Koophandel bevat ondernemingen, stichtingen 
en verenigingen. Er worden maximaal drie verschillende namen geregistreerd: 
statutaire naam (of in geval van een VOF/CV een vennootschapsnaam), 
handelsna(a)m(en) en zaakna(a)m(en). Dit gegeven wordt niet ingevuld voor een 
eenmanszaak. Voor de schrijfwijze hebben de Kamers van Koophandel richtlijnen 
opgesteld. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Niet-natuurlijk persoon 
Gegeven: Zaaknaam Historie:ja 95.92 
Definitie: De door de Kamer van Koophandel bepaalde naam van de onderneming 

(hoofdvestiging) c.q. nevenvestiging ten behoeve van adresseringsdoeleinden. 
Herkomst: Kamerdocumentatie RMP, 23-5-1995 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 45 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Het Handelsregister van de Kamers van Koophandel bevat ondernemingen, stichtingen 
en verenigingen. Er worden maximaal drie verschillende namen geregistreerd: 
statutaire naam / vennootschapsnaam, handelsnaam en zaaknaam. 
Kardinaliteit: Een onderneming kan onder verschillende zaaknamen worden 
aangeschreven en verschillende vestigingen van een onderneming kunnen onder 
verschillende zaaknamen worden aangeschreven. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Niet-woonobject 
Gegeven: Aantal parkeerplaatsen Historie:nee 94.70 
Definitie: Het aantal overdekte en onoverdekte parkeerplaatsen gelegen op het eigen terrein. 
Herkomst: GFO-Gebouwen, december 1991 
Type: numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: 0 - 9999 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Niet-woonobject 
Gegeven: Frontbreedte Historie:nee 61.49 
Definitie: De breedte van het front van het verblijfsobject. 
Herkomst: Naar Stuf-WOZ, 31-10-95, p. 270 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid: meter 
Domein: 0 - 999 
Tabel:  

Commentaar: Dit gegeven is primair van belang voor winkels met verkoopruimte op de begane 
grond. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Ouder-Kind 
Gegeven: *Kind heeft moeder Historie:nee 94.30 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft wie de moeder van een persoon is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In aansluiting op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is 
gekozen voor een juridische definiëring van deze relatie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (juridisch) of 1 moeder. 

 
 
 
Ouder-Kind 
Gegeven: *Kind heeft vader Historie:nee 94.31 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft wie de vader van een persoon is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In aansluiting op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is 
gekozen voor een juridische definiëring van deze relatie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0 (juridisch) of 1 vader. 

 
 
 
Ouder-Kind 
Gegeven: *Ouder heeft kind Historie:nee 94.51 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft welk kind een persoon heeft. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: In aansluiting op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is 
gekozen voor een juridische definiëring van deze relatie. 
Een natuurlijk persoon heeft 0, 1 of meer kinderen. 

 
 
 
Ouder-Kind 
Gegeven: Einddatum familierechtelijke betrekking Historie:nee 95.18 
Definitie: De datum waarop de familierechtelijke betrekking tussen ouder en kind eindigt. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  



Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Ouder-Kind 
Gegeven: Ingangsdatum familierechtelijke betrekking Historie:nee 62.10 
Definitie: De datum waarop de familierechtelijke betrekking is ontstaan. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 255 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Overig bouwwerk 
Gegeven: *Bestemming van een overig bouwwerk Historie:ja 94.04 
Definitie: Het bestemmingsgebied waarin het overig bouwwerk geheel of grotendeels is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een overig bouwwerk kan 0, 1 of meer bestemmingen hebben. Een bestemming heeft 
betrekking op 0, 1 of meer overige bouwwerken. 

 
 
 
Overig bouwwerk 
Gegeven: *Kadastraal object bij een overig bouwwerk Historie:nee 94.26 
Definitie: Het overig bouwwerk dat geheel of gedeeltelijk in, op of onder het kadastrale object is 

gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object kan 0, 1 of meer overige bouwwerken bevatten. Eén overig 
bouwwerk is in, op of onder 1 of meer kadastrale objecten gelegen. 

 
 
 
Overig bouwwerk 
Gegeven: *Locatieadres van een overig bouwwerk Historie:nee 94.43 
Definitie: Het locatieadres dat een overig bouwwerk heeft. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  



Commentaar: Een overig bouwwerk heeft 0, 1 of meer locatieadressen. Eén locatieadres hoort bij 0, 
1 of meer overige bouwwerken. 

 
 



 
Overig bouwwerk 
Gegeven: *Overig bouwwerk behoort tot WOZ-object Historie:nee 94.52 
Definitie: Het WOZ-object waarvan het overig bouwwerk geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een overig bouwwerk behoort tot 1 of meer WOZ-objecten. Een WOZ-object bestaat 
uit 0, 1 of meer overige bouwwerken. 

 
 
 
Overig bouwwerk 
Gegeven: *Overig bouwwerk is onderdeel van bouwwerk Historie:nee 94.53 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft dat het bouwwerk getypeerd kan worden als een overig 

bouwwerk, danwel aangeeft van welk bouwwerk het overig bouwwerk een onderdeel 
vormt. 

Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een bouwwerk bestaat uit 0, 1 of meer overige bouwwerken. Een overig bouwwerk 
maakt deel uit van 1 bouwwerk. 

 
 
 
Overig bouwwerk 
Gegeven: Omschrijving overig bouwwerk Historie:nee 95.66 
Definitie: Omschrijving van de aard van het overig bouwwerk. 
Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 50 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Overig bouwwerk 
Gegeven: Overig-bouwwerknummer Historie:nee 95.58 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een overig bouwwerk zoals toegekend 

door de gemeente waarin het overig bouwwerk is gelegen. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 12 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 32) van de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA); de laatste acht cijfers: 
00000000-99999999 

Tabel:  

Commentaar: Het nummer moet uniek zijn. De eerste vier cijfers van het nummer komen overeen 
met de gemeentecode. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de volgende acht 
cijfers een uniek nummer binnen de gemeente vormen. Het gebruik van een uniek 
nummer in plaats van een unieke identificatie op basis gemeente, straatnaam, 
huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, eventueel 
aangevuld met een locatieomschrijving, vereenvoudigt de verwerking door de 
afnemers aanzienlijk. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Overig bouwwerk 
Gegeven: Type overig bouwwerk Historie:nee 95.83 
Definitie: Indeling naar de aard van het overig bouwwerk. 
Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: Navolgend voorbeeld van een tabel gaat uit van een 

onderverdeling in verschillende soorten Kunstwerken (K), 
Technische installaties (T) en andere Overige bouwwerken (Z): 
KAQ = aquaduct 
KBG = brug 
KFO = fly-over 
KSS = sluis 
KTN = tunnel 
KVA = viaduct 
KOV = overig 
TAT = antenne 
TBS = bassin 
TBM = bemalingsinstallatie 
TBO = brandstof/oliepomp 
TBW = bewegingswerktuig 
TIR = irrigatie-installatie 
TKB = kabelbaan 
TKN = kraan 
TLK = luchtkoker 
TLW = laad-/weegbrug 
TOV = overig 
TPS = pompstation 
TSB = skibaan 
TSL = silo 
TSW = stuw 
ZOV = overig bouwwerk, niet zijnde een kunstwerk of technische 
installatie 
Ontleend aan: classificatie van topografische elementen, KADOR, 
1985. 

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 



Pand 
Gegeven: *Pand is onderdeel van gebouw Historie:nee 94.54 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft van welk gebouw het pand een onderdeel vormt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een gebouw bestaat uit 1 of meer panden. Een pand maakt deel uit van 1 gebouw. 
 
 
 
Pand 
Gegeven: *Verblijfsobject is onderdeel van pand Historie:nee 94.61 
Definitie: Het pand waarvan het verblijfsobject deel uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een pand bestaat uit 1 of meer verblijfsobjecten. Een verblijfsobject maakt deel uit van 
1 pand. 

 
 
 
Pand 
Gegeven: Hoogste bouwlaag pand Historie:nee 95.32 
Definitie: De ligging van de hoogste bouwlaag van het pand gerekend ten opzichte van het 

straatpeil. 
Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: -99-999 
Tabel:  

Commentaar: Voor de definitie van bouwlaag wordt verwezen naar NEN 2580 (2e druk, 1997): 'Een 
deel van een gebouw, dat bestaat uit een of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van 
de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 meter 
in hoogte verschillen'. 
Onder straatpeil wordt verstaan: 
a. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de 
krachtens besluit van burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg ter 
plaatse van de hoofdtoegang; 
b. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw 
(Model-bouwverordening). 
De hoogste bouwlaag pand geeft dus niet aan uit hoeveel bouwlagen het pand bestaat. 
Dit laatste kan berekend worden uit 'hoogste bouwlaag' en 'laagste bouwlaag' van het 
pand. 
De bouwlaag op straatpeil heeft de waarde 0. 
Indien de hoogste bouwlaag onbekend is, wordt geen waarde ingevuld. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Pand 
Gegeven: Laagste bouwlaag pand Historie:nee 95.53 
Definitie: De ligging van de laagste bouwlaag van het pand gerekend ten opzichte van het 

straatpeil. 
Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: -99-999 
Tabel:  

Commentaar: Voor de definitie van bouwlaag wordt verwezen naar NEN 2580 (2e druk, 1997): 'Een 
deel van een gebouw, dat bestaat uit een of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van 
de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 meter 
in hoogte verschillen'. 
Onder straatpeil wordt verstaan: 
a. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de 
krachtens besluit van burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg ter 
plaatse van de hoofdtoegang; 
b. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw 
(Model-bouwverordening). 
De bouwlaag op straatpeil heeft de waarde 0. 
Indien de laagste bouwlaag onbekend is, wordt geen waarde ingevuld. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Pand 
Gegeven: Pandnummer Historie:nee 95.58 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een pand zoals toegekend door de 

gemeente waarin het pand is gelegen. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 12 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 32) van de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA); de laatste acht cijfers: 
00000000-99999999 

Tabel:  

Commentaar: Het nummer moet uniek zijn. De eerste vier cijfers van het nummer komen overeen 
met de gemeentecode. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de volgende acht 
cijfers een uniek nummer binnen de gemeente vormen. Het gebruik van een uniek 
nummer in plaats van een unieke identificatie op basis van gemeente, straatnaam, 
huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, eventueel 
aangevuld met een locatieomschrijving, vereenvoudigt de verwerking door de 
afnemers aanzienlijk. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Persoonlijke nationaliteit 
Gegeven: *Code van een nationaliteit Historie:nee 05.10 
Definitie: De nationaliteit die op een zeker moment door de persoon is verkregen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een nationaliteit wordt door 1 code gekarakteriseerd. Een code kan voor 0, 1 of meer 
natuurlijke personen in gebruik zijn. 

 
 
 
Persoonlijke nationaliteit 
Gegeven: *Nationaliteit van een natuurlijk persoon Historie:nee 94.46 
Definitie: De verkrijging van de nationaliteit van een natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon heeft 0, 1 of meer nationaliteiten. 
 
 
 
Persoonlijke nationaliteit 
Gegeven: Datum verkrijging nationaliteit Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop de nationaliteit is verkregen. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Persoonlijke nationaliteit 
Gegeven: Datum verlies nationaliteit Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop de nationaliteit is verloren. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Postadres 
Gegeven: *Land waarin postadres ligt Historie:nee 94.39 
Definitie: Het land waarin het postadres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Bij een postadres wordt 0 (Nederland) of 1 land geregistreerd. In een land liggen 0, 1 
of meer postadressen. 

 
 
 
Postadres 
Gegeven: Adres buitenland (1) Historie:nee 94.82 
Definitie: Een nadere beschrijving van een buitenlands adres met behulp van tenminste een 

straatnaam, huisnummer, woonplaatsnaam en landnaam. 
Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 50 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Voor een buitenlands adres zijn vier vrij invulbare gegevens beschikbaar. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Postadres 
Gegeven: Adres buitenland (2) Historie:nee 94.83 
Definitie: Een nadere beschrijving van een buitenlands adres met behulp van tenminste een 

straatnaam, huisnummer, woonplaatsnaam en landnaam. 
Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 50 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Voor een buitenlands adres zijn vier vrij invulbare gegevens beschikbaar. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Postadres 
Gegeven: Adres buitenland (3) Historie:nee 94.84 
Definitie: Een nadere beschrijving van een buitenlands adres met behulp van tenminste een 

straatnaam, huisnummer, woonplaatsnaam en landnaam. 
Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 50 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  



Commentaar: Voor een buitenlands adres zijn vier vrij invulbare gegevens beschikbaar. 
Optionaliteit: 0 

 
 
Postadres 
Gegeven: Adres buitenland (4) Historie:nee 94.85 
Definitie: Een nadere beschrijving van een buitenlands adres met behulp van tenminste een 

straatnaam, huisnummer, woonplaatsnaam en landnaam. 
Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 50 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Voor een buitenlands adres zijn vier vrij invulbare gegevens beschikbaar. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Postadres 
Gegeven: Antwoordnummer Historie:nee 94.86 
Definitie: De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse PTT is  

vastgesteld voor antwoordnummeradressen. 
Herkomst: NEN 5825, 1e druk, december 1991, p. 5 
Type: numeriek 
Lengte: 5 
Eenheid:  
Domein: 1 - 99999 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Postadres 
Gegeven: Postbusnummer Historie:nee 11.80 
Definitie: De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse PTT is  

vastgesteld voor postbusadressen.  
Herkomst: NEN 5825, 1e druk, december 1991, p. 5 
Type: Numeriek 
Lengte: 5 
Eenheid:  
Domein: 1-99999 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Publiekrechtelijke beperking 
Gegeven: *Code van een publiekrechtelijke beperking Historie:nee 94.09 
Definitie: Een verwijzing naar de codelijst van publiekrechtelijke beperkingen waarmee wordt 

aangegeven tot welke soort deze publiekrechtelijke beperking behoort. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  



Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een publiekrechtelijke beperking wordt door 1 code gekarakteriseerd. Een code kan 
voor 0, 1 of meer publiekrechtelijke beperkingen in gebruik zijn. 

 
 
 
Publiekrechtelijke beperking 
Gegeven: *Publiekrechtelijke beperking rust op kadastraal object Historie:nee 94.56 
Definitie: De publiekrechtelijke beperking die op het kadastraal object rust. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Op een kadastraal object kunnen 0, 1 of meer publiekrechtelijke beperkingen zijn 
gevestigd. Eén publiekrechtelijke beperking kan op 1 of meer kadastrale objecten 
rusten. 

 
 
 
Publiekrechtelijke beperking 
Gegeven: Einddatum publiekrechtelijke beperking Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop de publiekrechtelijke beperking op het kadastraal object niet langer 

meer van kracht is. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Publiekrechtelijke beperking 
Gegeven: Ingangsdatum publiekrechtelijke beperking Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop de publiekrechtelijke beperking op het kadastraal object van kracht 

is geworden. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Publiekrechtelijke beperking 
Gegeven: Vindplaats document Historie:nee 95.89 
Definitie: De aanduiding aan de hand waarvan het document kan worden opgezocht waarin 

formeel is vastgelegd dat een bepaalde publiekrechtelijke beperking op het kadastraal 
object rust. 

Herkomst:  



Type: alfanumeriek 
Lengte: 20 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
SBI-codering 
Gegeven: *Hoofdactiviteit Historie:nee 94.20 
Definitie: De hoofdactiviteit die de niet-natuurlijke persoon onderneemt . 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een niet-natuurlijk persoon heeft 0 of 1 (bedrijfsmatige) hoofdactiviteit. Een 
hoofdactiviteit kan door 0, 1 of meer niet-natuurlijke personen worden uitgeoefend. 

 
 
 
SBI-codering 
Gegeven: *Nevenactiviteit Historie:nee 94.49 
Definitie: De nevenactiviteit die de niet-natuurlijke persoon onderneemt . 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een niet-natuurlijk persoon heeft 0 of 1 nevenactiviteit. Een nevenactiviteit kan door 0, 
1 of meer niet-natuurlijke personen worden uitgeoefend. 

 
 
 
SBI-codering 
Gegeven: SBI-code Historie:nee 95.76 
Definitie: Code behorende bij de omschrijving van een bedrijfsmatige activiteit van een niet-

natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 5 
Eenheid:  
Domein: Zie CBS-codetabel bij het gegeven SBI-omschrijving 
Tabel:  

Commentaar: De classificatie van het CBS (Standaardbedrijfsindeling, SBI 1993) is gebaseerd op 
een indeling van mogelijke (bedrijfs)activiteiten in afdelingen, groepen, klassen en 
subklassen. De eerste twee posities geven de afdelingen aan, de derde positie de groep, 
de vierde positie de klassen en de vijfde positie de subklassen. 
De Kamers van Koophandel hanteren een nadere verfijning op de SBI 1993. Dit is de 
Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel (BIK). In het GFO-Basisgegevens is de SBI 
overgenomen. 
Optionaliteit: 1 

 



 



 
SBI-codering 
Gegeven: SBI-omschrijving Historie:nee 95.77 
Definitie: Omschrijving van een bedrijfsmatige activiteit van een niet-natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: A     Landbouw, jacht en bosbouw 

01    (Dienstv. t.b.v.) landb. en jacht 
011   Akker- en tuinbouw 
0111  Akkerbouw 
0112  Tuinbouw (excl. fruitteelt) 
01121 Teelt groent., bloem. en champ. 
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 
0113  Fruitteelt 
012   Fokken en houden van dieren 
0121  Fokken en houden van rundvee 
0122  Fokken en houden v. ov. graasdier. 
0123  Fokken en houden van varkens 
0124  Fokken en houden van pluimvee 
0125  Fokken en houden v. overige dieren 
013   Gemengde landbouwbedrijven 
0130  Gemengde landbouwbedrijven 
014   Dienstverlening t.b.v. de landbouw 
0141  Hoven.; dienstv. akker- en tuinb. 
01411 Hoveniersbedrijven 
01412 Dienstv. t.b.v. akker- en tuinb. 
0142  Dienstverlening t.b.v. veeteelt 
015   Jacht 
0150  Jacht 
02    (Dienstverlening t.b.v.) bosbouw 
020   (Dienstverlening t.b.v.) bosbouw 
0200  (Dienstverlening t.b.v.) bosbouw 
B     Visserij 
05    Visserij, kweken v. vis en schaal. 
050   Visserij, kweken v. vis en schaal. 
0501  Visserij 
05011 Zee- en kustvisserij 
05012 Binnenvisserij 
0502  Kweken van vis en schaaldieren 
C     Delfstoffenwinning 
CA    Energiehoudende delfstoffenwinning 
10    Turfwinning 
103   Turfwinning 
1030  Turfwinning 
11    (Dienstv. t.b.v.) aardo.-, a.gasw. 
111   Aardolie- en aardgaswinning 
1110  Aardolie- en aardgaswinning 
112   Dienstverl. t.b.v. olie- en gasw. 
1120  Dienstverl. t.b.v. olie- en gasw. 
CB    Niet-energiehoudende delfstoffenw. 
14    Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 
142   Zand-, grind- en kleiwinning 
1421  Zand- en grindwinning 
1422  Kleiwinning 
144   Zoutwinning 
1440  Zoutwinning 
145   Overige delfstoffenwinning 
1450  Overige delfstoffenwinning 
D     Industrie 
DA    Voedings- en genotmiddelenindustr. 
15    Voedingsmid.- en drankenindustrie 
151   Slachterijen en vleesverwerking 
1511  Slachterijen (excl. pluimvee-) 
1512  Pluimveeslachterijen 
1513  Vleesverwerkende industrie 
15131 Snackindustr. (incl. salades e.d.) 
15132 Vleesw.-, ov. vleesverw. industr. 



152   Visverwerkende industrie 
1520  Visverwerkende industrie 
153   Groente- en fruitverw. industrie 
1531  Aardappelproduktenindustrie 
1532  Fruit- en groentesappenindustrie 
1533  Groente- en fruitverw. industrie 
154   Marg.- oliën- en vettenindustrie 
1541  Spijsoliën- en -vettenindustrie 
1542  Raffinage v. spijsoliën en -vetten 
1543  Margarine-industrie 
155   Zuivelindustrie 
1551  Zuivelindustrie (excl. cons.-ijs) 
1552  Consumptie-ijsindustrie 
156   Meelindustrie 
1561  Meelindustrie (excl. zetmeel) 
1562  Zetmeelindustrie 
157   Diervoederindustrie 
1571  Veevoederindustrie 
1572  Huisdiervoederindustrie 
158   Overige voedingsmiddelenindustrie 
1581  Broodfabr., brood-, banketbakker. 
1582  Banketb., beschuit- en biscuitind. 
1583  Suikerindustrie 
1584  Cacao-, choc.- en suikerw.industr. 
15841 Cacaoboonverwerkende industrie 
15842 Chocolade- en suikerwerkindustrie 
1585  Deegwarenindustrie 
1586  Koffiebranderij. en theepakkerijen 
1587  Azijn-, spec.-, kruiderijenindust. 
1588  Voedingsprep.-, dieetv.industrie 
1589  Ov. voedingsmid.industrie n.e.g. 
15891 Bakkerijgrondstoffenindustrie 
15892 Voedingsmiddelenindustrie n.e.g. 
159   Drankenindustrie 
1591  Distilleerderijen en likeurstoker. 
1592  Ethylalcoholindustrie via gisting 
1593  Wijnindustrie 
1594  Verv. van cider- e.a. vruchtenwijn 
1595  Verv. ov. n.-ged., gegiste drank 
1596  Bierbrouwerijen 
1597  Mouterijen 
1598  Mineraalwater- en frisdr.industrie 
16    Tabakverwerkende industrie 
160   Tabakverwerkende industrie 
1600  Tabakverwerkende industrie 
DB    Textiel- en textielprod.industrie 
17    Textielindustrie 
171   Spinnerijen 
1711  Katoenspinnerijen 
1712  Wollen strijkgarenspinnerijen 
1713  Wollen kamgarenspinnerijen 
1714  Linnenspinnerijen 
1715  Zijdespinnerijen 
1716  Naaigarenindustrie 
1717  Overige spinnerijen 
172   Weverijen 
1721  Katoenweverijen 
1722  Wollen strijkgarenweverijen 
1723  Wollen kamgarenweverijen 
1724  Zijdeweverijen 
1725  Overige weverijen 
173   Textielveredelingsindustrie 
1730  Textielveredelingsindustrie 
174   Textielw.industr. (excl. kleding) 
1740  Textielw.industr. (excl. kleding) 
175   Overige textielproduktenindustrie 
1751  Vloerkleden- en tapijtindustrie 
1752  Bindg.-, touw- en nettenindustrie 
1753  Vilt- en vezelvliesindustrie 
1754  Ov. textielprod.industrie n.e.g. 
176   Ind. v. gebreide en gehaakte stof. 
1760  Ind. v. gebreide en gehaakte stof. 
177   Ind. v. gebreide en gehaakte art. 



1771  Kousen- en sokkenindustrie 
1772  Tricotkledingindustrie 
18    Kleding- en bontindustrie 
181   Lerenkledingindustrie 
1810  Lerenkledingindustrie 
182   Kleding- en toebehorenindustrie 
1821  Werkkledingindustrie 
1822  Bovenkledingindustrie 
1823  Onder- en nachtkledingindustrie 
1824  Ov. kleding- en toeb.industrie 
183   Pelsbereiderijen, bontindustrie 
1830  Pelsbereiderijen, bontindustrie 
DC    Leer-, lederw.- en schoenindustrie 
19    Leer-, lederw.- en schoenindustrie 
191   Leerlooierijen 
1910  Leerlooierijen 
192   Lederw.indus. (excl. kled., sch.) 
1920  Lederw.indus. (excl. kled., sch.) 
193   Schoenindustrie 
1930  Schoenindustrie 
DD    Hout-, kurk-, rietwarenindustrie 
20    Hout-, kurk-, r.ind. (excl. meub.) 
201   Houtzagerijen en houtverd.bedr. 
2010  Houtzagerijen en houtverd.bedr. 
20101 Houtzagerijen 
20102 Houtverduurzamingsbedrijven 
202   Fineer- en plaatmaterialenindustr. 
2020  Fineer- en plaatmaterialenindustr. 
203   Timmerindustrie 
2030  Timmerindustrie 
20301 Houten deur.-, ramen-, k.industr. 
20302 Timmerindus. (excl. deuren, ramen) 
204   Houten emballage-industrie 
2040  Houten emballage-industrie 
205   Ov. hout-, kurk- en rietw.industr. 
2051  Overige houtwarenindustrie 
2052  Kurk-, riet- en vlechtw.industrie 
DE    Papier-, kartonw- en graf. indust. 
21    Papier(w.)- en karton(w.)industr. 
211   Pulp-, papier- en kartonindustrie 
2111  Pulpindustrie 
2112  Papier- en kartonindustrie 
21121 Grafisch papier- en kartonindustr. 
21122 Verpak. papier- en -kartonindustr. 
21123 Overige papier- en kartonindustrie 
212   Papier- en kartonwarenindustrie 
2121  Verpak.midd.-, golfp.-, kartonind. 
21211 Industr. v. pap.-, kartonv.middel. 
21212 Golfpapier- en -kartonindustrie 
2122  Sanit. en huish. papierw.industr. 
2123  Industr. v. kantoorart. v. papier 
2124  Behangselpapierindustrie 
2125  Ov. papier- en kartonwarenindustr. 
22    Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 
221   Uitgeverijen 
2211  Uitgeverijen van boeken 
2212  Uitgeverijen van dagbladen 
2213  Uitgeverijen van tijdschriften 
2214  Uitgeverijen van geluidsopnamen 
2215  Overige uitgeverijen 
222   Drukkerijen en aanverwante act. 
2221  Drukkerijen van dagbladen 
2222  Drukkerijen (excl. dagbladen) 
22221 Drukkerijen van boeken 
22222 Drukkerijen van tijdschriften 
22223 Drukkerijen van reklame 
22224 Drukkerijen van verpakkingen 
22225 Drukkerijen van formulieren 
22226 Overige drukkerijen 
2223  Binderijen; ov. grafische afwerk. 
2224  Graf. repro.bedrijv. en zetterijen 
2225  Overige drukkerij-verwante bedr. 
223   Reproduktiebedr. v. opgenom. media 



2231  Reproduktiebedr. v. geluidsopnamen 
2232  Reproduktiebedr. v. video-opnamen 
2233  Reproduktiebedr. v. computermedia 
DF    Aardolie-, steenkoolverw. industr. 
23    Aardolie-, steenkoolverw. industr. 
231   Industrie van cokesovenprodukten 
2310  Industrie van cokesovenprodukten 
232   Aardolieverwerkende industrie 
2320  Aardolieverwerkende industrie 
23201 Aardolieraffinaderijen 
23202 Aardoliev. ind. (excl. -raffinage) 
233   Ind. v. bew. v. splijt-, kweekstof 
2330  Ind. v. bew. v. splijt-, kweekstof 
DG    Chemische industrie 
24    Chemische industrie 
241   Basischemie 
2411  Industriële gassenindustrie 
2412  Kleur- en verfstoffenindustrie 
2413  Overige anorganische basischemie 
2414  Petrochemie; ov. org. basischemie 
24141 Petrochemische industrie 
24142 Overige organische basischemie 
2415  Kunstmeststoffenindustrie 
2416  Kunststof grondstoffenindustrie 
2417  Synthetische rubberindustrie 
242   Landbouwchemicaliënindustrie 
2420  Landbouwchemicaliënindustrie 
243   Verf-, lak-, mast.-, drukinktind. 
2430  Verf-, lak-, mast.-, drukinktind. 
244   Farmaceutische industrie 
2441  Farmaceut. grondstoffenindustrie 
2442  Farmaceutische produktenindustrie 
245   Zeep-, wasm.-, cosmetica-industrie 
2451  Zeep-, was-, reinigingsm.industrie 
2452  Parfumerie- en cosmetica-industrie 
246   Ov. chemische produktenindustrie 
2461  Kruit- en springstoffenindustrie 
2462  Lijm- en plakmiddelenindustrie 
2463  Reuk-, smaakstof-, eth. olie-ind. 
2464  Fotochemische produktenindustrie 
2465  Industrie van informatiedragers 
2466  Ov. chem. produktenindustr. n.e.g. 
247   Synthet. en kunstm. vezelindustr. 
2470  Synthet. en kunstm. vezelindustr. 
DH    Rubber- en kunststofverw. industr. 
25    Rubber- en kunststofverw. industr. 
251   Rubberverwerkende industrie 
2511  Rubberbandenindustrie 
2512  Bandenvernieuwingbedrijven 
2513  Rubberver. industr. (excl. banden) 
252   Kunststofverwerkende industrie 
2521  Ind. v. kunststofpl., -f., -buiz. 
2522  Kunststofverpakkingsmidd.industrie 
2523  Kunststofpr.industr. voor de bouw 
2524  Ov. kunststofverwerkende industrie 
DI    Glas, aarde., cem.-, k- en g.prod. 
26    Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 
261   Glas- en glasbewerkende industrie 
2611  Vlakglasindustrie 
2612  Vlakglasbewerkende industrie 
2613  Holglasindustrie 
2614  Glasvezelindustrie 
2615  Ov. glas en glasbewerk. industr. 
262   Keram. prod.indust. (excl. tegels) 
2621  Huish.- en sieraardewerkindustrie 
2622  Sanitair aardewerkindustrie 
2623  Keram. iso.-, isolatiemat.indus. 
2624  Ov. technisch aardewerkindustrie 
2625  Ov. niet-vuurvaste keram. industr. 
2626  Vuurvaste keramische prod.industr. 
263   Keram. tegel- en plavuizenindustr. 
2630  Keram. tegel- en plavuizenindustr. 
264   Industr. v. keramische bouwmater. 



2640  Industr. v. keramische bouwmater. 
265   Cement-, kalk- en gipsindustrie 
2651  Cementindustrie 
2652  Kalkindustrie 
2653  Gipsindustrie 
266   Beton-, cement-, gipsprod.industr. 
2661  Betonnen bouwmat.-, kalkz.industr. 
26611 Betonnen bouwmaterialenindustrie 
26612 Kalkzandsteenindustrie 
2662  Gipsen bouwmaterialenindustrie 
2663  Centrales van stortklare beton 
2664  Centrales van droge mortel 
2665  Vezelcementwarenindustrie 
2666  Bet-, cem.-, gipsw.ind. (excl. b.) 
267   Natuursteenbewerkingsbedrijven 
2670  Natuursteenbewerkingsbedrijven 
268   Ov. niet-metaalh. min. prod.indus. 
2681  Schuur-, slijp-, polijstmidd.ind. 
2682  N.-metaalh. min. prod. ind. n.e.g. 
DJ    Basismetaal- en metaalprod.indus. 
27    Basismetaalindustrie 
271   IJzer-, staal-, ferro-leger.indus. 
2710  IJzer-, staal-, ferro-leg.indus. 
272   Gietijzer. en stalen buizenindus. 
2721  Gietijzeren buizenindustrie 
2722  Stalen buizenindustrie 
273   Ind. v. eerste verw. ijzer, staal 
2731  Koudtrekkerijen van ijzer en staal 
2732  Koudbandwalser. v. ijzer en staal 
2733  Indus. v. koudverv. ijzer en staal 
2734  Draadtrekkerijen v. ijzer en staal 
274   Non-ferrometaalindustrie 
2741  Edelmetaalindustrie 
2742  Aluminiumindustrie 
2743  Lood-, zink- en tinindustrie 
2744  Koperindustrie 
2745  Overige non-ferrometaalindustrie 
275   Metaalgieterijen 
2751  IJzergieterijen 
2752  Staalgieterijen 
2753  Lichte non-ferrometaalgieterijen 
2754  Overige non-ferrometaalgieterijen 
28    Metaalproduktenindustrie 
281   Con. werkpl.; ramen, deuren e.d. 
2811  Constructiewerkplaatsen 
2812  Met. ramen-, deur.-, koz.industr. 
282   Tankbouw; cv-ketel-, -rad.indus. 
2821  Tank- en reservoirbouw 
2822  Cv-ketel- en cv-radiatorenindustr. 
283   Stoomketelindustrie 
2830  Stoomketelindustrie 
284   Smeed-, pers-, stamp-, prof.bedr. 
2840  Smeed-, pers-, stamp-, prof.bedr. 
285   Oppervl.beh.; ov. metaalbewerking 
2851  Oppervlaktebehandelingbedrijven 
2852  Overige metaalbewerkende industrie 
286   Best., ger., hang- en sl.werkind. 
2861  Scharen-, messen- en bestekindus. 
2862  Gereedschapindustrie 
2863  Hang- en sluitwerkindustrie 
287   Overige metaalproduktenindustrie 
2871  Stalen vaten, fusten e.d. emb.ind. 
2872  Blikw.- e.a. lichtmet. emb.indus. 
2873  Draadproduktenindustrie 
2874  Bout.-, moeren-, schr.-, ket.ind. 
2875  Ov. metaalproduktenindustrie n.e.g 
DK    Machine- en apparatenindustrie 
29    Machine- en apparatenindustrie 
291   Motor.-, pomp.-, append.industr. 
2911  Motor.-, turb.-ind. (excl. voert.) 
2912  Pompen- en compressorenindustrie 
2913  Appendage-industrie 
2914  Tandw.-, lager- e.a. drijfw.ind. 



292   Ind. v. ov. mach. v. alg. gebruik 
2921  Ind. v. industr. ovens, branders 
2922  Hijs-, hef- e.a. transp.industrie 
2923  Machine-industr. v. koel. en airco 
2924  Industr. ov. mach. v. alg. gebruik 
293   Landbouwmach.- en -werktuig.ind. 
2931  Landbouwtractorenindustrie 
2932  Landbouwmach.- en -werktuig.ind. 
294   Gereedschapswerktuigenindustrie 
2940  Gereedschapswerktuigenindustrie 
295   Industrie voor overige machines 
2951  Mach.indus. v. ijzer-, staalprod. 
2952  Machine-indus. v. delfstofw., bouw 
2953  Industrie v. mach. v. voedingsmid. 
2954  Ind. v. mach. v. textiel en kled. 
2955  Indus. v. mach. v. pap. en karton 
2956  Industrie voor ov. machines n.e.g. 
296   Wapen- en munitie-industrie 
2960  Wapen- en munitie-industrie 
297   Huishoudelijke apparatenindustrie 
2971  Elektr. huish. apparatenindustrie 
2972  Niet-elektr. huish. apparatenind. 
DL    Elektr. en optische apparatenind. 
30    Kantoormach.- en computerindustrie 
300   Kantoormach.- en computerindustrie 
3001  Kantoormachine-industrie 
3002  Computerindustrie 
31    Ov. elektrische apparatenindustrie 
311   Elektro.-, generator.-, trafo-ind. 
3110  Elektro.-, generator.-, trafo-ind. 
312   Elektr. schakel-, verdeel.industr. 
3120  Elektr. schakel-, verdeel.industr. 
313   Geïsoleerde draad- en kabelindus. 
3130  Geïsoleerde draad- en kabelindus. 
314   Accu-, batt.-, elektr. elem.indus. 
3140  Accu-, batt.-, elektr. elem.indus. 
315   Elektr. lampen- en verlicht.indus. 
3150  Elektr. lampen- en verlicht.indus. 
316   Industr. v. ov. elektr. benodigdh. 
3161  Ind. v. elek. benod. v. m., voert. 
3162  Ind. v. ov. elektr. benod. n.e.g. 
32    Audio-, video-, telecom-app.indus. 
321   Elektronische componentenindustrie 
3210  Elektronische componentenindustrie 
322   Telecommunicatie-apparatenindustr. 
3220  Telecommunicatie-apparatenindustr. 
323   Audio- en video-apparatenindustrie 
3230  Audio- en video-apparatenindustrie 
33    Medische en optische apparatenind. 
331   Medische en orthoped. app.industr. 
3310  Medische en orthoped. app.industr. 
33101 Tandtechnische bedrijven 
33102 Medische en orthoped. app.industr. 
332   Meet- en regel-, contr.-app.indus. 
3320  Meet- en regel-, contr.-app.indus. 
333   App.industr. v. bewaking ind. pro. 
3330  App.industr. v. bewaking ind. pro. 
334   Opt., foto- en filmapparatenindus. 
3340  Opt., foto- en filmapparatenindus. 
335   Uurwerkindustrie 
3350  Uurwerkindustrie 
DM    Transportmiddelenindustrie 
34    Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 
341   Auto-industrie 
3410  Auto-industrie 
342   Carr.-, aanhangw.-, opleggerindus. 
3420  Carr.-, aanhangw.-, opleggerindus. 
34201 Carrosserie-industrie 
34202 Aanhangwagen- en opleggerindustrie 
343   Auto-onderd.indus. (excl. elektr.) 
3430  Auto-onderd.indus. (excl. elektr.) 
35    Overige transportmiddelenindustrie 
351   Scheepsbouw en -reparatiebedrijven 



3511  Bouw, rep. v. schepen en booreil. 
3512  Bouw, rep. v. sport- en pl.vaart. 
352   Rollend spoor-, tramwegm.industr. 
3520  Rollend spoor-, tramwegm.industr. 
353   Vlieg- en ruimtevaartuigenindustr. 
3530  Vlieg- en ruimtevaartuigenindustr. 
354   Fietsen-, motor- en bromf.industr. 
3541  Motor- en bromfietsenindustrie 
3542  Fietsenindustrie 
3543  Invalidenwagenindustrie 
355   Ov. transportmid.industrie n.e.g. 
3550  Ov. transportmid.industrie n.e.g. 
DN    Meubel- en ov. industrie n.e.g. 
36    Meubel- en ov. industrie n.e.g. 
361   Meubel- en matrassenindustrie 
3611  Zitmeubelindustrie 
3612  Bedrijfsinterieur- en -meubelind. 
36121 Interieurbouw 
36122 Bedrijfsmeubelindustrie 
3613  Keuken- en badkamermeubelindustrie 
3614  Overige meubelindustrie 
3615  Matrassenindustrie 
362   Sieradenind. e.d. (excl. imitatie) 
3621  Munten- en medaille-industrie 
3622  Sieradenindustrie (excl. imitatie) 
363   Muziekinstrumentenindustrie 
3630  Muziekinstrumentenindustrie 
364   Sportartikelenindustrie 
3640  Sportartikelenindustrie 
365   Spellen- en speelgoedindustrie 
3650  Spellen- en speelgoedindustrie 
366   Overige industrie n.e.g. 
3661  Imitatiesieradenindustrie 
3662  Borstelwarenindustrie 
3663  Ov. industrie (excl. recycling) 
36631 Sociale werkplaatsen 
36632 Overige industrie n.e.g. 
37    Voorbereiding tot recycling 
371   Voorbereiding tot metaalrecycling 
3710  Voorbereiding tot metaalrecycling 
372   Voorb. t. recycling (excl. metaal) 
3720  Voorb. t. recycling (excl. metaal) 
E     Openbare voorzieningsbedrijven 
40    Openbare energievoorzieningbedr. 
400   Openbare energievoorzieningbedr. 
4000  Openbare energievoorzieningbedr. 
41    Waterleidingbedrijven 
410   Waterleidingbedrijven 
4100  Waterleidingbedrijven 
F     Bouwnijverheid 
45    Bouwnijverheid 
451   Bouwrijp maken van terreinen 
4511  Slopen van bouwwerken; grondverzet 
45111 Slopen van bouwwerken 
45112 Grondverzet 
4512  Proefboren 
452   B&U-, GWW-bouw (excl. grondverzet) 
4521  Alg. B&U; bouw kunstw., kabelleg. 
45211 Alg. burgerlijke en utiliteitsbouw 
45212 Bouw kunstwerk. (brug., tun. e.d.) 
45213 Leggen van kabels en buizen 
4522  Dakdekken en bouwen dakconstruct. 
4523  Aanl. wegen, sp., luchth., sportt. 
45231 Aanl. wegen, spoorw., luchth., sp. 
45232 Stratenmaken 
4524  Natte waterbouw 
4525  Ov. gespecial. bouwwerkzaamheden 
45251 Heien en andere fund.werkzaamheden 
45252 Vlechten van betonstaal 
45253 Metselen en voegen 
45254 Ov. gespecialiseerd werk in bouw 
453   Bouwinstallatiebedrijven 
4531  Elektrotechn. bouwinstal.bedrijven 



4532  Isolatiebedrijven 
4533  Loodgieters; cv- en airco-install. 
45331 Loodgieters; sanitairinstall.bedr. 
45332 CV- en luchtbehand. install.bedr. 
4534  Overige bouwinstallatiebedrijven 
454   Afwerken van gebouwen 
4541  Stukadoren 
4542  Timmeren 
4543  Afwerken van vloeren en wanden 
4544  Schilderen en glaszetten 
4545  Overige afwerking van gebouwen 
455   Verhuur bouw-, sloopmach. m. pers. 
4550  Verhuur bouw-, sloopmach. m. pers. 
G     Reparatie consumentenart.; handel 
50    Handel, repar. auto's en motorf. 
501   Handel in en repar. v. auto's (1) 
5010  Handel in en repar. v. auto's (1) 
50101 Import van nieuwe bedrijfsauto's 
50102 Import van nieuwe personenauto's 
50103 Handel, repar. v. bedrijfsauto's 
50104 Handel, repar. v. personenauto's 
50105 Handel aanhangwagens, oplegg. e.d. 
502   Handel in en repar. v. auto's (2) 
5020  Handel in en repar. v. auto's (2) 
50201 Auto-onderdelenservicebedrijven 
50202 Bandenservicebedrijven 
50203 Reparatie van specif. auto-onderd. 
50204 Carrosserieherstel 
50205 Ov. onderhoud en slepen van auto's 
503   Handel auto-onderdelen, -access. 
5030  Handel auto-onderdelen, -access. 
50301 Groothandel in auto-onderdelen 
50302 Groothandel, handelsbemid. banden 
50303 Detailhandel in auto-onderdelen 
504   Handel in en rep. v. motorfietsen 
5040  Handel in en rep. v. motorfietsen 
50401 Groothand. motorfiets. en -onderd. 
50402 Detailh., reparatie v. motorfiets. 
505   Benzineservicestations 
5050  Benzineservicestations 
51    Groothandel en handelsbemiddeling 
511   Handelsbemiddeling 
5111  Landbouwprod., textiel-, voed.gr. 
5112  Brandstof, metalen, chem. produkt. 
5113  Hout, vlakglas, sanitair, bouwmat. 
5114  Machines, techn. benod., schepen 
5115  Meubels, huish. art., ijzerwaren 
5116  Kled., textiel, schoeisel, lederw. 
5117  Voedings- en genotmiddelen 
5118  Gespec. handelsbemid. in ov. goed. 
5119  Niet-gespecial. handelsbemiddeling 
512   Landbouwprodukten en levende dier. 
5121  Granen, zaden en veevoeders 
51211 Granen 
51212 Zaden, pootgoed en peulvruchten 
51213 Hooi, stro en ruwvoeders 
51214 Meng- en krachtvoeders 
51215 Veevoed. (excl. ruw, meng, kracht) 
51216 Ruwe plant., dierlijke oliën, vet 
51217 Akk. prod., veevoed. alg. assort. 
51218 Overige akkerbouwprodukten 
5122  Bloemen en planten 
5123  Levende dieren 
51231 Levend vee 
51232 Huisdieren, siervissen, -vogels 
5124  Huiden, vellen en leder 
51241 Huiden, vellen en leder 
51242 Leder en lederhalffabrikaten 
5125  Ruwe tabak 
513   Voedings- en genotmiddelen 
5131  Aardappelen, groenten en fruit 
51311 Groenten en fruit 
51312 Consumptie-aardappelen 



5132  Vlees en vleesw., wild en gevogel. 
51321 Pluim., wild, gevog. (niet levend) 
51322 Vlees en vleeswaren 
5133  Zuivelprod., spijsoliën en -vetten 
51331 Zuivelprod., spijsoliën en -vetten 
51332 Eieren 
5134  Dranken 
5135  Tabaksprodukten 
5136  Suiker, chocolade en suikerwerk 
5137  Koffie, thee, cacao en specerijen 
5138  Gespec. in voedingsmiddelen n.e.g. 
51381 Snacks 
51382 Vis, schaal- en weekdieren 
51383 Gespec. in voedingsmiddelen n.e.g. 
51384 Bakkerijgrondstoffen 
51385 Grondst., halffabr. voedingsindus. 
5139  Voed.-, genotmidd. alg. assort. 
514   Overige consumentenartikelen 
5141  Kled.stof, en fournit., huish.lin. 
51411 Kledingstoffen en fournituren 
51412 Huishoudlinnen (incl. beddegoed) 
5142  Kleding, schoeisel en mode-artik. 
51421 Bovenkleding 
51422 Werkkleding 
51423 Onderkleding 
51424 Schoeisel 
51425 Mode-artikelen 
51426 Textielwaren algemeen assortiment 
5143  Wit- en bruingoed, verlicht.artik. 
51431 Elektr. huish. apparat. (witgoed) 
51432 Audio- en video-apparatuur 
51433 Beeld- en geluidsdragers 
51434 Verlichtingsartikelen 
51435 Ov. elektrisch huishoudelijke app. 
5144  Glas, pors., behang, reinig.midd. 
51441 Glas-, porselein- en aardewerk 
51442 Behang 
51443 Was-, poets- en reinigingsmiddelen 
5145  Parfums en cosmetica 
5146  Medische instrument, farmac. prod. 
51461 Farmaceutische produkten 
51462 Med. instrum., orthopedische art. 
5147  Gespec. ov. non-food cons.art. (1) 
51471 Sportartikelen (excl. watersport-) 
51472 Watersportartikelen 
51473 Kampeerartikelen 
51474 Speelgoed 
51475 Optische artikelen 
51476 Juweliersartikelen en uurwerken 
51477 Fotografische artikelen 
51478 Muziekinstrumenten 
51479 Huismeubilair 
5148  Gespec. ov. non-food cons.art. (2) 
51481 Woningtextiel en vloerbedekking 
51482 Huishoudelijke artikelen 
51483 Pap.- en kartonw. (excl. verpak.) 
51484 Boeken, tijdschrift. e.a. drukwerk 
51485 Kantoor-, schoolart. (excl. boek.) 
51486 Fietsen en bromfietsen 
51487 Ov. non-food consumentenartikelen 
515   Intermed. goederen, afval, schroot 
5151  Brandstof. e.a. minerale olieprod. 
51511 Vaste brandstoffen 
51512 Vloeibare en gasvormige brandstof. 
51513 Minerale olieprod. (excl. brands.) 
5152  Metalen en metaalertsen 
51521 Metaalertsen 
51522 Ferro-metalen en -halffabrikaten 
51523 Non-ferro-metalen en -halffabrik. 
5153  Hout en bouwmaterialen 
51531 Hout en plaatmateriaal 
51532 Verf en verfwaren 
51533 Vlakglas 



51534 Zand en grind 
51535 Tegels en plavuizen 
51536 Sanitaire art. en -installatiemat. 
51537 Gespecialiseerd ov. bouwmaterialen 
51538 Bouwmaterialen alg. assortiment 
5154  IJzer- en metaalw., verwarmingsap. 
51541 IJzer- en metaalwaren 
51542 Verwarmingsapparatuur 
5155  Chemische produkten 
51551 Chemische grondst. en chemicaliën 
51552 Bestrijdingsmid. en kunstmeststof. 
51553 Rubber en ov. chemische produkten 
5156  Overige intermediaire goederen 
51561 Textielgrondstof. en -halffabrik. 
51562 Papier en karton 
51563 Ov. intermediaire goederen n.e.g. 
5157  Afval en schroot 
51571 Autosloopmateriaal 
51572 IJzer, staalschr., oude n-ferrom. 
51573 Ov. oude materialen afvalstoffen 
516   Machines, apparaten en toebehoren 
5161  Gereedschapswerktuigen 
5162  Machines voor de bouw 
5163  Textiel-, naai- en breimachines 
5164  Computers, kantoorm. en -meubels 
51641 Computers en randapparatuur e.d. 
51642 Kantoormachines 
51643 Kantoormeubels 
5165  Ov. machines v. industr. en handel 
51651 Machines voor de grafische indus. 
51652 Mach. voedings- en genotmidd.ind. 
51653 Intern transportmateriaal 
51654 Machin. v. warmte-, koel-, vriest. 
51655 Verbrand.motor., pompen, compres. 
51656 Appendages, techn. toebehoren e.d. 
51657 Elektr. motor., -instr., inst.mat. 
51658 Meet- en regelapparatuur 
51659 Ov. machines v. industr. en handel 
5166  Landb.mach., -werkt., -tractoren 
517   Alg. assort. en ov. gesp. grooth. 
5171  Ov. gespecialiseerde groothandel 
51711 Bedrijfsmeub. (excl. kantoormeub.) 
51712 Scheepsbenodigdh., visserij-artik. 
51713 Emballage 
51714 Vakbenodigdheden n.e.g. 
51715 Ov. gespec. groothandel n.e.g. 
5172  Algemeen assortiment 
51721 Alg. assortiment consumentenartik. 
51722 Alg. assortiment consumentenartik. 
52    Detailhandel (incl. reparatie) 
521   Niet-gespecialiseerd in winkel 
5211  Voedings- en genotm. alg. assort. 
5212  Ov. niet-gespecialiseerde detailh. 
52121 Warenhuizen 
52122 Ov. niet-gespecialiseerde detailh. 
522   Voedings- en genotmid. in winkel 
5221  Aardappelen, groenten en fruit 
5222  Vlees en vleesw., wild en gevogel. 
52221 Vlees en vleeswaren 
52222 Wild en gevogelte 
5223  Vis 
5224  Brood en banket, choc. en suikerw. 
52241 Brood en banket 
52242 Chocolade en suikerwerk 
5225  Dranken 
5226  Tabaksprodukten 
5227  Gespecialiseerd ov. voedingsmidd. 
52271 Kaas 
52272 Reformartikelen 
52273 Buitenlandse eetwaren 
52274 Gespec. in voedingsmiddelen n.e.g. 
523   Farmac. art., parfums, cosmetica 
5231  Apotheken 



5232  Drogisterij- en medische artikelen 
52321 Drogisterij-artikelen 
52322 Medische en orthopedische artikel. 
5233  Parfums en cosmetica 
524   Ov. gespecialiseerde detailhandel 
5241  Stoffen, huish.lin., wol, fournit. 
52411 Kledingstoffen 
52412 Huishoudlinnen 
52413 Breiwol, handwerken en fournituren 
5242  Kleding en mode-artikelen 
52421 Herenbovenkleding 
52422 Damesbovenkleding 
52423 Baby- en kinderkleding 
52424 Bovenkleding algemeen assortiment 
52425 Onderkleding, foundations e.d. 
52426 Mode-artikelen en bijouterieën 
52427 Text. alg. assort. (textielsuper.) 
5243  Schoeisel, lederwaren en reisart. 
52431 Schoeisel 
52432 Lederwaren en reisartikelen 
5244  Meubels, woningtext., huish. art. 
52441 Meubels 
52442 Woningtextiel 
52443 Verlichtingsartikelen 
52444 Woninginrichting alg. assortiment 
52445 Glas-, porselein- en aardewerk 
52446 Gespec. ov. huishoudelijke art. 
52447 Huishoudelijke art. alg. assort. 
5245  Wit/bruingoed, cd's, muziekinstr. 
52451 Witgoed 
52452 Bruingoed 
52453 Geluidsdragers 
52454 Ov. elektr. huishoudelijke appar. 
52455 Onderdelen elektr. huish. appar. 
52456 Wit- en bruingoed algemeen assort. 
52457 Muziekinstrumenten 
52458 Naai- en breimachines 
5246  IJzerw., gereeds., verf, DHZ-art. 
52461 IJzerwaren en gereedschappen 
52462 Verf en verfwaren 
52463 Hout 
52464 Tegels 
52465 Keukens 
52466 Parket-, laminaat- en kurkvloeren 
52467 Ov. gespecial. bouwmaterialen 
52468 Bouwmarkt. e.a. bouwmat. alg. ass. 
5247  Boeken, tijdschr., schoolbenodigd. 
52471 Boeken, tijdschriften en kranten 
52472 Kantoor- en schoolbenodigdheden 
52473 Kantoorboekhandel alg. assortiment 
5248  Overige detailhandel (1) 
52481 Fotografische artikelen 
52482 Optische artikelen 
52483 Juweliersartikelen en uurwerken 
52484 Schilderijen, prenten, kunstvoorw. 
52485 Fietsen 
52486 Watersportart. (excl. hengelsport) 
52487 Sportartikelen (excl. watersport-) 
52488 Kampeerartikelen 
52489 Caravans 
5249  Overige detailhandel (2) 
52491 Bloemen en planten 
52492 Tuincentra 
52493 Dieren, benodigdh., hengels. art. 
52494 Computers 
52495 Speelgoed 
52496 Baby-artikelen alg. assortiment 
52497 Vloerbedekking 
52498 Behang 
52499 Overige detailhandel n.e.g. 
525   Tweedehands goederen en antiek 
5250  Tweedehands goederen en antiek 
52501 Antiek 



52502 Tweedehands kleding 
52503 Tweedehands goed. (excl. kleding) 
526   Detailhandel niet in winkel 
5261  Postorderbedrijven 
5262  Markthandel 
52621 Aardappelen, groenten en fruit 
52622 Overige voedingsmiddelen 
52623 Bloemen en planten 
52624 Kleding, kledingstof. en fournit. 
52625 Tweedehands goederen 
52626 Overige non-food artikelen 
5263  Straathandel, colportage e.d. 
52631 Colportage in boeken en tijdschr. 
52632 Straathandel, ov. colportage e.d. 
527   Reparatie v. part. (excl. auto's) 
5271  Reparatie v. schoeisel en lederw. 
5272  Reparatie elektrisch huish. appar. 
5273  Reparatie uurwerken, juweliersart. 
5274  Reparatie t.b.v. particul. n.e.g. 
H     Horeca 
55    Horeca 
551   Hotels, pensions en conf.-oorden 
5511  Hotel-restaurants 
5512  Hotels, pensions en conf.-oorden 
552   Campings, jeugdh., bungalowpark. 
5521  Jeugdherbergen, kamphuizen e.d. 
5522  Kampeerterreinen 
5523  Vakantie-appartem., -bungalowpark. 
553   Restaurants, cafetaria's, snackb. 
5530  Restaurants, cafetaria's, snackb. 
55301 Restaurants 
55302 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars 
55303 IJssalons 
554   Cafés e.d. 
5540  Cafés e.d. 
555   Kantines en catering 
5551  Kantines 
5552  Catering 
I     Vervoer, opslag en communicatie 
60    Vervoer over land 
601   Spoorwegen 
6010  Spoorwegen 
602   Vervoer over de weg 
6021  Geregeld personenwegvervoer 
60211 Openbaar personenwegvervoer 
60212 Geregeld besloten personenwegverv. 
6022  Taxibedrijven 
6023  Ongereg. personenverv. per autobus 
6024  Goederenwegvervoerbedrijven 
60241 Verhuisvervoer 
60242 Goederenwegverv. (excl. verhuisv.) 
603   Pijpleidingbedrijven 
6030  Pijpleidingbedrijven 
61    Vervoer over water 
611   Zeevaartbedrijven 
6110  Zeevaartbedrijven 
61101 Vracht- en tankvaart (zeevaart) 
61102 Sleepvaart veerdiensten (zeevaart) 
612   Binnenvaartbedrijven 
6120  Binnenvaartbedrijven 
61201 Vrachtvaart (binnenvaart) 
61202 Tankvaart (binnenvaart) 
61203 Sleep- en duwvaart (binnenvaart) 
61204 Personenvervoer (binnenvaart) 
62    Vervoer door de lucht 
620   Luchtvaartbedrijven 
6200  Luchtvaartbedrijven 
63    Dienstverlening t.b.v. het vervoer 
631   Laad-, los-, over- en opslagbedr. 
6311  Laad-, los- en overslagbedrijven 
63111 Laden, lossen, over. t.b.v. zeev. 
63112 Laden, lossen, over. (excl. zeev.) 
6312  Opslagbedrijven 



63121 Opslag in tanks 
63122 Opslag in koelhuizen e.d. 
63123 Opslag (n. in tanks, koelh. e.d.) 
632   Overige vervoersdiensten 
6321  Overige vervoersdiensten over land 
6322  Ov. vervoersdiensten over water 
6323  Lucht. e.a. dienst. t.b.v. luchtv. 
633   Reis- en info.bur. t.b.v. toeris. 
6330  Reis- en info.bur. t.b.v. toeris. 
63301 Reisorganisatiebedrijven 
63302 Reisbemiddelingbedrijven 
63303 Info.verstrekking t.b.v. toerisme 
634   Exped., bevracht.; weging, meting 
6340  Exped., bevracht.; weging, meting 
63401 Exped., cargadoors en bevrachters 
63402 Weging en meting 
64    Post en telecommunicatie 
641   Post- en koeriersdiensten 
6411  Nationale postdiensten 
6412  Lokale postdienst. koeriersdienst. 
64121 Lokale postdiensten 
64122 Koeriersdiensten 
642   Telecommunicatiebedrijven 
6420  Telecommunicatiebedrijven 
J     Financiële instellingen 
65    Finan. instel. (excl. verzekering) 
651   Geldschep. financiële instellingen 
6511  Centrale banken 
6512  Ov. geldscheppende instellingen 
65121 Coöperatief georganiseerde banken 
65122 Effectenkredietinstellingen 
65123 Spaarbanken 
65124 Algemene banken 
652   Ov. fin. instel. (excl. verzeker.) 
6522  Overige kredietverlening 
65221 Hypotheekbanken en bouwfondsen 
65222 Volkskredietbanken, fin. maatsch. 
65223 Participatiemaatschappijen 
65224 Overige kredietverlening n.e.g. 
6523  Overige financiële instellingen 
65231 Beleggingsmijen in finan. activa 
65232 Beleggingsmijen in vaste activa 
65233 Beleggingsmijen beperkte toetred. 
65234 Financiële holdings 
66    Verzekeringwezen en pensioenfonds. 
660   Verzekeringwezen en pensioenfonds. 
6601  Levens-, naturaverz., spaarkassen 
66011 Levensverzekeringen 
66012 Naturaverzekeringen 
66013 Spaarkassen 
6602  Pensioenfondsen 
66021 Bedrijfspensioenfondsen 
66022 Ondern.pensioen- en -spaarfondsen 
66023 Beroepspensioenfondsen 
66024 Overige pensioenfondsen 
6603  Schadeverzekeringen 
67    Activiteiten t.b.v. fin. instell. 
671   Activiteiten t.b.v. fin. instell. 
6711  Optie- en effectenbeurzen 
6712  Commiss. effecten, beleggingsadv. 
6713  Ov. act. t.b.v. fin. instellingen 
67131 Beheer en admin. v. aandelen e.d. 
67132 Hoeklieden en marketmakers 
67133 Activ. t.b.v. fin. instell. n.e.g. 
672   Activ. t.b.v. verzek. en pensioen 
6720  Activ. t.b.v. verzek. en pensioen 
67201 Verzekeringsbeurzen 
67202 Assurantietussenpersonen 
67203 Actuariële adv.; beheer pensioenen 
67204 Waarborgfondsen 
67205 Ov. activit. t.b.v. verzek./pens. 
K     Verhuur en zakelijke dienstverl. 
70    Verhuur van en handel in onr. goed 



701   Projectontwikkeling; handel o.g. 
7011  Projectontwikkeling 
7012  Handel in onroerend goed 
702   Verhuur van onroerend goed 
7020  Verhuur van onroerend goed 
70201 Woningb.verenigingen en -sticht. 
70202 Gemeentelijke woningbedrijven 
70203 Verhuur van overige woonruimte 
70204 Verhuur v. o.g. (excl. woonruimte) 
703   Bemiddeling in en beheer van o.g. 
7031  Bemid. bij handel (ver)huur o.g. 
7032  Beheer van onroerend goed 
71    Verhuur van roerende goederen 
711   Verhuur van personenauto's 
7110  Verhuur van personenauto's 
71101 Verh. personenauto's (excl. leas.) 
71102 Operational lease personenauto's 
712   Verh. transportmidd. (excl. pers.) 
7121  Verh. bedrijfsauto's, oplegg. e.d. 
7122  Verhuur van schepen 
7123  Verhuur van vliegtuigen 
713   Verhuur van machines en werktuigen 
7131  Verhuur land- en bosbouwmachines 
7132  Verhuur bouwmachines en -werktuig. 
7133  Verhuur computers en kantoormach. 
7134  Verhuur ov. machines en werktuigen 
71341 Verhuur van automaten 
71342 Verhuur mach. en werktuigen n.e.g. 
714   Verhuur overige roerende goederen 
7140  Verhuur overige roerende goederen 
71401 Videotheken 
71402 Verhuur sport- en recreatie-art. 
71403 Verhuur van leesportefeuilles 
71404 Verhuur van kleding, huisraad e.d. 
71405 Verhuur overige roerende goederen 
72    Computerservice, informatietechn. 
721   Automat.adviesbur.; systeemhuizen 
7210  Automat.adviesbur.; systeemhuizen 
72101 Systeemhuizen 
72102 Automatiseringsadviesbureaus 
722   Systeemontwikk.-, programm.dienst. 
7220  Systeemontwikk.-, programm.dienst. 
723   Comp. centra, data-entry-, ponsb. 
7230  Comp. centra, data-entry-, ponsb. 
724   Databanken 
7240  Databanken 
725   Repar. computers en kantoormach. 
7250  Repar. computers en kantoormach. 
726   Ov. dienst. op het gebied v. aut. 
7260  Ov. dienst. op het gebied v. aut. 
73    Research 
731   Natuurwetenschappelijk research 
7310  Natuurwetenschappelijk research 
73101 Research t.b.v. landb. en visserij 
73102 Technisch research 
73103 Medisch en farmacologisch research 
73104 Ov. natuurwetenschappel. research 
732   Maat.-, geesteswet. res. en ontw. 
7320  Maat.-, geesteswet. res. en ontw. 
74    Overige zakelijke dienstverlening 
741   Advokaten, accoun., econ. adviesb. 
7411  Rechtskundige dienstverlening 
74111 Advokatenkantoren 
74112 Rechtskundige adviesbureaus 
74113 Notariskantoren 
74114 Deurwaarderskantoren 
74115 Octrooibureaus 
7412  Account., boekh.bur., belast.adv. 
74121 Registeraccountants 
74122 Accountants-administratieconsul. 
74123 Boekhoudbureaus 
74124 Belastingconsulenten 
74125 Administratiekantoren 



7413  Markt- en opinie-onderzoekbureaus 
7414  Ec. onderz.- , adv.- en p.r.bureau 
74141 Organisatie-adviesbureaus 
74142 Public relationsbureaus 
74143 Ov. econ. onderzoek- en adviesbur. 
7415  Holdings (excl. financ. holdings) 
74151 Managementholdings 
74152 Holdings (excl.  manag. en finan.) 
742   Architecten-, ingenieursbur. e.d. 
7420  Architecten-, ingenieursbur. e.d. 
74201 Archit.-, techn. ontwerpb. B & U 
74202 Techn. ontw. stedebouw, plan. e.d. 
74203 Techn. ontw. grond-, weg-, waterb. 
74204 Techn. ontw. elekt.-, inst.-techn. 
74205 Techn. ontw. werkt.- en mach.bouw 
74206 Techn. ontwerp v. de procestechn. 
74207 Techn. ontw. niet gespecialiseerd 
74208 Ov. technisch ontwerp- en advies 
743   Keuring en contrôle 
7430  Keuring en contrôle 
74301 Keuring, contrôle v. voedingsmidd. 
74302 Keuring, contrôle machines, mater. 
74303 Overige keuring en contrôle 
744   Reklamebureaus e.d 
7440  Reklamebureaus e.d. 
74401 Reklame-ontwerp- en -adviesbureaus 
74402 Overige reklamediensten 
745   Uitzendbureaus, arbeidsbemid. e.d. 
7450  Uitzendbureaus, arbeidsbemid. e.d. 
74501 Uitzendbureaus 
74502 Uitleenbedrijven 
74503 Arb. bemid., testen, werven pers. 
746   Beveiliging en opsporing 
7460  Beveiliging en opsporing 
747   Reiniging geb., transportmid. e.d. 
7470  Reiniging geb., transportmid. e.d. 
74701 Reiniging van gebouwen 
74702 Reiniging (excl. van gebouwen) 
748   Ov. zakel. dienstverlening n.e.g. 
7481  Fotografie; ontwikk. foto's, films 
74811 Fotografie 
74812 Ontwikkelwinkels 
74813 Ontwikkelcentrales 
7482  Pak., sorter., schil. e.d. in loon 
7483  Secretariaats- en vertaalwerk 
7484  Ov. zakel. dienstverlening n.e.g. 
74841 Kredietinfo.- en incassobureaus 
74842 Organiseren beurzen, tentoonstell. 
74843 Veil. land-, tuinb.-, viss.produk. 
74844 Veil. huisraad, kunst, antiek e.d. 
74845 Interieur-, mode-ontwerpers e.d. 
74846 Ov. zakel. dienstverlening n.e.g. 
L     Openbaar bestuur; soc. verzeker. 
75    Openbaar bestuur; soc. verzeker. 
751   Openbaar bestuur 
7511  Algemeen overheidsbestuur 
7513  Publiekrechtelijke bedrijfsorganen 
752   Overheidsdiensten 
7521  Buitenlandse zaken 
7522  Defensie 
7523  Justitie en justitiële diensten 
75231 Rechtspraak 
75232 Ov. justit. dienst.; gevangenisw. 
7524  Politie 
7525  Brandweer 
753   Verplichte sociale verzekeringen 
7530  Verplichte sociale verzekeringen 
75301 Verpl. soc. ziektekostenverzeker. 
75302 Verpl. soc. inkomensdervingsverz. 
75303 Verpl. soc. demografische verzek. 
75304 Ov. verplichte sociale verzeker. 
M     Onderwijs 
80    Onderwijs 



801   Basisonderwijs en speciaal onderw. 
8010  Basisonderwijs en speciaal onderw. 
80101 Basisonderwijs voor leerplichtigen 
80102 Speciaal onderwijs 
802   Voortgezet onderwijs 
8021  Algemeen voortgezet onderwijs 
80211 Gecomb. voortg. en beroepsonderw. 
80212 Algemeen voortgezet onderwijs 
8022  Lager en middelbaar beroepsonderw. 
80221 Lager beroepsonderwijs 
80222 Gecomb. lager middelb. beroepsond. 
80223 Middelbaar beroepsonderwijs 
80224 Vormingswerk 
803   Hoger onderwijs 
8030  Hoger onderwijs 
80301 Hoger beroepsonderwijs 
80302 Wetenschappelijk onderwijs 
80303 Overig hoger onderwijs 
804   Overig onderwijs 
8041  Auto- en motorrijscholen 
8042  Overig onderwijs n.e.g. 
80421 Afstandsonderwijs 
80422 Basisonderwijs voor volwassenen 
80423 Overig onderwijs n.e.g. 
N     Gezondheids- en welzijnszorg 
85    Gezondheids- en welzijnszorg 
851   Gezondheidszorg 
8511  Intramurale gezondheidszorg 
85111 Academische ziekenhuizen 
85112 Algemene ziekenhuizen 
85113 Categorale ziekenhuizen 
85114 Psychiatrische ziekenhuizen 
8512  Med. prakt.; semimurale. gez.zorg 
85121 Huisartsenpraktijken 
85122 Specialistenpraktijken 
85123 Medische kleuterdagverblijven 
85124 Abortusklinieken 
85125 Oncologische, radiotherap. instit. 
85126 Ov. instel. semimurale behandeling 
8513  Tandheelkundige praktijken 
8514  Overige gezondheidszorg 
85141 Verloskundigenpraktijken 
85142 Paramedici, diëtisten, logopedist. 
85143 Gezondheidscentra 
85144 Ambul. geestelijke gezondh. zorg 
85145 Extramurale medische verzorging 
85146 Basisgezondheidsdiensten 
85147 Bedrijfsgezondheidsdiensten 
8515  Gezondheidszorgondersteun. dienst. 
85151 Ambulancediensten 
85152 Trombosediensten 
85153 Artsen- en bacteriolog. laborator. 
85154 Ov. gezondheidzorgonderst. dienst. 
852   Veterinaire diensten 
8520  Veterinaire diensten 
853   Welzijnszorg 
8531  Welzijnszorg met huisvestiging 
85311 Verpleeghuizen (somatisch) 
85312 Verpleegh. (psycho-geriatrische) 
85313 Verpleegh. (somatisch en pychisch) 
85314 Tehuizen licham./zintuigl. gehand. 
85315 Tehuizen geestelijk gehandicapten 
85316 Zwakzinnigeninrichtingen 
85317 Bejaardentehuizen 
85318 Opvangtehuizen 
85319 Tussenvoorzien., herstellingsoord. 
8532  Maatschappelijke dienstverlening 
85321 Kinderdagverb., peuterspeelz. e.d. 
85322 Niet-med. dagverblijf gehandicapt. 
85323 Algemeen maatschappelijk werk 
85324 Maatschappelijk werk spec. groepen 
85325 Ov. maatschappelijke begeleiding 
85326 Gezinsverzorging en gezinshulp 



85327 Ouderenwerk 
85328 Adviezen school- en beroepskeuze 
85329 Ov. bur. maatschap. adv. en info. 
8533  Overige welzijnszorg 
85331 Expl. gemeenschapsh., wijkc. e.d. 
85332 Buurth.-, samenl.opbouwwerk (alg) 
85333 Emancipatie- en integratiewerk 
85334 Jeugd- en jongerenwerk 
85335 Koepels, adviesorg., fonds. welz. 
O     Cult., recreatie ov. dienstverl. 
90    Milieudienstverlening 
900   Milieudienstverlening 
9000  Milieudienstverlening 
90001 Afvalwaterinzameling en -behandel. 
90002 Afvalinzameling 
90003 Afvalbehandeling 
90004 Sanering van milieuverontreiniging 
91    Ideële en belangenorganisaties 
911   Bedrijfs-, werkgev.-, beroepsorg. 
9111  Bedr.- en werkgeversorganisaties 
9112  Beroepsorganisaties 
912   Werknemersorganisaties 
9120  Werknemersorganisaties 
913   Relig., polit., ideële org.; hobby 
9131  Levensbeschouwelijke organisaties 
91311 Religieuze organisaties 
91312 Ov. levensbeschouwelijke organis. 
9132  Politieke organisaties 
9133  Hobby, fondsen, ov. koepels, adv. 
91331 Gezelligheidsver., hobbyclubs e.d. 
91332 Steunfondsen (excl. welzijnszorg) 
91333 Ov. bevordering kunst en cultuur 
91334 Koepel-, samenw.-, advies. n.e.g. 
91335 Overige ideële organisaties n.e.g. 
91336 Overige belangenbehartiging n.e.g. 
92    Cultuur, sport en recreatie 
921   Act. op het gebied v. film en vid. 
9211  Produktie van (video)films 
92111 Prod. (video)films (excl. t.v.-) 
92112 Ondersteuning (video)filmproduktie 
9212  Distributie van (video)films 
9213  Vertoning van films 
922   Radio en televisie 
9220  Radio en televisie 
92201 Omroeporganisaties 
92202 Prod. van radio- en tv-produkties 
92203 Onderst. act. v. radio en tv-prod. 
923   Overig amusement en kunst 
9231  Beoefening van kunst 
92311 Beoefening van podiumkunst 
92312 Producenten van podiumkunst 
92313 Beoefening van scheppende kunst 
9232  Theaters; dienstv. t.b.v. kunstb. 
92321 Theaters, schouwb., concertgebouw. 
92322 Evenementenhallen 
92323 Dienst. t.b.v. kunst; or. cul. ev. 
9233  Kermisattract. en recreatiecentr. 
92331 Kermisattracties 
92332 Recreatiecentra 
9234  Overig amusement en kunst n.e.g. 
92341 Dansscholen 
92342 Ov. kunstzinnige vorming amateurs 
92343 Overig amusement n.e.g. 
924   Pers- en nieuwsbur.; journalisten 
9240  Pers- en nieuwsbur.; journalisten 
925   Bibl., musea, natuurbehoud e.d. 
9251  Culturele uitleencentra, archieven 
92511 Openbare bibliotheken 
92512 Kunstuitleencentra 
92513 Ov. culturele uitleencentra; arch. 
9252  Kunstexpositie, musea, monum. zorg 
92521 Kunstgalerieën en -expositieruimt. 
92522 Musea 



92523 Monumentenzorg 
9253  Dieren-, plantentuin.; natuurbeh. 
92531 Dieren-, plantentuin, kinderboerd. 
92532 Beheer van natuurgebieden 
926   Sport 
9261  Sportaccommodaties 
92611 Zwembaden 
92612 Sportaccommodat. (excl. zwembaden) 
9262  Overige sport 
927   Overige recreatie 
9271  Loterijen en kansspelen 
9272  Overige recreatie n.e.g. 
92721 Exploit. amusem.-, speelautomaten 
92722 Overige recreatie n.e.g. 
93    Overige dienstverlening 
930   Overige dienstverlening 
9301  Reinigen van kleding en textiel 
93011 Wasserijen en linnenverhuur 
93012 Chemische wasserijen en ververijen 
93013 Wassalons en -verzendinrichtingen 
9302  Kappers en schoonheidsverzorging 
93021 Kappers 
93022 Schoonheidsv., pedicures, manicur. 
9303  Uitvaartw., crematoria, mortuaria 
93031 Uitvaartverzorging 
93032 Crematoria, mortuaria, begraafpl. 
9304  Sauna's, solaria, massagesal. e.d. 
9305  Overige dienstverlening n.e.g. 
P     Huishoudens met personeel 
95    Huishoudens met personeel 
950   Huishoudens met personeel 
9500  Huishoudens met personeel 
Q     Extra-territoriale organisaties 
99    Extra-territoriale organisaties 
990   Extra-territoriale organisaties 
9900  Extra-territoriale organisaties 

Commentaar: De classificatie van het CBS (Standaardbedrijfsindeling, SBI 1993) is gebaseerd op 
een indeling van mogelijke (bedrijfs)activiteiten in afdelingen, groepen, klassen en 
subklassen. 
De Kamers van Koophandel hanteren een nadere verfijning op de SBI 1993. Dit is de 
Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel (BIK). In het GFO-Basisgegevens is de SBI 
overgenomen. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Soort publiekrechtelijke beperking 
Gegeven: *Code van een publiekrechtelijke beperking Historie:nee 94.09 
Definitie: Een verwijzing naar de codelijst van publiekrechtelijke beperkingen waarmee wordt 

aangegeven tot welke soort deze publiekrechtelijke beperking behoort. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een publiekrechtelijke beperking wordt door 1 code gekarakteriseerd. Een code kan 
voor 0, 1 of meer publiekrechtelijke beperkingen in gebruik zijn. 

 
 



 
Soort publiekrechtelijke beperking 
Gegeven: Publiekrechtelijke beperking code Historie:nee 96.21 
Definitie: Code behorende bij de omschrijving van de soort publiekrechtelijke beperking. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 Besluiten o.g.v. wet: 

1.1 = onteigeningswet: onteigeningsKB 
1.2 = wet voorkeursrecht gemeenten: vestiging voorkeursrecht 
1.3 = wet agrarisch grondverkeer: vestiging voorkeursrecht 
1.4 = belemmeringenwet privaatrecht: gedoogplicht 
1.5 = belemmeringenwet landsverdediging: gedoogplicht 
1.6 = landinrichtingswet: landinrichtingsrente 
1.7 = landinrichtingswet: landinrichtingsplan 
1.8 = landinrichtingswet: aanpassingsplan 
1.9 = reconstructiewet midden delfland: reconstructierente 
1.10 = reconstructiewet midden delfland: planvaststelling 
1.11 = herinrichtingswet oost-groningen: herinrichtingsrente 
1.12 = herinrichtingswet oost-groningen: planvaststelling 
1.13 = woningwet: aanschrijving 
1.14 = woningwet: onbewoonbaarverklaring 
1.15 = woningwet: splitsingsvergunningvereiste 
1.16 = monumentenwet: aanwijzing monument 
1.17 = monumentenwet: voornemen tot aanwijzing 
1.18 = monumentenwet: beschermd stads- of dorpsgezicht 
1.19 = huisvestingswet: vordering 
1.20 = boswet: kapverbod 
1.21 = natuurbeschermingswet: aanwijzing natuurmonument 
1.22 = natuurbeschermingswet: overwegingsbeschikking 
1.23 = natuurbeschermingswet: verbod bepaalde handelingen 
1.24 = wet geluidhinder: gedoogplicht geluidmeting 
1.25 = wet geluidhinder: zonering 
1.26 = wet bodembescherming: vordering bodemsanering 
1.27 = wet milieubeheer: aanwijzing milieubeschermingsgebied 
1.28 = wet inzake de luchtverontreiniging: gedoogplicht 
1.29 = wegenwet: onderhoudsplicht 
1.30 = wegenwet: bijdrageplicht 
1.31 = verkeerswet tegen de lintbebouwing: bijzonder bouwverbod 
1.32 = verkeerswet tegen de lintbebouwing: verzwaard bouwverbod 
1.33 = luchtvaartwet: aanwijziging luchtvaartterein 
1.34 = luchtvaartwet: bouwverbod 
1.35 = telegraaf- en telefoonwet 1904: gedoogplicht 
1.36 = waterstaatswet 1900: gedoogplicht 
1.37 = waterstaatswet 1900: bijdrageplicht 
1.38 = deltawet: schuldplichtigheid 
1.39 = grondwaterwet: gedoogplicht 
1.40 = mijnwet 1810: machtiging 
1.41 = wet op de ruimtelijke ordening: bestemmingsplan 
1.42 = wet op de ruimtelijke ordening: voorbereidingsbesluit 
1.43 = wet op de stads- en dorpsvernieuwing: 
stadsvernieuwingsplan 
1.44 = wet op de stads- en dorpsvernieuwing: 
leefmilieuverordening 
1.45 = wet op de lijkbezorging: bouwverbod 
 
2. Besluiten o.g.v. provinciale verordening: 
2.1 = wegenverordening: aanschrijving 
2.2 = wegenverordening: bouwverbod 
2.3 = plassenverordening: bouwverbod 
2.4 = monumentenverordening: aanwijzing monument 
 
3. Besluit o.g.v. gemeentelijke verordening: 
3.1 = model verordening bouwgrondbelasting: bouwgrondbelasting 
3.2 = algemene plaatselijke verordening: aanschrijving 
maatregelen tegen geluidhinder 
3.3 = algemene plaatselijke verordening: herplantplicht 
3.4 = monumentenverordening: aanwijzing monument 



3.5 = model-vestigingsregeling kleine kernen: vestigingsverbod 
 
4. Besluiten o.g.v. waterschapskeur: 
4.1 = ontwerp-modelkeur: onderhoudsplicht waterkeringen 
4.2 = ontwerp-modelkeur: verbodsbepalingen waterkeringen 
4.3 = ontwerp-modelkeur: onderhoudsplicht wateren 

Commentaar: Bijgaande tabel wordt vervangen door een definitieve zodra de Wet op de 
Publiekrechtelijke Beperkingen in werking treedt. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Soort publiekrechtelijke beperking 
Gegeven: Publiekrechtelijke beperking omschrijving Historie:nee 95.68 
Definitie: Omschrijving van de soort publiekrechtelijke beperking. 
Herkomst:  
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 80 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 Besluiten o.g.v. wet: 

1.1 = onteigeningswet: onteigeningsKB 
1.2 = wet voorkeursrecht gemeenten: vestiging voorkeursrecht 
1.3 = wet agrarisch grondverkeer: vestiging voorkeursrecht 
1.4 = belemmeringenwet privaatrecht: gedoogplicht 
1.5 = belemmeringenwet landsverdediging: gedoogplicht 
1.6 = landinrichtingswet: landinrichtingsrente 
1.7 = landinrichtingswet: landinrichtingsplan 
1.8 = landinrichtingswet: aanpassingsplan 
1.9 = reconstructiewet midden delfland: reconstructierente 
1.10 = reconstructiewet midden delfland: planvaststelling 
1.11 = herinrichtingswet oost-groningen: herinrichtingsrente 
1.12 = herinrichtingswet oost-groningen: planvaststelling 
1.13 = woningwet: aanschrijving 
1.14 = woningwet: onbewoonbaarverklaring 
1.15 = woningwet: splitsingsvergunningvereiste 
1.16 = monumentenwet: aanwijzing monument 
1.17 = monumentenwet: voornemen tot aanwijzing 
1.18 = monumentenwet: beschermd stads- of dorpsgezicht 
1.19 = huisvestingswet: vordering 
1.20 = boswet: kapverbod 
1.21 = natuurbeschermingswet: aanwijzing natuurmonument 
1.22 = natuurbeschermingswet: overwegingsbeschikking 
1.23 = natuurbeschermingswet: verbod bepaalde handelingen 
1.24 = wet geluidhinder: gedoogplicht geluidmeting 
1.25 = wet geluidhinder: zonering 
1.26 = wet bodembescherming: vordering bodemsanering 
1.27 = wet milieubeheer: aanwijzing milieubeschermingsgebied 
1.28 = wet inzake de luchtverontreiniging: gedoogplicht 
1.29 = wegenwet: onderhoudsplicht 
1.30 = wegenwet: bijdrageplicht 
1.31 = verkeerswet tegen de lintbebouwing: bijzonder bouwverbod 
1.32 = verkeerswet tegen de lintbebouwing: verzwaard bouwverbod 
1.33 = luchtvaartwet: aanwijziging luchtvaartterein 
1.34 = luchtvaartwet: bouwverbod 
1.35 = telegraaf- en telefoonwet 1904: gedoogplicht 
1.36 = waterstaatswet 1900: gedoogplicht 
1.37 = waterstaatswet 1900: bijdrageplicht 
1.38 = deltawet: schuldplichtigheid 
1.39 = grondwaterwet: gedoogplicht 
1.40 = mijnwet 1810: machtiging 
1.41 = wet op de ruimtelijke ordening: bestemmingsplan 
1.42 = wet op de ruimtelijke ordening: voorbereidingsbesluit 
1.43 = wet op de stads- en dorpsvernieuwing: 
stadsvernieuwingsplan 
1.44 = wet op de stads- en dorpsvernieuwing: 
leefmilieuverordening 
1.45 = wet op de lijkbezorging: bouwverbod 
 
2. Besluiten o.g.v. provinciale verordening: 
2.1 = wegenverordening: aanschrijving 
2.2 = wegenverordening: bouwverbod 
2.3 = plassenverordening: bouwverbod 
2.4 = monumentenverordening: aanwijzing monument 
 
3. Besluit o.g.v. gemeentelijke verordening: 
3.1 = model verordening bouwgrondbelasting: bouwgrondbelasting 
3.2 = algemene plaatselijke verordening: aanschrijving 
maatregelen tegen geluidhinder 
3.3 = algemene plaatselijke verordening: herplantplicht 
3.4 = monumentenverordening: aanwijzing monument 



3.5 = model-vestigingsregeling kleine kernen: vestigingsverbod 
 
4. Besluiten o.g.v. waterschapskeur: 
4.1 = ontwerp-modelkeur: onderhoudsplicht waterkeringen 
4.2 = ontwerp-modelkeur: verbodsbepalingen waterkeringen 
4.3 = ontwerp-modelkeur: onderhoudsplicht wateren 

Commentaar: Bijgaande tabel wordt vervangen door een definitieve zodra de Wet op de 
Publiekrechtelijke Beperkingen in werking treedt. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Soort rechtsvorm 
Gegeven: *Rechtsvorm van een niet-natuurlijk persoon Historie:nee 96.22 
Definitie: De rechtsvorm die de niet-natuurlijke persoon heeft. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een niet-natuurlijk persoon heeft 0 (geen) of 1 rechtsvorm. Een rechtsvorm is in 
gebruik bij 0, 1 of meer niet-natuurlijke personen. 

 
 



 
Soort rechtsvorm 
Gegeven: Rechtsvormcode Historie:nee 95.75 
Definitie: Code behorende bij de omschrijving van de rechtsvorm. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: Onderstaande codetabel wordt gebruikt door de Kamers van 

Koophandel voor informatieverstrekking aan derden (bron: 
Kamerdocumentatie RMP, 1998) 
01 = Eenmanszaak 
02 = Eenmanszaak met meer dan één eigenaar 
03 = NV/BV in oprichting op A-formulier 
05 = Rederij 
07 = Maatschap 
11 = Vennootschap onder firma 
12 = NV/BV in oprichting op B-formulier 
21 = Commanditaire vennootschap met één beherende vennoot 
22 = Commanditaire vennootschap met meer dan een beherende 
vennoot 
23 = NV/BV in oprichting op B-formulier 
40 = Rechtspersoon in oprichting 
41 = Besloten vennootschap met gewone structuur 
42 = Besloten vennootschap blijkens statuten 
structuurvennootschap 
51 = Naamloze vennootschap met gewone structuur 
52 = Naamloze vennootschap blijkens statuten 
structuurvennootschap 
53 = Naamloze vennootschap beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal 
54 = Naamloze vennootschap beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal blijkens statuten structuurvennootschap 
61 = Coöperatie ua met gewone structuur 
62 = Coöperatie ua blijkens statuten structuurcoöperatie 
63 = Coöperatie wa met gewone structuur 
64 = Coöperatie wa blijkens statuten structuurcoöperatie 
65 = Coöperatie ba met gewone structuur 
66 = Coöperatie ba blijkens statuten structuurcoöperatie 
71 = Vereniging met volledige rechtbevoegdheid 
72 = Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid 
73 = Kerkgenootschap 
74 = Stichting 
81 = Onderlinge waarborgmaatschappij ua met gewone structuur 
82 = Onderlinge waarborgmaatschappij ua blijkens statuten 
structuur-onderlinge 
83 = Onderlinge waarborgmaatschappij wa met gewone structuur 
84 = Onderlinge waarborgmaatschappij wa blijkens statuten 
structuur-onderlinge 
85 = Onderlinge waarborgmaatschappij ba met gewone structuur 
86 = Onderlinge waarborgmaatschappij ba blijkens statuten 
structuur-onderlinge 
91 = buitenlandse rechtsvorm met hoofdvestiging in Nederland 
92 = Nevenvestiging met hoofdvestiging in buitenland 
93 = Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) 
94 = Buitenlandse EG-vennootschap met onderneming in Nederland 
95 = Buitenlandse EG-vennootschap met hoofdnederzetting in 
Nederland 
96 = Buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met 
onderneming in Nederland 
97 = Buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met 
hoofdnederzetting in Nederland 

Commentaar: Dit gegeven wordt alleen ingevuld voor bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 
rechtspersonen. 
Optionaliteit: 0 

 
Soort rechtsvorm 



Gegeven: Rechtsvormomschrijving Historie:nee 95.74 
Definitie: Aanduiding van de rechtsvorm van de niet-natuurlijke persoon. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 100 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: Onderstaande codetabel wordt gebruikt door de Kamers van 

Koophandel voor informatieverstrekking aan derden (bron: 
Kamerdocumentatie RMP, 17-6-1993) 
01 = Eenmanszaak 
02 = Eenmanszaak met meer dan één eigenaar 
03 = Eenmanszaak 
05 = Rederij 
07 = Maatschap 
11 = Vennootschap onder firma 
12 = Vennootschap onder firma 
21 = Commanditaire vennootschap 
22 = Commanditaire vennootschap 
23 = Commanditaire vennootschap 
41 = Besloten vennootschap 
42 = Besloten vennootschap (blijkens de statuten 
structuurvennootschap) 
51 = Naamloze vennootschap 
52 = Naamloze vennootschap (blijkens statuten 
structuurvennootschap) 
53 = Naamloze vennootschap (beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal) 
54 = Naamloze vennootschap (beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal blijkens statuten structuurvennootschap) 
61 = Coöperatie ua 
62 = Coöperatie ua (blijkens statuten structuurcoöperatie) 
63 = Coöperatie wa 
64 = Coöperatie wa (blijkens statuten structuurcoöperatie) 
65 = Coöperatie ba 
66 = Coöperatie ba (blijkens statuten structuurcoöperatie) 
71 = Vereniging met volledige rechtbevoegdheid 
72 = Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid 
73 = Kerkgenootschap 
74 = Stichting 
81 = Onderlinge waarborgmaatschappij ua 
82 = Onderlinge waarborgmaatschappij ua (blijkens statuten 
structuur-onderlinge) 
83 = Onderlinge waarborgmaatschappij wa 
84 = Onderlinge waarborgmaatschappij wa (blijkens statuten 
structuur-onderlinge) 
85 = Onderlinge waarborgmaatschappij ba 
86 = Onderlinge waarborgmaatschappij ba (blijkens statuten 
structuur-onderlinge) 
91 = buitenlandse rechtsvorm met hoofdvestiging in Nederland 
92 = Nevenvestiging van onderneming met hoofdvestiging in het 
buitenland 
93 = Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) 
94 = Buitenlandse EG-vennootschap met onderneming in Nederland 
95 = Buitenlandse EG-vennootschap met hoofdnederzetting in 
Nederland 
96 = Buitenlandse EG-vennootschap lijkende vennootschap met 
onderneming in Nederland 
97 = Buitenlandse EG-vennootschap lijkende vennootschap met 
hoofdnederzetting in Nederland 

Commentaar: Dit gegeven wordt alleen ingevuld voor bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 
rechtspersonen. 
Optionaliteit: 0 

 
 
Soort zakelijk recht 
Gegeven: *Code van een zakelijk recht Historie:nee 94.10 
Definitie: Een verwijzing naar de codelijst van zakelijke rechten. 



Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een zakelijk recht wordt door 1 code gekarakteriseerd. Een code kan voor 0, 1 of meer 
zakelijke rechten in gebruik zijn. 

 
 
 
Soort zakelijk recht 
Gegeven: Aanduiding erfdienstbaarheid Historie:nee 94.67 
Definitie: Indicatie dat een kadastraal object is belast of bezwaard tot gebruik en ten nutte van 

een kadastraal object, dat aan een andere eigenaar toebehoort. 
Herkomst: Naar: GFO-GKS, november 1990, definitie van de gegevensgroep Erfdienstbaarheid 
Type: logisch 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: J/N 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Soort zakelijk recht 
Gegeven: Zakelijk recht omschrijving Historie:nee 95.69 
Definitie: Omschrijving van het soort recht dat volgens een wettelijke overeenkomst rust op een 

object. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 130 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: VE = vol eigendom 

EP = recht van erfpacht 
OS = recht van opstal 
VG = recht van vruchtgebruik 
GB = recht van gebruik en bewoning 
GR = recht van grondrente  
BP = recht Belemmeringenwet-Privaatrecht 
BK = beklemrecht 
SM = stadsmeierrecht 
OV = overige rechten 
AA = verkregen recht van meer dan drie rechten 
BB = restantrecht na meer dan drie rechten 

Commentaar: De coderingslijst van het Rijkskadaster bestaat uit circa 2200 coderingen die voor een 
belangrijk deel zijn opgebouwd uit combinaties van een tweeletterige basiscodering 
(zie tabel). 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Soort zakelijk recht 
Gegeven: Zakelijk-rechtcode Historie:nee 41.20 
Definitie: Een aanduiding die het soort recht aangeeft dat volgens een wettelijke overeenkomst 

rust op een object. 
Herkomst: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 116 
Type: Alfanumeriek 
Lengte: 6 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: VE = vol eigendom 

EP = recht van erfpacht 
OS = recht van opstal 
VG = recht van vruchtgebruik 
GB = recht van gebruik en bewoning 
GR = recht van grondrente  
BP = recht Belemmeringenwet-Privaatrecht 
BK = beklemrecht 
SM = stadsmeierrecht 
OV = overige rechten 
AA = verkregen recht van meer dan drie rechten 
BB = restantrecht na meer dan drie rechten 

Commentaar: De coderingslijst van het Rijkskadaster bestaat uit circa 2200 coderingen die voor een 
belangrijk deel zijn opgebouwd uit combinaties van een tweeletterige basiscodering 
(zie tabel). 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Subject 
Gegeven: *Correspondentieadres Historie:nee 94.11 
Definitie: Het adres waarop het subject in de regel schriftelijk bereikbaar is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een correspondentieadres kan gelijk zijn aan het in de GBA opgenomen briefadres. 
Een adres kan het correspondentieadres zijn van 0, 1 of meer subjecten. Een subject 
kan 0 of 1 correspondentieadressen opgeven. 

 
 
 
Subject 
Gegeven: *Eigenaar Historie:ja 94.12 
Definitie: De eigenaar van een WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: De eigenaar is degene die bij het begin van het belastingjaar van een onroerende zaak 
het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht (GFO-Objectgebonden 
Heffingen, juli 1996: belastingplichtige Onroerende-zaakbelastingen). 
Een WOZ-object heeft 1 subject als eigenaar. Een subject kan eigenaar zijn van 0, 1 of 
meer WOZ-objecten. 

 



 
 
Subject 
Gegeven: *Gebruiker Historie:ja 94.17 
Definitie: De gebruiker van een WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: De gebruiker is degene die bij het begin van het belastingjaar een onroerende zaak al 
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt (GFO-
Objectgebonden Heffingen, juli 1996: belastingplichtige Onroerende-zaakbelastingen).
Een WOZ-object heeft 0 (leegstand) of 1 subject als gebruiker. Een subject kan 
gebruiker zijn van 0, 1 of meer WOZ-objecten. 

 
 
 
Subject 
Gegeven: *Subject heeft zakelijk recht Historie:nee 94.55 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft welk subject zakelijk gerechtigd is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een subject kan over 0, 1 of meer zakelijke rechten beschikken. Een zakelijk recht is 
van 1 subject. 

 
 
 
Subject 
Gegeven: *Verblijfs/vestigingsadres Historie:ja 94.59 
Definitie: Het locatieadres waarop een natuurlijk persoon gewoonlijk verblijft, dan wel een niet-

natuurlijke persoon is gevestigd. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een verblijfsadres kan gelijk zijn aan het in de GBA opgenomen woonadres. 
Op één locatieadres kunnen 0, 1 of meer subjecten wonen of zijn gevestigd. Eén 
subject woont of is gevestigd op 0 (geen vast woonadres of vestigingsadres is een 
postadres) of 1 locatieadres. 

 
 



 
Subject 
Gegeven: *Voornaamste zakelijk gerechtigde Historie:ja 94.23 
Definitie: Het subject dat de voornaamste zakelijk gerechtigde bij een kadastraal object is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Wie de voornaamste zakelijk gerechtigde is, kan worden afgeleid uit de gegevens 
'Teller aandeel zakelijk recht' en 'Noemer aandeel zakelijk recht'. Overigens kan het 
voorkomen dat de voornaamste zakelijk gerechtigde niet als zakelijk gerechtigde is 
geregistreerd. Bijvoorbeeld bij de van vader op zoon doorgifte van een boerenbedrijf 
wordt veelal geen acte bij de notaris opgemaakt. De zakelijke rechten liggen vaak nog 
bij de (over-overgroot)vader. Het voornaamste zakelijk recht wordt echter uitgeoefend 
door de zoon. 
Bij een kadastraal object hoort 1 voornaamste zakelijk gerechtigde. Een subject kan 
voornaamste zakelijk gerechtigde van 0, 1 of meer kadastrale objecten zijn. 

 
 
 
Subject 
Gegeven: Aanvulling Sofi-nummer Historie:nee 94.79 
Definitie: Een door de gemeente toegekend volgnummer zodat in combinatie met het Sofi-

nummer een unieke identificatie onstaat voor een eigenaar of een gebruiker van een 
onroerende zaak. 

Herkomst: Naar Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 83 
Type: numeriek 
Lengte: 10 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers bestaan uit een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 

33) van de GBA. De laatste zes cijfers: 000000 - 999999 
Tabel:  

Commentaar: Indien een Sofi-nummer onbekend is, of ontoereikend voor een unieke identificatie 
kan een de gemeente het gegeven Aanvulling Sofi-nummer gebruiken. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Subject 
Gegeven: Bank/girorekeningnummer Historie:nee 94.87 
Definitie: Het nummer van een Nederlandse bank/girorekening, zoals dat door een bankinstelling 

als identificator aan een overeenkomst tussen de bank en een of meer subjecten wordt 
toegekend. 

Herkomst: Naar: NEN 1888, december 1991 
Type: numeriek 
Lengte: 10 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Kardinaliteit: Een Subject kan meer dan 1 Bank/girorekeningnummer hebben. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Subject 
Gegeven: E-mail adres Historie:nee 95.16 
Definitie: Electronisch postadres waaronder het subject in de regel bereikbaar is. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 80 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Kardinaliteit: Een Subject kan meer dan 1 E-mail adres hebben. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Subject 
Gegeven: Faxnummer Historie:nee 95.27 
Definitie: Faxnummer waaronder het subject in de regel bereikbaar is. 
Herkomst: Naar: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 349 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 20 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Het type is alfanumeriek zodat eventueel toevoegingen als 'bgg' of 'zak' kunnen 
worden verwerkt. 
Kardinaliteit: Een Subject kan meer dan 1 Faxnummer hebben. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Subject 
Gegeven: Sofi-nummer Historie:nee 01.20 
Definitie: Het sociaal-fiscaal nummer, bedoeld in artikel 51 van de Wet GBA. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 200 
Type: Numeriek 
Lengte: 9 
Eenheid:  
Domein: 000000000-999999999 
Tabel:  

Commentaar: Naast de GBA-definitie bestaat er voor dit gegeven ook een NEN-definitie. Op den 
duur zullen beide definities op elkaar worden afgestemd. Momenteel worden in de 
GFO's voor persoonsgegevens de GBA-definities gehanteerd omdat de GBA een 
belangrijke bron voor persoonsgegevens vormt. 
De definitie volgens NEN 1888 luidt: 
Een door de rijksbelastingdienst aan een persoon toegekende identificator. 
Deze definitie is ook in het STUF-WOZ overgenomen. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Subject 
Gegeven: Subjectnummer AKR Historie:nee 01.40 
Definitie: Identificerend administratienummer van een (rechts)persoon, zoals toegewezen door 

de Dienst van het kadaster en de openbare registers voor gebruik in AKR. 
Herkomst: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 387 
Type: numeriek 
Lengte: 10 
Eenheid:  
Domein: 0000000000 - 9999999999 
Tabel:  

Commentaar: Een landelijk uniek en eenmalig uit te geven nummer, dat per rayon van een bewaring 
toegekend wordt aan elk natuurlijk of niet-natuurlijk persoon die in de kadastrale 
registratie is opgenomen. Via het subjectnummer worden aangeduid: Zakelijk 
gerechtigde, Belemmeraar, Beslaglegger, Betrokkene, Aanbieder, Echtgenoot, 
Echtgenote, Hypotheeknemer, Hoofdsubject, Verwijzend subject, Groep, Groepslid. 
Kardinaliteit: Een Subject kan meer dan 1 Subjectnummer AKR hebben. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Subject 
Gegeven: Telefoonnummer Historie:nee 95.80 
Definitie: Telefoonnummer waaronder het subject in de regel bereikbaar is. 
Herkomst: Naar: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 349 
Type: alfanumeriek 
Lengte: 20 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Het type is alfanumeriek zodat eventueel toevoegingen als 'bgg' of 'zak' kunnen 
worden verwerkt. 
Kardinaliteit: Een Subject kan meer dan 1 Telefoonnummer hebben. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: *Bestemming van een verblijfsobject Historie:ja 94.06 
Definitie: Het bestemmingsgebied waarin het verblijfsobject geheel of grotendeels is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een verblijfsobject kan 0, 1 of meer bestemmingen hebben. Een bestemming heeft 
betrekking op 0, 1 of meer verblijfsobjecten. 

 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: *Filiatie verblijfsobject is ontstaan uit verblijfsobject Historie:nee 95.99 
Definitie: Een verwijzing naar vervallen verblijfsobject(en) waaruit het verblijfsobject is 

ontstaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een nieuw verblijfsobject is ontstaan uit 1 of meer vervallen verblijfsobjecten. 
 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: *Filiatie verblijfsobject is overgegaan in verblijfsobject Historie:nee 96.00 
Definitie: Een verwijzing naar verblijfsobject(en) waarin een vervallen verblijfsobject is 

overgegaan. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: 1 Of meer vervallen verblijfsobjecten kunnen zijn overgegaan in een nieuw 
verblijfsobject. 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: *Kadastraal object bij een verblijfsobject Historie:nee 94.28 
Definitie: Het verblijfsobject dat geheel of gedeeltelijk in, op of onder het kadastrale object is 

gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object kan 0, 1 of meer verblijfsobjecten bevatten. Eén verblijfsobject is 
in, op of onder 1 of meer kadastrale objecten gelegen. 

 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: *Locatieadres van een verblijfsobject Historie:nee 94.45 
Definitie: Het locatieadres dat een verblijfsobject heeft. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een verblijfsobject heeft 0, 1 of meer locatieadressen. Eén locatieadres hoort bij 0, 1 of 
meer verblijfsobjecten (bijvoorbeeld op een woning en een vrijstaande schuur).. 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: *Verblijfsobject behoort tot WOZ-object Historie:ja 94.60 
Definitie: Het WOZ-object waarvan het verblijfsobject geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een verblijfsobject behoort tot 1 of meer WOZ-objecten. Een WOZ-object bestaat uit 
0, 1 of meer verblijfsobjecten. 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: *Verblijfsobject is onderdeel van pand Historie:nee 94.61 
Definitie: Het pand waarvan het verblijfsobject deel uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een pand bestaat uit 1 of meer verblijfsobjecten. Een verblijfsobject maakt deel uit van 
1 pand. 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Aan/uitbouw Historie:nee 94.66 
Definitie: Aanduiding of het verblijfsobject een aan- of uitbouw is van een ander 

verblijfsobject.Een aan- of uitbouw is een uitspringend deel van een gebouw met een 
permanent karakter, dat een lagere bouwhoogte heeft dan het verblijfsobject waarmee 
het is verbonden. Hierbij maakt de aan-/uitbouw geen deel uit van dezelfde 
kapconstructie als van het verblijfsobject. 

Herkomst: Naar: GFO-Gebouwen, december 1991 
Type: logisch 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: J/N 



Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Aantal ruimten Historie:nee 94.71 
Definitie: Het aantal ruimten in een verblijfsobject met een oppervlakte van tenminste 4 m2. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: 0 - 999 
Tabel:  

Commentaar: Een ruimte is (volgens GFO-Gebouwen) een verblijfsobject of een deel van een 
verblijfsobject, dat met wanden geheel of gedeeltelijk is omsloten. Toelichting op de 
definitie: 
- als oppervlakte van een ruimte met een (ten dele) hellend of verlaagd plafond geldt 
dat gedeelte waarboven het plafond tenminste 1,5 m hoog is. 
- gangen, hallen en kasten worden niet als ruimte beschouwd. 
- flexibele scheidingswanden (bijvoorbeeld een harmonicawand) worden niet als wand 
beschouwd. 
- ruimten die met behulp van een schuifdeur afgesloten kunnen worden, worden alleen 
als aparte ruimte beschouwd, indien de deur een doorgang van minder dan 2,5 m 
afsluit. 
Een alternatieve definitie van ruimte is te vinden in NEN 2580 (2e druk, 1997): 'Een 
voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, met een netto-hoogte van ten minste 
1,5 meter, dat geheel of gedeeltelijk door bouwkundige scheidingsconstructies wordt 
begrensd en waarvan de vloer of de overdekking een onderdeel vormt van de 
constructie van het gebouw'. Bovendien is nader gedefinieerd wat een binnenruimte is: 
'Een ruimte die aan alle kanten over de volle hoogte omsloten en overdekt is'. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Bebouwde terreinoppervlakte Historie:nee 95.50 
Definitie: De oppervlakte binnen de buitenomtrek van een gebouw ter hoogte van het maaiveld, 

voor zover deze oppervlakte binnen de terreinoppervlakte is gelegen. Onder 
terreinoppervlakte wordt verstaan de oppervlakte van een door kadastrale of andere 
grenzen bepaald perceel, voor zover dit bestemd of gebruikt is voor de plaatsing van 
een of meer gebouwen met het daarbij behorende niet te bebouwen terreingedeelte. 

Herkomst: NEN 2580 (2e druk, 1997) 
Type: Numeriek 
Lengte: 5 
Eenheid: vierkante meter 
Domein: 0 - 99999 
Tabel:  

Commentaar: Bij de bepaling van de bebouwde terreinoppervlakte wordt niet meegerekend een 
ondergeschikt bouwdeel waarvan de verticale projectie op het horizontale vlak kleiner 
is dan 4 m2. 
De totale terreinoppervlakte is af te leiden uit de gegevens 'Bebouwde 
terreinoppervlakte' en 'Onbebouwde terreinoppervlakte'. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Bouwjaar Historie:nee 94.91 
Definitie: Het jaar waarin het verblijfsobject in gebruik is of kan worden genomen. 
Herkomst: Naar: GFO-Basisgegevens, 1994, p. III-50 
Type: Datum/tijd 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: jjjj 
Tabel:  

Commentaar: Het bouwjaar is het jaar volgend uit het gegeven 'datum bouw gereed'. Er zijn 
gemeenten die bij ingrijpende verbouwingen (90% sloop) een afzonderlijke rubriek 
'renovatiejaar' opnemen. In het Stuf-WOZ wordt van renovatie gesproken wanneer het 
object voor meer dan 20 procent van de waarde is gerenoveerd dan wel verbouwd. 
Deze laatste definitie is in het GFO overgenomen bij het gegeven 'Renovatiejaar'. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Bouwjaarklasse Historie:nee 94.92 
Definitie: Het aangeven van de periode waarin een vastgoedobject, waarvan het juiste bouwjaar 

niet bekend is, is gereedgekomen. 
Herkomst: GFO-Basisgegevens, 1994, p. III-51 
Type: numeriek 
Lengte: 9 
Eenheid:  
Domein: jjjj-jjjj 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Bouwkundige bestemming actueel Historie:ja 94.93 
Definitie: De feitelijke bestemming van een verblijfsobject zoals vastgelegd in de 

bouwvergunning of een toetsing van een melding bouwvoornemen dan wel vastgelegd 
in een zogenaamde herbeschrijving van een bestemming. 

Herkomst: GFO-Basisgegevens, 1994, p. III-45 
Type: numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1000 = doeleinden voor wonen 

1001 = eensgezinswoning 
1002 = bejaardenwoning 
1004 = recreatiewoning 
1005 = meergezinswoning 
1006 = dienstwoning 
1007 = zorgwoonverblijf 
1008 = aanleunwoonverblijf 
1009 = bejaardenwoonverblijf (in bejaardenoord, centrale keuken) 
1010 = jongerenwooneenheid 
1011 = gehandicaptenwooneenheid 
 
2000 = doeleinden voor niet-wonen 
2100 = doeleinden voor handel, horeca en bedrijf 
2110 = detailhandel 
2120 = cafe/bar/restaurant 
2130 = hotel/logies 
2150 = kantoor 
2160 = opslag en distributie 
2170 = fabricage en productie 
2180 = onderhoud en reparatie 
2190 = laboratoria 
2199 = overige 
 
2200 = doeleinden voor cultuur 
2210 = wijk-/buurt-/verenigingsactiviteiten 
2220 = congres 
2230 = theater en concert 
2240 = musea 
2250 = expositie 
2260 = bioscoop 
2270 = bibliotheek 
2299 = overige 
 
2300 = doeleinden voor recreatie 
2310 = sport buiten 
2320 = sport binnen 
2330 = recreatie 
2340 = zwembad 
2350 = dierenverzorging 
2360 = natuur en landschap 
2399 = overige 
 
2400 = doeleinden voor agrarisch bedrijf 
2410 = akkerbouw 
2420 = veeteelt 
2430 = tuinbouw 
2440 = gemengd bedrijf 
2499 = overige 
 
2500 = doeleinden voor onderwijs 
2510 = kinderopvang 
2520 = basisschool 
2530 = algemeen voortgezet onderwijs 
2540 = hoger beroepsonderwijs 
2550 = academisch onderwijs 
2560 = bijzonder onderwijs 
2570 = vrijetijds onderwijs 



2599 = overige 
 
2600 = doeleinden voor gezondheidszorg 
2610 = ziekenhuis 
2620 = polikliniek 
2630 = praktijkruimte 
2640 = verpleegtehuis 
2650 = verzorgingstehuis en bejaardentehuis 
2660 = dagverblijf 
2670 = wijkverzorging 
2680 = psychiatrische inrichting 
2699 = overige 
 
2700 = doeleinden voor verkeer 
2710 = stalling (fietsen/auto's) 
2720 = wegverkeer 
2730 = spoorwegverkeer 
2740 = luchtvaart 
2750 = scheepvaart 
2799 = overige 
 
2800 = doeleinden voor nutsvoorzieningen 
2810 = waternuts doeleinden 
2820 = gas 
2830 = electriciteit 
2840 = CAI 
2850 = telecommunicatie 
2860 = waterschaps en waterverdediging 
2899 = overige 
 
2900 = andere doeleinden van openbaar nut 
2910 = gemeentehuis 
2920 = politie 
2930 = brandweer 
2940 = gevangenis/gesticht 
2950 = begraafplaats/crematorium 
2960 = godsdienst (kerk, klooster e.d.) 
2970 = defensie 
2999 = overige 

Commentaar: Een gemengde bestemming kan worden vastgelegd door twee of meer codes te 
registreren. 
Kardinaliteit: Een Verblijfsobject kan meer dan 1 Bouwkundige bestemming actueel 
hebben. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Bouwkundige bestemming oorspronkelijk Historie:nee 94.94 
Definitie: De bestemming van een verblijfsobject zoals vastgelegd in de eerste bouwvergunning 

die voor het object is verleend. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1000 = doeleinden voor wonen 

1001 = eensgezinswoning 
1002 = bejaardenwoning 
1004 = recreatiewoning 
1005 = meergezinswoning 
1006 = dienstwoning 
1007 = zorgwoonverblijf 
1008 = aanleunwoonverblijf 
1009 = bejaardenwoonverblijf (in bejaardenoord, centrale keuken) 
1010 = jongerenwooneenheid 
1011 = gehandicaptenwooneenheid 
 
2000 = doeleinden voor niet-wonen 
2100 = doeleinden voor handel, horeca en bedrijf 
2110 = detailhandel 
2120 = cafe/bar/restaurant 
2130 = hotel/logies 
2150 = kantoor 
2160 = opslag en distributie 
2170 = fabricage en productie 
2180 = onderhoud en reparatie 
2190 = laboratoria 
2199 = overige 
 
2200 = doeleinden voor cultuur 
2210 = wijk-/buurt-/verenigingsactiviteiten 
2220 = congres 
2230 = theater en concert 
2240 = musea 
2250 = expositie 
2260 = bioscoop 
2270 = bibliotheek 
2299 = overige 
 
2300 = doeleinden voor recreatie 
2310 = sport buiten 
2320 = sport binnen 
2330 = recreatie 
2340 = zwembad 
2350 = dierenverzorging 
2360 = natuur en landschap 
2399 = overige 
 
2400 = doeleinden voor agrarisch bedrijf 
2410 = akkerbouw 
2420 = veeteelt 
2430 = tuinbouw 
2440 = gemengd bedrijf 
2499 = overige 
 
2500 = doeleinden voor onderwijs 
2510 = kinderopvang 
2520 = basisschool 
2530 = algemeen voortgezet onderwijs 
2540 = hoger beroepsonderwijs 
2550 = academisch onderwijs 
2560 = bijzonder onderwijs 
2570 = vrijetijds onderwijs 
2599 = overige 



 
2600 = doeleinden voor gezondheidszorg 
2610 = ziekenhuis 
2620 = polikliniek 
2630 = praktijkruimte 
2640 = verpleegtehuis 
2650 = verzorgingstehuis en bejaardentehuis 
2660 = dagverblijf 
2670 = wijkverzorging 
2680 = psychiatrische inrichting 
2699 = overige 
 
2700 = doeleinden voor verkeer 
2710 = stalling (fietsen/auto's) 
2720 = wegverkeer 
2730 = spoorwegverkeer 
2740 = luchtvaart 
2750 = scheepvaart 
2799 = overige 
 
2800 = doeleinden voor nutsvoorzieningen 
2810 = waternuts doeleinden 
2820 = gas 
2830 = electriciteit 
2840 = CAI 
2850 = telecommunicatie 
2860 = waterschaps en waterverdediging 
2899 = overige 
 
2900 = andere doeleinden van openbaar nut 
2910 = gemeentehuis 
2920 = politie 
2930 = brandweer 
2940 = gevangenis/gesticht 
2950 = begraafplaats/crematorium 
2960 = godsdienst (kerk, klooster e.d.) 
2970 = defensie 
2999 = overige 

Commentaar: Een gemengde bestemming kan worden vastgelegd door twee of meer codes te 
registreren. 
Kardinaliteit: Een Verblijfsobject kan meer dan 1 Bouwkundige bestemming 
oorspronkelijk hebben. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Bouwtechnische kwaliteitsaanduiding Historie:ja 94.95 
Definitie: De globale kwaliteit van een verblijfsobject op een bepaald moment in bouwtechnische 

zin. 
Herkomst: GFO-Gebouwen, december 1991 
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = zeer slecht 

2 = slecht 
3 = voldoende 
4 = goed 
5 = zeer goed 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Bruto inhoud Historie:ja 94.96 
Definitie: Aanduiding in kubieke meters van de bruto inhoud van het verblijfsobject. 



Herkomst: Naar: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 271 
Type: numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid: kubieke meter 
Domein: 0 - 999999 
Tabel:  

Commentaar: Bruto inhoud betreft de buitenwerks gemeten inhoud, inclusief dakopbouwen en 
kelders, maar exclusief lichtkoepels, loggia's, schoorstenen, dakkapellen en 
bijgebouwen, die niet onder dezelfde dakconstructie zijn gelegen. Bij een dakopbouw 
is de gevel doorgetrokken of de nok verhoogd. Een dakkapel is slechts een uitbouw uit 
het schuine dakvlak. Bijgebouwen die inpandig zijn, dus die onder dezelfde 
dakconstructie vallen, dienen te worden gekubeerd bij de bruto inhoud van het object. 
Een loggia is een veelal overdekt inpandig balkon (Stuf-WOZ, p. 272). 
Alternatieve definities voor inhouden zijn te vinden in NEN 2580 (2e druk, 1997). 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Bruto vloeroppervlak Historie:ja 94.97 
Definitie: Aanduiding in vierkante meters van de bruto oppervlakte van het verblijfsobject. 
Herkomst: Naar: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 265 
Type: numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid: vierkante meter 
Domein: 0-999999 
Tabel:  

Commentaar: Bruto oppervlak betreft de buitenwerks gemeten oppervlakte, inclusief kelders, maar 
exclusief loggia's en bijgebouwen, die niet onder dezelfde dakconstructie zijn gelegen. 
De bruto-oppervlakte van ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van het gebouw 
op vloerhoogte. Bij overdekte vloeroppervlakten, die geen buitenmuren hebben, dienen 
de tussenmuren in rekening te worden gebracht. De vloeroppervlakte van trappen, 
liften en installatieschachten dienen op elk vloerniveau tot de bruto-oppervlakte te 
worden gerekend (Stuf-WOZ, p. 266). 
Alternatieve definities voor vloeroppervlakten zijn te vinden in NEN 2580 (2e druk, 
1997). 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Centroïd x-coördinaat verblijfsobject Historie:nee 95.01 
Definitie: De lengtecoördinaat van het centroïdpunt van het verblijfsobject. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 6,3 
Eenheid: meter 
Domein: RD-stelsel (x-coördinaat in Nederland ligt altijd tussen 0 en 280.000) 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Centroïd y-coördinaat verblijfsobject Historie:nee 95.02 
Definitie: De breedtecoördinaat van het centroïdpunt van het verblijfsobject. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 6,3 
Eenheid: meter 
Domein: RD-stelsel (y-coördinaat in Nederland ligt altijd tussen 300.000 en 630.000) 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Centroïd z-coördinaat verblijfsobject Historie:nee 95.03 
Definitie: De hoogteligging van het centroïdpunt van het verblijfsobject ten opzichte van 

Normaal Amsterdams Peil. 
Herkomst:  
Type: Numeriek 
Lengte: 3,3 
Eenheid: meter 
Domein: -99,999 - 999,999 
Tabel:  

Commentaar: Het centroïdpunt is een willekeurig punt binnen de geometrie van het object. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Datum aanvang bouw Historie:nee 95.10 
Definitie: De datum waarop met het treffen van de ingrijpende voorzieningen aan een 

vastgoedobject een aanvang is gemaakt, dan wel de datum waarop een start is gemaakt 
met de aanleg van de fundering. 

Herkomst: GFO-Basisgegevens, 1994, p. III-59 
Type: Datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: JJJJMMDD, JJJJMM00, JJJJ0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: De termijn waarbinnen met het treffen van ingrijpende voorzieningen moet zijn 
begonnen, is opgenomen in de VNG Modelverordening. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Datum bouw gereed Historie:nee 95.11 
Definitie: De datum waarop van gemeentewege is vastgesteld dat de bouwwerkzaamheden van 

of aan een vastgoedobject conform de vergunning, de melding of de aanschrijving zijn 
uitgevoerd. 

Herkomst: GFO-Basisgegevens, 1994, p. III-60 
Type: Datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: JJJJMMDD, JJJJMM00, JJJJ0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Onder bouwwerkzaamheden wordt verstaan het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk 
oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van het bouwwerk. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Datum sloop Historie:nee 96.23 
Definitie: De datum waarop het verblijfsobject is gesloopt. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Onder sloop wordt verstaan dat alle muren, wanden, vloeren en daken zijn verdwenen. 
De fundering hoeft niet te zijn verwijderd. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Gemiddelde breedte verblijfsobject Historie:nee 61.46 
Definitie: De gemiddelde breedte van een object voor de berekening van de oppervlakte of 

inhoud. 
Herkomst: Naar: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 268 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid: meter 
Domein: 0 - 999 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Gemiddelde hoogte verblijfsobject Historie:nee 61.47 
Definitie: De gemiddelde hoogte van een object voor de berekening van de inhoud. 
Herkomst: Naar: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 269 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid: meter 
Domein: 0 - 999 
Tabel:  

Commentaar: In NEN 2580 (2e druk, 1997) is het begrip bruto-hoogte gedefinieerd als: de 
loodrechte afstand tussen de bovenkant van de afgewerkte vloer of het aansluitende 
terrein en de bovenzijde van de afgewerkte vloer van een daarboven gelegen ruimte of 
de bovenkant van de dakconstructie. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Gemiddelde lengte verblijfsobject Historie:nee 61.45 
Definitie: De gemiddelde lengte van het object voor de berekening van de oppervlakte of inhoud.
Herkomst: Naar: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 267 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid: meter 
Domein: 0 - 999 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Hoogste bouwlaag verblijfsobject Historie:nee 95.32 
Definitie: De ligging van de hoogste bouwlaag van het verblijfsobject gerekend ten opzichte van 

het straatpeil. 
Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: -99-999 
Tabel:  

Commentaar: Voor de definitie van bouwlaag wordt verwezen naar NEN 2580 (2e druk, 1997): 'Een 
deel van een gebouw, dat bestaat uit een of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van 
de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 meter 
in hoogte verschillen'. 
Onder straatpeil wordt verstaan: 
a. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de 
krachtens besluit van burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg ter 
plaatse van de hoofdtoegang; 
b. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw 
(Model-bouwverordening). 
De hoogste bouwlaag geeft van een verblijfsobject aan op welke bouwlaag van een 
pand zich de bovenste bouwlaag van het daarin aanwezige verblijfsobject bevindt. Het 
geeft dus niet aan uit hoeveel bouwlagen het verblijfsobject bestaat. Dit laatste kan 
berekend worden uit 'hoogste bouwlaag' en 'laagste bouwlaag' van het verblijfsobject. 
De bouwlaag op straatpeil heeft de waarde 0. 
Indien de hoogste bouwlaag onbekend is, wordt geen waarde ingevuld. 
Voorbeeld: een appartement op de zesde verdieping van een flatgebouw van tien 
verdiepingen (elf bouwlagen) heeft als hoogste bouwlaag 7. Daar het appartement zich 
uitstrekt over een verdieping, is ook de laagste bouwlaag gelijk aan 7. 
Indien het verblijfsobject (bijvoorbeeld een parkeergarage) ondergronds ligt, is de 
laagste bouwlaag bijvoorbeeld op bouwlaag -7 en de hoogste bouwlaag op bouwlaag -
1 (zes verdiepingen). 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Laagste bouwlaag verblijfsobject Historie:nee 95.53 
Definitie: De ligging van de laagste bouwlaag van het verblijfsobject gerekend ten opzichte van 

het straatpeil. 
Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: -99-999 
Tabel:  

Commentaar: Voor de definitie van bouwlaag wordt verwezen naar NEN 2580 (2e druk, 1997): 'Een 
deel van een gebouw, dat bestaat uit een of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van 
de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 meter 
in hoogte verschillen'. 
Onder straatpeil wordt verstaan: 
a. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de 
krachtens besluit van burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg ter 
plaatse van de hoofdtoegang; 
b. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw 
(Model-bouwverordening). 
De laagste bouwlaag geeft van een verblijfsobject aan op welke bouwlaag van een 
pand zich de onderste bouwlaag van het daarin aanwezige verblijfsobject bevindt. Het 
geeft dus niet aan uit hoeveel bouwlagen het verblijfsobject bestaat. Dit laatste kan 
berekend worden uit 'hoogste bouwlaag' en 'laagste bouwlaag' van het verblijfsobject. 
De bouwlaag op straatpeil heeft de waarde 0. 
Indien de laagste bouwlaag onbekend is, wordt geen waarde ingevuld. 
Voorbeeld: een appartement op de zesde verdieping van een flatgebouw van tien 
verdiepingen (elf bouwlagen) heeft als hoogste bouwlaag 7. Daar het appartement zich 
uitstrekt over een verdieping, is ook de laagste bouwlaag gelijk aan 7. 
Indien het verblijfsobject (bijvoorbeeld een parkeergarage) ondergronds ligt, is de 
laagste bouwlaag bijvoorbeeld op bouwlaag -7 en de hoogste bouwlaag op bouwlaag -
1 (zes verdiepingen). 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Lifttype Historie:nee 95.57 
Definitie: Een hijstoestel om voorwerpen en/of personen te vervoeren tussen bouwlagen, 

waarvoor afhankelijk van het soort bepaalde regelgeving geldt. 
Herkomst: GFO-Gebouwen, december 1991 
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = personenlift 

2 = brancardlift 
3 = goederenlift 
4 = brandweerlift 
9 = andere lift 

Commentaar: Kardinaliteit: Een Verblijfsobject kan meer dan 1 Lifttype bevatten. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Monumentaanduiding Historie:nee 95.59 
Definitie: Aanduiding dat een verblijfsobject op grond van de Monumentenwet als monument is 

aangewezen door de rijksoverheid, de provincie of de gemeente, of dat het op de 
nominatie staat om als monument aangewezen te worden. 

Herkomst: GFO-Gebouwen, december 1991 
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: Gehanteerde codering (Monumentenwet 1988): 

1 = Rijksmonument 
2 = Provinciaal monument 
3 = Gemeentelijk monument 
4 = Nominatie rijksmonument 
5 = Nominatie provinciaal monument 
6 = Nominatie gemeentelijk monument 
7 = In onderzoeksfase om als monument te worden aangewezen 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Onbebouwde terreinoppervlakte Historie:nee 95.82 
Definitie: Het gedeelte van de terreinoppervlakte dat niet als bebouwde terreinoppervlakte wordt 

aangemerkt. Onder terreinoppervlakte wordt verstaan de oppervlakte van een door 
kadastrale of andere grenzen bepaald perceel, voor zover dit bestemd of gebruikt is 
voor de plaatsing van een of meer gebouwen met het daarbij behorende niet te 
bebouwen terreingedeelte. 

Herkomst: NEN 2580 (2e druk, 1997) 
Type: numeriek 
Lengte: 10 
Eenheid: vierkante meter 
Domein: 0 - 9999999999 
Tabel:  

Commentaar: De totale terreinoppervlakte is af te leiden uit de gegevens 'Bebouwde 
terreinoppervlakte' en 'Onbebouwde terreinoppervlakte'. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Onderhoudstoestand Historie:ja 95.70 
Definitie: Een globale aanduiding van de onderhoudstoestand van het verblijfsobject. 
Herkomst: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 258 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = zeer slecht 

2 = slecht 
3 = voldoende 
4 = goed 
5 = zeer goed 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 



 
Verblijfsobject 
Gegeven: Renovatiejaar Historie:ja 61.28 
Definitie: Aanduiding van het jaar waarin het object voor meer dan 20% van de waarde is 

gerenoveerd dan wel verbouwd. 
Herkomst: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 253 
Type: datum/tijd 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: jjjj,0000 
Tabel:  

Commentaar: De waarde uit de definitie betreft hier de waarde in het economisch verkeer of de 
gecorrigeerde vervangingswaarde van het object voor de verbouw. Van een renovatie 
is alleen sprake wanneer de functionaliteit van het gebouw en/of de levensduur van het 
object verlengd wordt. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Verblijfsobjectnummer Historie:nee 95.58 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een verblijfsobject zoals toegekend 

door de gemeente waarin het verblijfsobject is gelegen. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 12 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 32) van de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA); de laatste acht cijfers: 
00000000-99999999 

Tabel:  

Commentaar: Het nummer moet uniek zijn. De eerste vier cijfers van het nummer komen overeen 
met de gemeentecode. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de volgende acht 
cijfers een uniek nummer binnen de gemeente vormen. Het gebruik van een uniek 
nummer in plaats van een unieke identificatie op basis van gemeente, straatnaam, 
huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij huisnummer, eventueel 
aangevuld met een locatieomschrijving, vereenvoudigt de verwerking door de 
afnemers aanzienlijk. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Verblijfsobject 
Gegeven: Verblijfsobjecttype Historie:nee 95.87 
Definitie: De typering van het verblijfsobject naar zijn oorspronkelijke architectonische, 

bouwkundige en bouwtechnische aard. 
Herkomst: GFO-Gebouwen, december 1991 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = woning 

2 = niet-woning 
3 = combinatie 

Commentaar: Een verdere indeling van verblijfsobjecttypen kan worden gemaakt met behulp van de 
gegevens Bouwkundige bestemming (actueel en oorspronkelijk), Bouwlaag (hoogste 
en laagste) en Soort woonobject. 



Optionaliteit: 1 
 
 
 
Verblijfstitel 
Gegeven: *Verblijfstitel van een natuurlijk persoon Historie:ja 39.10 
Definitie: De verblijfstitel van een natuurlijk persoon. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon heeft 0 of 1 verblijfstitel. Een verblijfstitel kan aan 0, 1 of meer 
personen zijn toegekend. 

 
 
 
Verblijfstitel 
Gegeven: Aanduiding verblijfstitel Historie:nee 39.11 
Definitie: Een code, opgenomen in tabel 56, Verblijfstitel, die aangeeft over welke 

verblijfsrechtelijke status de ingeschrevene beschikt. 
Herkomst: GBA, Logisch Ontwerp 2.0, 1-10-1994, p. 250 
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: Zie GBA-tabel 56 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Verblijfstitel 
Gegeven: Einddatum verblijfstitel Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop de verblijfstitel is opgeheven. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Het gaat hier om veranderingen in de lijst van codes en omschrijvingen. Niet te 
verwarren met de datum waarop een natuurlijke persoon zijn of haar verblijfstitel 
verliest. 
Optionaliteit: 0 

 
 



 
Verblijfstitel 
Gegeven: Ingangsdatum verblijfstitel Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop de verblijfstitel is ontstaan. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Het gaat hier om veranderingen in de lijst van codes en omschrijvingen. Niet te 
verwarren met de datum waarop een natuurlijke persoon zijn of haar verblijfstitel 
verkrijgt. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Verblijfstitel 
Gegeven: Verblijfstitelomschrijving Historie:nee 95.88 
Definitie: Omschrijving van de verblijfsrechtelijke status van de ingeschrevene. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 80 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Wijk 
Gegeven: *Buurt in een wijk Historie:nee 94.08 
Definitie: De wijk waarin de buurt is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een wijk bestaat uit een of meer buurten. Een buurt ligt in 1 wijk. 
 
 
 
Wijk 
Gegeven: *Wijk bij een locatieadres Historie:nee 96.29 
Definitie: De wijk waarin het locatieadres is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een locatieadres ligt in 1 wijk. In een wijk liggen 1 of meer locatieadressen. 
 
 



 
Wijk 
Gegeven: *Wijk in een gemeente Historie:nee 94.64 
Definitie: De gemeente waarin de wijk is gelegen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een gemeente bestaat uit een of meer wijken. Een wijk ligt in 1 gemeente. 
 
 
 
Wijk 
Gegeven: Einddatum wijk Historie:nee 81.30 
Definitie: De datum waarop een wijk is komen te vervallen. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Wijk 
Gegeven: Ingangsdatum wijk Historie:nee 81.20 
Definitie: De datum waarop de wijk is gecreëerd. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Wijk 
Gegeven: Wijkcode Historie:nee 95.90 
Definitie: De code behorende bij de naam van de wijk. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: CBS-codetabel 
Tabel:  

Commentaar: De gehanteerde codering is de CBS-wijkcode. De wijkgrenzen worden in overleg 
tussen gemeente en CBS vastgesteld. Een unieke buurtcode ontstaat door combinatie 
van de gemeentecode (4 posities), de wijkcode (2 posities) en de buurtcode (2 
posities). 
Optionaliteit: 1 

 



 



 
Wijk 
Gegeven: Wijknaam Historie:nee 95.91 
Definitie: De naam van de wijk, zoals die door het CBS wordt gebruikt. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 40 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Woonobject 
Gegeven: Aantal woonlagen Historie:nee 94.77 
Definitie: Aantal bouwlagen die voor bewoning bestemd zijn. 
Herkomst: Naar: GFO-Gebouwen, december 1991 
Type: numeriek 
Lengte: 3 
Eenheid:  
Domein: 0 - 999 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Woonobject 
Gegeven: Aantal woonvertrekken Historie:nee 94.78 
Definitie: Sommering van afzonderlijke ruimten in een woonobject, geschikt voor woon- en/of 

slaapruimte, met een oppervlakte van tenminste 4 m2. 
Herkomst: GFO-BRVG, april 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: 0 - 99 
Tabel:  

Commentaar: Toelichting op de definitie: 
- als oppervlakte van een woonvertrek met een (ten dele) hellend of verlaagd plafond 
geldt dat gedeelte waarboven het plafond tenminste 1,5 m hoog is. 
- twee woonkamers en suite worden als één kamer geteld. 
- zolderkamers tellen als woonvertrek indien het gaat om een met een deur afsluitbare 
ruimte, in rechtstreekse verbinding met de buitenlucht en onder een beschoten kap. 
- bergruimten, gangen, hallen, kasten en andere zolderruimten worden niet als vertrek 
beschouwd. 
- een serre, die voldoet aan de daaraan in de bouwverordening gestelde eisen, is geen 
apart vertrek, maar wordt meegeteld bij het (belangrijkste) aanliggende woonvertrek. 
- flexibele scheidingswanden (bijvoorbeeld een harmonicawand) worden niet als wand 
beschouwd. 
- ruimten die met behulp van een schuifdeur afgesloten kunnen worden, worden alleen 
als apart vertrek beschouwd, indien de deur een doorgang van minder dan 2,5 m 
afsluit. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Woonobject 
Gegeven: Bereikbaarheid hoofdwoonvertrek Historie:nee 94.88 
Definitie: Wijze waarop het hoofdwoonvertrek, vanaf het trottoir voor het woonobject, 

bereikbaar is. 
Herkomst: GFO-Gebouwen, december 1991 
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = zonder trap 

2 = via trap 
3 = via lift 
4 = via lift en trap 

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Woonobject 
Gegeven: Binnenwerkse kernoppervlakte Historie:nee 94.90 
Definitie: De som van de bruto-vloeroppervlakten van de bouwlagen van de woning op 

vloerniveau, met uitsluiting van: 
a. ruimten bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep; 
b. ruimten die tot bewoning bestemd waren en waarvoor een vergunning voor de 
uitoefening van een bedrijf of beroep is verleend; 
c. het bij a. en b. behorende, verhoudingsgewijs (naar vloeroppervlakte) toegerekende 
aandeel in de ruimten voor gemeenschappelijk gebruik; 
d. kruipruimten aan de onderzijde van het gebouw; 
e. de gemeenschappelijke ruimten, indien ze geen gemeenschappelijke ruimten zijn die 
tot de ruimten van niet-zelfstandige woningen worden gerekend; 
f. garage(s), al dan niet bereikbaar via de binnenruimten van de woning; 
g. de al dan niet overdekte gebouwgebonden buitenruimten, zoals balkons, loggia's, 
dakterrassen; 
h. de ruimten met een vrije hoogte kleiner dan 1,5m; 
i. de voorberging bestemde ruimten, al dan niet bereikbaar via de binnenruimten van 
de woning en indien zij geen kasten zijn met een vloeroppervlakte van 1,5 m2 of 
kleiner; 
j. de grondoppervlakken van de wanden die de woning omgeven. 

Herkomst: NEN 2580 (2e druk, 1997) 
Type: numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid: vierkante meter 
Domein: 0 - 999999 
Tabel:  

Commentaar: Meegerekend moeten worden: 
- plinten bij de wanden die de woning omgeven; 
- vast meubilair, zoals aanrechten; 
- leidingen, radiatoren en andere verwarmingslichamen; 
- tarra-oppervlakte binnen de woning. 
Is een uit te sluiten ruimte binnen de woning aanwezig, zoals een berging, dan moet 
worden gemeten tot het hart van de wanden die deze ruimte omgeven. 
De definitie van binnenwerkse kernoppervlakte maakt deel uit van het informatieve 
deel van NEN 2580. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Woonobject 
Gegeven: Soort woonobject Historie:ja 95.78 
Definitie: Indeling van woonverblijven volgens het CBS. 
Herkomst: Afgeleid van CBS 
Type: numeriek 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1 = woning 

2 = recreatiewoning 
3 = wooneenheid 
4 = bijzonder woongebouw 
5 = woonwagen 
6 = woonboot 
7 = overig woonverblijf 

Commentaar: De definities van de verschillende soorten woonverblijven volgens het CBS zijn te 
vinden in de Handleiding voor de administratieve woningtelling, CBS, 1992. 
 
Woning  
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt 
gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier 
huishouden. 
- het tot bewoning bestemd gebouw dient zodanig te zijn gebouwd of verbouwd dat het 
voor particuliere bewoning geschikt is. 
- het tot bewoning bestemde gebouw dient te zijn voorzien van een eigen toegangsdeur 
die hetzj direct vanaf de openbare weg, hetzij via een gemeenschappelijke ruimte 
(zoals portiek, galerij, trappenhuis, corridor) toegang biedt tot de woonruimte. 
- het tot bewoning bestemde gebouw dient tenminste 14m2 aan verblijfsruimte te 
bevatten. 
- het tot bewoning bestemde gebouw dient te beschikken over een toilet en over een 
keukeninrichting die is bestemd voor de bereiding van complete maaltijden. 
 
Recreatiewoning 
Een recreatiewoning is een tot bewoning bestemd gebouw dat voldoet aan alle criteria 
die gelden voor woningen, maar waarvoor daarnaast tenminste een van de volgende 
criteria van toepassing is:  
- het tot bewoning bestemde gebouw is voor vakantiedoeleinden bestemd 
- het tot bewoning bestemde gebouw is gelegen op officieel voor recreatie aangewezen 
terrein 
 
Wooneenheid 
Een wooneenheid is een deel van een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit 
bouwtechnisch oogpunt, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een 
particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op 
woningen, behalve aan het vierde criterium vanwege het ontbreken van een 
keukeninrichting die bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden en/of het 
ontbreken van een toilet, terwijl die ruimte bovendien gelegen is in een gebouw dat ter 
compensatie van deze aan de wooneenheid ontbrekende elementen 
gemeenschappelijke voorzieningen bevat. De operationele criteria voor wooneenheden 
zijn: 
- het deel van een tot bewoning bestemd gebouw dient zodanig te zijn gebouwd of 
verbouwd dat het voor particuliere bewoning geschikt is; 
- het deel van een tot bewoning bestemd gebouw dient te zijn voorzien van een eigen 
toegangsdeur die hetzij direct vanaf de openbare weg, hetzij via een 
gemeenschappelijke ruimte (zoals portiek, galerij, trappenhuis, corridor) toegang biedt 
tot de woonruimte; 
- het deel van een tot bewoning bestemd gebouw dient tenminste 14m2 aan 
verblijfsruimte te bevatten; 
- het gebouw waarin de wooneenheid gelegen is, dient te beschikken over een 



(gemeenschappelijke) toilet en over een (gemeenschappelijk) keukeninrichting die is 
bestemd voor de bereiding van complete maaltijden; 
- het gebouw waarin de wooneenheid gelegen is, is gebouwd of verbouwd met 
bestemming ‘bewoning door meerdere particuliere huishoudens’; 
- het deel van een tot bewoning bestemd gebouw bevindt zich niet in een 
bedrijfsgebouw voor de horeca of in een bijzonder woongebouw. 
 
Bijzonder woongebouwen 
Een bijzonder woongebouw is een gebouwencompex, gebouw of deel van een 
gebouw, dat volgens de bouw of verbouw blijvend bestemd is voor permanente 
bewoning door een institutioneel huishouden. 
 
De operationele criteria voor bijzondere woongebouwen zijn: 
- het gebouw of gebouwencomplex heeft een adres; 
- het gebouw of gebouwencomplex is bestemd voor permanente bewoning; 
- het gebouw of gebouwencomplex is in gebruik door een rechtspersoon; 
- deze rechtspersoon valt binnen een van de bedrijfsgroepen zoals vermeld in de 
‘Handleiding voor de administratieve woningtelling’, 1992; 
- De rechtspersoon gebruikt het gebouw(encomplex) voor permanente huisvesting en 
bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging van een verzameling personen. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Woonobject 
Gegeven: Woonoppervlakte Historie:nee 95.60 
Definitie: De som van de netto-vloeroppervlakten van de vertrekken van de woning. 
Herkomst: NEN 2580 (2e druk, 1997) 
Type: numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid: vierkante meter 
Domein: 0- 999999 
Tabel:  

Commentaar: Tot de vertrekken behoren huiskamers, eetkamers, slaapkamers, werk-, eet- en 
woonkeukens en voorts andere binnenruimte, geschikt voor bewoningsdoeleinden, 
indien ze ten minste 4 m2 groot zijn. 
De definitie van Woonoppervlakte maakt deel uit van het informatieve deel van NEN 
2580. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: *Eigenaar Historie:ja 94.12 
Definitie: De eigenaar van een WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: De eigenaar is degene die bij het begin van het belastingjaar van een onroerende zaak 
het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht (GFO-Objectgebonden 
Heffingen, juli 1996: belastingplichtige Onroerende-zaakbelastingen). 
Een WOZ-object heeft 1 subject als eigenaar. Een subject kan eigenaar zijn van 0, 1 of 
meer WOZ-objecten. 

 



 



 
WOZ-object 
Gegeven: *Gebruiker Historie:ja 94.17 
Definitie: De gebruiker van een WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: De gebruiker is degene die bij het begin van het belastingjaar een onroerende zaak al 
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt (GFO-
Objectgebonden Heffingen, juli 1996: belastingplichtige Onroerende-zaakbelastingen).
Een WOZ-object heeft 0 (leegstand) of 1 subject als gebruiker. Een subject kan 
gebruiker zijn van 0, 1 of meer WOZ-objecten. 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: *Hoofdadres van een WOZ-object Historie:ja 94.21 
Definitie: Het hoofdadres een WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Elk WOZ-object wordt uniek geidentificeerd door een hoofdadres. Zo nodig wordt 
hierbij gebruik gemaakt van het gegeven Locatieomschrijving. 
Een WOZ-object heeft 1 locatieadres als hoofdadres. Eén locatieadres kan hoofdadres 
zijn van 0, 1 of meer WOZ-objecten. 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: *Huishouden is gehuisvest in WOZ-object Historie:nee 96.01 
Definitie: Het WOZ-object waarin een of meer huishoudens wonen. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een huishouden is woonachtig in 1 WOZ-object. In 1 WOZ-object kunnen 0, 1 of 
meer huishoudens wonen. 

 
 



 
WOZ-object 
Gegeven: *Kadastraal object bij een WOZ-object Historie:nee 94.29 
Definitie: Het WOZ-object waarvan het kadastraal object geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een kadastraal object behoort tot 1 of meer WOZ-objecten. Eén WOZ-object is op 1 of 
meer kadastrale objecten gelegen. 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: *Nevenadres van een WOZ-object Historie:nee 94.50 
Definitie: De eventuele nevenadressen van een WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een WOZ-object heeft 0, 1 of meer locatieadressen als nevenadres. Eén locatieadres 
kan nevenadres zijn van 0, 1 of meer WOZ-objecten. 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: *Overig bouwwerk behoort tot WOZ-object Historie:nee 94.52 
Definitie: Het WOZ-object waarvan het overig bouwwerk geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een overig bouwwerk behoort tot 1 of meer WOZ-objecten. Een WOZ-object bestaat 
uit 0, 1 of meer overige bouwwerken. 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: *Verblijfsobject behoort tot WOZ-object Historie:ja 94.60 
Definitie: Het WOZ-object waarvan het verblijfsobject geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een verblijfsobject behoort tot 1 of meer WOZ-objecten. Een WOZ-object bestaat uit 
0, 1 of meer verblijfsobjecten. 

 



 
 
WOZ-object 
Gegeven: Activiteit feitelijk Historie:ja 94.81 
Definitie: Classificatie van de feitelijk gebruik dat wordt gemaakt van het WOZ-object. 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 1000 = doeleinden voor wonen 

1001 = eensgezinswoning 
1002 = bejaardenwoning 
1004 = recreatiewoning 
1005 = meergezinswoning 
1006 = dienstwoning 
1007 = zorgwoonverblijf 
1008 = aanleunwoonverblijf 
1009 = bejaardenwoonverblijf (in bejaardenoord, centrale keuken) 
1010 = jongerenwooneenheid 
1011 = gehandicaptenwooneenheid 
 
2000 = doeleinden voor niet-wonen 
2100 = doeleinden voor handel, horeca en bedrijf 
2110 = detailhandel 
2120 = cafe/bar/restaurant 
2130 = hotel/logies 
2150 = kantoor 
2160 = opslag en distributie 
2170 = fabricage en productie 
2180 = onderhoud en reparatie 
2190 = laboratoria 
2199 = overige 
 
2200 = doeleinden voor cultuur 
2210 = wijk-/buurt-/verenigingsactiviteiten 
2220 = congres 
2230 = theater en concert 
2240 = musea 
2250 = expositie 
2260 = bioscoop 
2270 = bibliotheek 
2299 = overige 
 
2300 = doeleinden voor recreatie 
2310 = sport buiten 
2320 = sport binnen 
2330 = recreatie 
2340 = zwembad 
2350 = dierenverzorging 
2360 = natuur en landschap 
2399 = overige 
 
2400 = doeleinden voor agrarisch bedrijf 
2410 = akkerbouw 
2420 = veeteelt 
2430 = tuinbouw 
2440 = gemengd bedrijf 
2499 = overige 
 
2500 = doeleinden voor onderwijs 
2510 = kinderopvang 
2520 = basisschool 
2530 = algemeen voortgezet onderwijs 
2540 = hoger beroepsonderwijs 
2550 = academisch onderwijs 
2560 = bijzonder onderwijs 
2570 = vrijetijds onderwijs 
2599 = overige 



 
2600 = doeleinden voor gezondheidszorg 
2610 = ziekenhuis 
2620 = polikliniek 
2630 = praktijkruimte 
2640 = verpleegtehuis 
2650 = verzorgingstehuis en bejaardentehuis 
2660 = dagverblijf 
2670 = wijkverzorging 
2680 = psychiatrische inrichting 
2699 = overige 
 
2700 = doeleinden voor verkeer 
2710 = stalling (fietsen/auto's) 
2720 = wegverkeer 
2730 = spoorwegverkeer 
2740 = luchtvaart 
2750 = scheepvaart 
2799 = overige 
 
2800 = doeleinden voor nutsvoorzieningen 
2810 = waternuts doeleinden 
2820 = gas 
2830 = electriciteit 
2840 = CAI 
2850 = telecommunicatie 
2860 = waterschaps en waterverdediging 
2899 = overige 
 
2900 = andere doeleinden van openbaar nut 
2910 = gemeentehuis 
2920 = politie 
2930 = brandweer 
2940 = gevangenis/gesticht 
2950 = begraafplaats/crematorium 
2960 = godsdienst (kerk, klooster e.d.) 
2970 = defensie 
2999 = overige 
 
3000 = leegstand 

Commentaar: Een gemengde bestemming kan worden vastgelegd door twee of meer codes te 
registreren. Deze tabel is gelijk aan die van de gegevens 'Bouwkundige bestemming 
oorspronkelijk' en 'Bouwkundige bestemming actueel'. Toegevoegd is een code voor 
leegstand. 
Kardinaliteit: Een WOZ-object kan meer dan 1 Activiteit feitelijk hebben. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: Huurprijs Historie:nee 95.34 
Definitie: De prijs welke per maand bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik 

van het WOZ-object. 
Herkomst: Naar: Huurprijzenwet Woonruimte, art. 1 e 
Type: numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid: gulden 
Domein: 0 - 999999 
Tabel:  

Commentaar: Door de passage 'het enkele gebruik' worden overige betalingsverplichtingen, zoals 
servicekosten en energiekosten, uitgesloten. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 



WOZ-object 
Gegeven: Huurprijs (euro) Historie:nee 96.08 
Definitie: De prijs welke per maand bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik 

van het WOZ-object in euro. 
Herkomst: Naar: Huurprijzenwet Woonruimte, art. 1 e 
Type: numeriek 
Lengte: 6 
Eenheid: euro 
Domein: 0 - 999999 
Tabel:  

Commentaar: Door de passage 'het enkele gebruik' worden overige betalingsverplichtingen, zoals 
servicekosten en energiekosten, uitgesloten. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: Peildatum huurprijs Historie:nee 96.15 
Definitie: De datum waarop de geregistreerde huurprijs is bepaald. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: Vastgestelde waarde Historie:ja 95.85 
Definitie: Waarde van het WOZ-object zoals die in het kader van de Wet Waardering 

Onroerende Zaken is vastgesteld in gehele guldens. 
Herkomst: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 109 
Type: Numeriek 
Lengte: 11 
Eenheid: gulden 
Domein: 0 - 99.999.999.999 
Tabel:  

Commentaar: In Stuf-WOZ heeft dit gegeven elementnummer 15.10. Dit nummer wordt echter ook 
in de GBA gebruikt. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: Vastgestelde waarde (euro) Historie:ja 96.17 
Definitie: Waarde van het WOZ-object zoals die in het kader van de Wet Waardering 

Onroerende Zaken is vastgesteld in gehele euro. 
Herkomst: Naar: Stuf-WOZ, 31-10-1995, p. 109 
Type: numeriek 
Lengte: 11 
Eenheid: euro 
Domein: 0 - 99.999.999.999 
Tabel:  



Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: Waardepeildatum Historie:ja 15.20 
Definitie: De datum waarnaar de waarde van het WOZ-object wordt bepaald. 
Herkomst: Stuf-WOZ, 31 oktober 1995, p. 110 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjj0101 
Tabel:  

Commentaar: De waardepeildatum wordt altijd gesteld op 1 januari van een bepaald jaar. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
WOZ-object 
Gegeven: WOZ-objectnummer Historie:nee 01.01 
Definitie: Uniek identificerend administratienummer van een WOZ-object zoals toegekend door 

de gemeente waarin het WOZ-object is gelegen. 
Herkomst: Stuf-WOZ, 31 oktober 1995, p. 78 
Type: numeriek 
Lengte: 12 
Eenheid:  
Domein: De eerste vier cijfers: een code die voorkomt in de tabel Gemeenten (tabel 33) van de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA); De laatste acht cijfers: 
00000000 - 99999999 

Tabel:  

Commentaar: Dit gegeven is overgenomen uit het Stuf-WOZ. Het gegeven is essentieel voor de 
koppeling van de verschillende gegevensgroepen die betrekking hebben op één WOZ-
object. Het nummer moet uniek zijn. De eerste vier cijfers van het nummer komen 
overeen met de gemeentecode. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de 
volgende acht cijfers een uniek nummer binnen de gemeente vormen. Het gebruik van 
een uniek nummer in plaats van een unieke identificatie op basis van gemeente, 
straatnaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, aanduiding bij 
huisnummer, eventueel aangevuld met een locatieomschrijving, vereenvoudigt de 
verwerking door de afnemers aanzienlijk. Gemeenten zijn op grond van Stuf-WOZ 
verplicht een WOZ-objectnummer toe te kennen. 
N.B. In Stuf-WOZ is geen rekening gehouden met gemeentelijke herindelingen. 
Hierdoor verandert de gemeentecode en zou dus ook het volgnummer moeten worden 
aangepast om een nieuw uniek nummer te krijgen. Aanbevolen wordt de oude 
gemeentecode te handhaven. Voorlopig is in het GFO-Basisgegevens echter de Stuf-
WOZ-definitie en omschrijving aangehouden. De Waarderingskamer komt in een 
nieuwe uitgave van STUF-WOZ met een oplossing voor dit probleem. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Zakelijk recht 
Gegeven: *Code van een zakelijk recht Historie:nee 94.10 
Definitie: Een verwijzing naar de codelijst van zakelijke rechten. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een zakelijk recht wordt door 1 code gekarakteriseerd. Een code kan voor 0, 1 of meer 
zakelijke rechten in gebruik zijn. 

 
 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: *Subject heeft zakelijk recht Historie:nee 94.55 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft welk subject zakelijk gerechtigd is. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een subject kan over 0, 1 of meer zakelijke rechten beschikken. Een zakelijk recht is 
van 1 subject. 

 
 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: *Zakelijk recht rust op kadastraal object Historie:nee 94.65 
Definitie: Het zakelijk recht dat op een kadastraal object rust. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Op een kadastraal object kunnen 0, 1 of meer zakelijke rechten zijn gevestigd. Een 
zakelijk recht rust op 1 kadastraal object. 

 
 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: Einddatum zakelijk recht Historie:nee 95.26 
Definitie: De datum waarop de notariele akte of een ander brondocument is ingeschreven, 

waaruit blijkt dat het zakelijk recht op het kadastraal object niet meer geldt. 
Herkomst:  
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 



 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: Indicatie zakelijk recht met meer zaken verkregen Historie:nee 95.38 
Definitie: De aanduiding dat het betreffende onroerend goed samen met een ander onroerend 

goed in een akte onder één koopbedrag is verkregen. 
Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
Type: logisch 
Lengte: 1 
Eenheid:  
Domein: J/N 
Tabel:  

Commentaar: Het andere onroerend goed kan ook in een andere gemeente zijn gelegen. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: Ingangsdatum zakelijk recht Historie:nee 95.48 
Definitie: De datum waarop de notariële akte is ingeschreven of anderszins een brondocument 

waar het zakelijk recht op berust is ingeschreven. 
Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
Type: datum/tijd 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: jjjjmmdd, jjjjmm00, jjjj0000, 00000000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: Koopjaar zakelijk recht Historie:nee 95.51 
Definitie: Het jaar van overschrijving van de koopakte. 
Herkomst: R.B.M. ten Kroode, het gemeentekadaster en de automatisering van de kadastrale 

registratie, VNG Uitgeverij 1989, p. 87 
Type: datum/tijd 
Lengte: 4 
Eenheid:  
Domein: JJJJ, 0000 
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 
 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: Koopsom zakelijk recht Historie:nee 95.52 
Definitie: Het bedrag, vermeld in het overgeschreven stuk, waarvoor het recht op het onroerend 

goed of de onroerende goederen is verkregen. 
Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 9 
Eenheid: gulden 
Domein: 0 - 999999999 
Tabel:  



Commentaar: Gegeven wordt alleen ingevuld wanneer het zakelijk recht in zijn geheel is 
overgedragen. Zie ook 'Indicatie zakelijk recht met meer zaken verkregen'. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: Koopsom zakelijk recht (euro) Historie:nee 96.11 
Definitie: Het bedrag, vermeld in het overgeschreven stuk, waarvoor het recht op het onroerend 

goed of de onroerende goederen is verkregen in euro. 
Herkomst: Naar: GFO-GKS, november 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 9 
Eenheid: euro 
Domein: 0 - 999999999 
Tabel:  

Commentaar: Gegeven wordt alleen ingevuld wanneer het zakelijk recht in zijn geheel is 
overgedragen. Zie ook 'Indicatie zakelijk recht met meer zaken verkregen'. 
Optionaliteit: 0 

 
 
 
Zakelijk recht 
Gegeven: Noemer aandeel zakelijk recht Historie:nee 95.61 
Definitie: De noemer van de breuk die het aandeel in het zakelijk recht aangeeft dat de 

gerechtigde heeft. 
Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: 0 - 99999999 
Tabel:  

Commentaar: Het aandeel van de gerechtigde kan onbekend zijn (breuk =0/0), in welk geval het 
totale aandeel gevuld is. De gerechtigde maakt dan deel uit van een zogenaamde 
medegerechtigdengroep. Dit is een groep van gerechtigden op een zakelijk recht, wier 
groepsverband er alleen uit bestaat dat elke gerechtigde een onbekend aandeel heeft in 
een zakelijk recht op een object, terwijl het aandeel van de leden van de groep in zijn 
totaal wel bekend is. 
Eigenlijk horen de gegevens Noemer en Teller aandeel zakelijk recht te staan op de 
relatie *Subject heeft zakelijk recht. In de Massale Output van het Kadaster aan 
gemeenten worden deze gegevens geleverd bij het Zakelijk recht. 
Optionaliteit: 1 

 
 



 
Zakelijk recht 
Gegeven: Teller aandeel zakelijk recht Historie:nee 95.81 
Definitie: De teller van de breuk die het aandeel in het zakelijk recht aangeeft dat de gerechtigde 

heeft. 
Herkomst: GFO-GKS, november 1990 
Type: numeriek 
Lengte: 8 
Eenheid:  
Domein: 0 - 99999999 
Tabel:  

Commentaar: Het aandeel van de gerechtigde kan onbekend zijn (breuk =0/0), in welk geval het 
totale aandeel gevuld is. De gerechtigde maakt dan deel uit van een zogenaamde 
medegerechtigdengroep. Dit is een groep van gerechtigden op een zakelijk recht, wier 
groepsverband er alleen uit bestaat dat elke gerechtigde een onbekend aandeel heeft in 
een zakelijk recht op een object, terwijl het aandeel van de leden van de groep in zijn 
totaal wel bekend is. 
Eigenlijk horen de gegevens Noemer en Teller aandeel zakelijk recht te staan op de 
relatie *Subject heeft zakelijk recht. In de Massale Output van het Kadaster aan 
gemeenten worden deze gegevens geleverd bij het Zakelijk recht. 
Optionaliteit: 1 

 
 
 
Nevenvestiging 
Gegeven: *Nevenvestiging Historie:nee 94.63 
Definitie: Een verwijzing die aangeeft dat de ene niet-natuurlijke persoon een nevenvestiging is 

van de andere. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een niet-natuurlijk persoon als nevenvestiging is nevenvestiging van 1 andere niet-
natuurlijke persoon. Een niet-natuurlijk persoon kan 0, 1 of meer nevenvestigingen 
hebben. 

 
 
 
Persoonlijk identiteitsbewijs 
Gegeven: *Soort identiteitsbewijs Historie:nee 96.34 
Definitie: Het identiteitsbewijs dat de persoon bezit, zoals bedoeld in artikel 1 Wet op de 

Identificatieplicht en toegestaan is voor aanvraag en onderzoek bij uitkeringen. 
Herkomst: Cliënt Volg Communicatie Stelsel (CVCS) 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een identiteitsbewijs wordt door 1 code gekarakteriseerd. Een code kan voor 0, 1 of 
meer natuurlijke personen in gebruik zijn. 

 
 



 
Persoonlijk identiteitsbewijs 
Gegeven: *Identiteitsbewijs van een natuurlijk persoon Historie:nee 96.35 
Definitie: Het identiteitsbewijs dat een natuurlijk persoon bezit. 
Herkomst:  
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een natuurlijk persoon beschikt over 0, 1 of meer identiteitsbewijzen. 
 
 
 
Persoonlijk identiteitsbewijs 
Gegeven: Nummer identiteitsbewijs Historie:nee 96.38 
Definitie: Het nummer dat is vermeld op het identiteitsbewijs zoals bedoeld in artikel 1 Wet op 

de Identificatieplicht. 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 30 
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Optionaliteit: 1 
 
 
 
Soort identiteitsbewijs 
Gegeven: *Soort identiteitsbewijs Historie:nee 96.34 
Definitie: Het identiteitsbewijs dat de persoon bezit, zoals bedoeld in artikel 1 Wet op de 

Identificatieplicht en toegestaan is voor aanvraag en onderzoek bij uitkeringen. 
Herkomst: Cliënt Volg Communicatie Stelsel (CVCS) 
Type: relatie 
Lengte:  
Eenheid:  
Domein:  
Tabel:  

Commentaar: Een identiteitsbewijs wordt door 1 code gekarakteriseerd. Een code kan voor 0, 1 of 
meer natuurlijke personen in gebruik zijn. 

 
 



 
Soort identiteitsbewijs 
Gegeven: Identiteitsbewijs (code) Historie:nee 96.36 
Definitie: De code behorende bij de tabel van identiteitsbewijzen van het Cliënt Volg 

Communicatie Stelsel (CVCS). 
Herkomst:  
Type: numeriek 
Lengte: 2 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 01 = paspoort 

02 = Europese identiteitskaart 
03 = toeristenkaart 
04 = gemeentelijke identiteitskaart 
05 = verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst 
06 = vluchtelingenpaspoort 
07 = vreemdelingenpaspoort 
08 = paspoort met aantekening vergunning tot verblijf 
09 = (electronisch) W-document 

Commentaar: Optionaliteit: 0 



 
 
 
Soort identiteitsbewijs 
Gegeven: Omschrijving identiteitsbewijs Historie:nee 96.39 
Definitie: De beschrijving behorende bij de tabel van identiteitsbewijzen van het Cliënt Volg 

Communicatie Stelsel (CVCS). 
Herkomst:  
Type: alfanumeriek 
Lengte: 50 
Eenheid:  
Domein: Zie tabel 
Tabel: 01 = paspoort 

02 = Europese identiteitskaart 
03 = toeristenkaart 
04 = gemeentelijke identiteitskaart 
05 = verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst 
06 = vluchtelingenpaspoort 
07 = vreemdelingenpaspoort 
08 = paspoort met aantekening vergunning tot verblijf 
09 = (electronisch) W-document 

Commentaar: Optionaliteit: 0 
 

 




