
Attribuut- of relatiesoort 2.01 Attribuut- of relatiesoort 3.0 Recente versie wijzigen in RSGB3.01 (van BRP naar GBA)

ANDER NATUURLIJK PERSOON ANDER NATUURLIJK PERSOON

Nummer ander natuurlijk persoon Nummer ander natuurlijk persoon geen

Geboortedatum Geboortedatum geen

- Geboortelocatie verwijderen

Overlijdensdatum Overlijdensdatum geen

heeft als bezoekadres ADRESSEERBAAR OBJECT 

AANDUIDING

heeft als bezoekadres ADRESSEERBAAR OBJECT 

AANDUIDING
geen

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Soort verbintenis Soort verbintenis geen

- Asymmetrisch? verwijderen

Huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 

partnerschap

Sluiting/aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap Naam teruggezet conform RSGB2.01 / GBA

- Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 

partnerschap

- Datum aanvang naam terug wijzigen conform GBA/RSGB2.  Definitie wijzigen

- Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 

partnerschap

- Gemeente aanvang lengte wijzigt (AN80 --> AN40). Naam terug wijzigen conform GBA. Definitie wijzigen conform GBA. 

Kardinaliteit aangepast (1).

- Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 

partnerschap 

- Buitenlandse plaats aanvang verwijderen

- Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 

partnerschap

- Land/gebied aanvang naam terug wijzigen conform GBA/RSGB2. Definitie wijzigen (gebied eruit). Referentielijst aanpassen: 

Landcode terug naar N4, Landcode ISO' verwijderd

- Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 

partnerschap 

- Buitenlandse regio aanvang verwijderen

- Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd 

partnerschap 

- Omschrijving locatie aanvang verwijderen

- - is gesloten/aangegaan in  WOONPLAATS verwijderen

Ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

- Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd 

partnerschap

- Reden einde naam terug wijzigen conform GBA/RSGB2.  Definitie  aanpassen. + tabel 41 opnemen als type (Reden 

ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd

partnerschap). Enumeratie "redenEindeRelatie" verwijderen. --> type wijzigt  

- Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd 

partnerschap

- Datum einde naam terug wijzigen conform GBA/RSGB2.  Definitie wijzigen

- Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd 

partnerschap

- Gemeente einde Type wijzigen (AN80 --> AN40). Naam terug wijzigen conform GBA/RSGB2. Definitie wijzigen conform 

GBA. Regels aapassen. Er mag alleen een buitenlandse plaats of plaatsbepaling opgenomen zijn als Land 

ontbinding niet NL is. Kardinaliteit aangepast (1).

- Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd 

partnerschap 

- Buitenlandse plaats einde verwijderen

- Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd 

partnerschap 

- Buitenlandse regio einde verwijderen

- Land ontbinding huwelijk/geregistreerd 

partnerschap

- Land/gebied einde naam terug wijzigen conform GBA. Definitie wijzigen (gebied eruit). Referentielijst controleren

- Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd 

partnerschap 

- Omschrijving locatie einde verwijderen

- - is ontbonden in WOONPLAATS verwijderen

INGESCHREVEN  PERSOON INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON
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A-nummer - In LO RNI (en daarmee ook LO GBA) staat expliciet dat het A-nummer uniek identificerend is en dat dit 

ergens in de toekomst het bsn zal zijn. Ook volgens het NVVB is voor uitzonderingsgevallen het A-

nummer nodig. Het A-nummer is daarom weer opgenomen in RSGB3. 

Burgerservicenummer Burgerservicenummer geen

Burgerlijke staat Burgerlijke staat geen. cardinaliteit blijft hetzelfde (BRP) omdat van een niet-ingezetene het huwelijk niet wordt 

bijgehouden

Indicatie geheim Volledige verstrekkingsbeperking? wijzigen naar GBA: naam, type (wordt enumeratie, zie p.315 LO gba). Cardinaliteit naar 1. Tevens 

gegevensgroeptype 'Partiële verstrekkingsbeperking' verwijderen, en daardoor Referentielijst PARTIJ 

verwijderd

Datum inschrijving in gemeente Datum inschrijving in gemeente definitie wijzigen (zie GBA: deels definitie, deels toelichting)

Datum begin geldigheid verblijfplaats Datum begin geldigheid verblijfplaats geen

- Onder curatele? verplaatsen naar 'INGEZETENE.Indicatie curateleregister'. Type gewijzigd naar N1  (waarde is '1' als 

curator is aangesteld) Verder patroon aanpassen, regels verwijderen 

- Derde heeft gezag? verplaatsen naar 'INGEZETENE.Indicatie gezag minderjarige'. Type wordt enumeratie, 

patroon/regels/toelichting verwijderen, historie. 

- Bijzondere rechtstoestand NHR

- Handelingsbekwaam NHR

- Onder bewind? NHR

Signalering reisdocument Signalering met betrekking tot verstrekken 

reisdocument?

hernoemen naar:  Signalering Nederlands reisdocument. Definitie, type (AN1 --> N1) en patroon 

verwijderen, regel toegevoegd

Overlijden Overlijden ingeschreven natuurlijk persoon

- Overlijdensdatum - Datum overlijden geen

- Overlijdensplaats - Gemeente overlijden Naam volgens GBA (Plaats overlijden), formaat aanpassen (AN80 --> AN40). Definitie rsgb/gba 

overnemen. Patroon gewijzigd. Cardinaliteit: 1 

- Overlijdensplaats - Buitenlandse plaats overlijden verwijderen

- Overlijdensplaats - Buitenlandse regio overlijden verwijderen

- Overlijdensplaats - Omschrijving locatie overlijden verwijderen

- Land overlijden - Land/gebied overlijden naam terug wijzigen conform GBA. Definitie wijzigen (gebied eruit). Check verwijzing naar tabel

- - heeft plaatsgevonden in WOONPLAATS verwijderen

- Verblijfsrecht ingeschreven natuurlijk persoon verwijderen + gegevensgroeptype Verblijfstitel toevoegen (zie Verblijfstitel)  

- - Aanduiding verblijfsrecht wijzigen in 'Aanduiding verblijfstitel' bij  gegevensgroeptype Verblijfstitel  + verwijzing naar Referentielijst 

Verblijfstitel --> referentielijst aanpassen, waaronder Verblijfstitelomschrijving (AN250 --> AN80)

- - Datum aanvang verblijfsrecht wijzigen in 'Ingangsdatum verblijfstitel' bij  gegevensgroeptype Verblijfstitel 

- - Datum voorzien einde verblijfsrecht wijzigen in 'Datum einde verblijfstitel' bij  gegevensgroeptype Verblijfstitel 

- - Datum mededeling verblijfsrecht verwijderen

Geboorte Geboorte ingeschreven natuurlijk persoon

- Geboortedatum - Datum geboorte Naam volgens GBA
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- Geboorteplaats - Gemeente geboorte 'Naam volgens GBA (Plaats overlijden), formaat aanpassen (AN80 --> AN40). Definitie rsgb/gba 

overnemen. Patroon gewijzigd. Cardinaliteit: 1 

- Geboorteplaats - Buitenlandse plaats geboorte verwijderen

- Geboorteplaats - Buitenlandse regio geboorte verwijderen

- Geboorteland - Land/gebied geboorte naam terug wijzigen conform GBA. Definitie wijzigen (gebied eruit)

- Geboorteplaats - Omschrijving locatie geboorte verwijderen

- - heeft plaatsgevonden in  WOONPLAATS verwijderen

Verblijfadres Verblijfadres ingeschreven natuurlijk persoon geen

- Adresherkomst - Adresherkomst -

- Locatie beschrijving - Locatie beschrijving Formaat terug wijzigen (AN40 --> AN35)

Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON verblijft in 

VERBLIJFSOBJECT

Verblijfadres INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 

verblijft in VERBLIJFSOBJECT

geen

Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON verblijft op 

LIGPLAATS

Verblijfadres INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 

verblijft op LIGPLAATS

geen

Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON verblijft op 

STANDPLAATS

Verblijfadres INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 

verblijft op STANDPLAATS

geen

Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON is 

ingeschreven op NUMMERAANDUIDING

Verblijfadres INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON is 

ingeschreven op NUMMERAANDUIDING

geen

Verblijfadres INGESCHREVEN PERSOON verblijft op 

locatie in WOONPLAATS

Verblijfadres INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON 

verblijft op locatie in WOONPLAATS

geen

- Verstrekkingsbeperking partieel ingeschreven natuurlijk 

persoon

verwijderen + referentielijst PARTIJ verwijderen als die niet elders wordt gebruikt

- - Partij verwijderen

- - Omschrijving derde verwijderen

- - Gemeente verordening verwijderen

- Migratie ingeschreven natuurlijk persoon verwijderen

- - Soort migratie verwijderen + de enumeratie (soortMigratie) verwijderen

- - Reden wijziging migratie verwijderen + de enumeratie (redenWijzigingAdres) verwijderen

- - Aangever migratie verwijderen + de enumeratie (aangever) verwijderen

Datum vestiging in Nederland - Weer opnemen

Datum vertrek uit Nederland - 'geen (Is niet opgenomen omdat dit een afleidbaar gegeven is.)

- Verblijf buitenland. Bron adres buitenland verwijderen, inclusief bijbehorende enumeratie (bronAdresBuitenland)

Land vanwaar ingeschreven Land vanwaar ingeschreven Referentielijst wijzigen (LAND ipv LAND/GEBIED). Toelichting verwijderen

Land waarnaar vertrokken - Zit niet in GBA (was king-gegeven). Niet opnemen. Bij buitenlands adres van SUBJECT zit een LAND.

Nederlandse nationaliteit INGESCHREVEN PERSOON Nationaliteit ingeschreven natuurlijk persoon geen

- Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Vastgesteld niet Nederlander? volg gba (p.309): type wijzigen in enumeratie. (technisch is het nog hetzelfde formaat als in GBA) 

- Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Behandeld als Nederlander verwijderen

- Nationaliteit - Nationaliteit referentielijst Nationaliteit aanpassen aan GBA-tabel 'Nationaliteitentabel': Nationaliteitscode AN4 --> 

N4. Nationaliteitsomschrijving --> (wijzigen in)  'Officiële omschrijving nationaliteit' en formaat AN80 --> 

AN42
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- Reden verkrijging Nederlandse nationaliteit - Reden verkrijging wijzigen in "Reden beëindigen nationaliteit". Verwijzen naar Tabel 37 (reden opnemen/beëindigen nat., 

gba p. 308) --> Referentielijst aanpassen. Lengte zelfde alleen type wijzigt (AN3 --> N3). In de 

Referentielijst (tabel 37), moet element Soort  opgenomen worden met een enumeratie 

soortRedenWijzigingNationaliteit

- Reden verlies Nederlandse nationaliteit - Reden verlies wijzigen in "Reden beëindigen nationaliteit". Verwijzen naar juiste referentielijst (reden 

opnemen/beëindigen nat., gba p. 308) --> zie bij Reden verkrijging Nederlandse nationaliteit. Ook 

Referentielijst 'REDEN VERLIES NATIONALITEIT' verwijderen

-Buitenland persoonsnummer Verwijderen. [Het Buitenlands persoonsnummer wordt niet verstrekt aan afnemers en wordt gebruikt 

ten behoeve van de bijhouding van de BRP (voorkomen van dubbel inschrijvingen). Het is dus niet de 

bedoeling dat het gegeven beschikbaar wordt gesteld voor gebruik door organen van de gemeente 

(artikel 3.8, eerste lid, Wet BRP). ]

- Staatloos verwijderen

Datum verlies nationaliteit - geen

Datum verkrijging nationaliteit - geen

Buitenlandse nationaliteit Nationaliteit ingeschreven natuurlijk persoon. 

Nationaliteit

geen

Buitenlands reisdocument - geen

Gemeente van inschrijving - Nu als relatiesoort opgenomen. 

Reden opschorting bijhouding - idem

Datum opschorting bijhouding - idem

heeft als ouders INGESCHREVEN PERSOON - zie bij NATUURLIJK PERSOON

heeft (als partner) INGESCHREVEN PERSOON - zie bij NATUURLIJK PERSOON

INGEZETENE Dit objecttype weer opnemen

Aanduiding uitgesloten kiesrecht - dit attribuut terug geplaatst

Aanduiding Europees kiesrecht - dit attribuut terug geplaatst

Indicatie curateleregister - verplaatsen naar 'INGEZETENE.Indicatie curateleregister'. Type gewijzigd naar N1  (waarde is '1' als 

curator is aangesteld) Verder patroon aanpassen, regels verwijderen 

Indicatie gezag minderjarige - verplaatsen naar 'INGEZETENE.Indicatie gezag minderjarige'. Type wordt enumeratie, 

patroon/regels/toelichting verwijderen, historie. 

/Datum verkrijging verblijfstitel - geen/niet opnemen

/Datum verlies verblijfstitel - geen/niet opnemen

Indicatie blokkering - Verwijderd. Het is een afgeleid gegeven van (Datum ingang blokkering PL).

INGEZETENE  heeft  VERBLIJFSTITEL - geen  (Verblijfstitel wordt een gegevensgroeptype bij Ingeschreven Natuurlijk persoon)

NATUURLIJK PERSOON NATUURLIJK PERSOON geen

Academische titel Academische titel geen

Geslachtsaanduiding Geslachtsaanduiding geen

Naam aanschrijving Naamgebruik natuurlijk persoon -

Aanduiding naamgebruik - Naamgebruik Hernoemen naar Aanduiding naamgebruik, kardinaliteit: 0..1 --> 1 

- Predicaat naamgebruik verwijderen. 

- Voornamen aanschrijving - Voornamen naamgebruik Hernoemen en definitie van RSGB2

- Adellijke titel naamgebruik verwijderen. 

- Voorvoegsel naamgebruik Verwijderd en niet toegevoegd (zie toelichting bij Geslachtsnaam aanschrijving )

- Scheidingsteken naamgebruik verwijderen. 

- Geslachtsnaam aanschrijving - Geslachtnaamstam naamgebruik Hernoemen, definitie en toelichting (!) van RSGB2
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- Aanhef aanschrijving - Aanhef aanschrijving -

- Voorletters aanschrijving - Voorletters aanschrijving -

- Naamgebruik afgeleid? verwijderen. 

Naam natuurlijk persoon Samengestelde naam natuurlijk persoon Hernoemd naar RSGB2: Naam natuurlijk persoon

- Voornamen - Voornamen definitie aanpassen + regel toegevoegd 

- Voorvoegsel geslachtsnaam - Voorvoegsel hernoemen naar rsgb2, definitie aanpassen, Referentielijst aanpassen (lo gba, p241)

- - Scheidingsteken verwijderen

- Geslachtsnaam - Geslachtsnaamstam hernoemen naar rsgb2, definitie aanpassen

(- Adellijke titel/ predikaat) - Predicaat verwijderen; + enumeratie Predikaat verwijderen

- Adellijke titel/ predikaat - Adellijke titel hernoemen naar rsgb2, type wijzigt van enumeratie naar Referentielijst (AN2) (enumeratie verwijderen), 

definitie wijzigen

- - Namenreeks? verwijderen

- heeft als ouder NATUURLIJK PERSOON De relatie laten we staan i.p.v. te verplaatsen naar INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON. 

- heeft als partner NATUURLIJK PERSOON De relatie laten we staan i.p.v. te verplaatsen naar INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON.  Een 

gemeente heeft dan de mogelijkheid om een huwelijk/GPS vast te leggen tussen een INP en een ANP. 

NIET-INGEZETENE - Objecttype weer opnemen

OUDER-KIND-RELATIE OUDER-KIND-RELATIE geen

Datum ingang familierechtelijke betrekking - wordt nu al uitgewisseld, daarom handhaven. Is landelijk basisgegeven  

Datum einde familierechtelijke betrekking - wordt nu al uitgewisseld, daarom handhaven. Is gemeentelijk kerngegeven basisgegeven  

Ouder-aanduiding -Ouder heeft gezag? hernoemen naar rsgb2, type wijzigt in enumeratie, definitie wijzigen

- Asymmetrisch? verwijderen.

REISDOCUMENT REISDOCUMENT

Soort Soort naam aangepast naar Soort reisdocument , definitie aanpassen (foutief), is geen onderdeel van de 

sleutel. Referentielijstnaam wijzigen (ref.element Reisdocumentomschrijving  van AN250 --> AN80))

Reisdocumentnummer Reisdocumentnummer geen

Datum uitgifte Datum uitgifte definitie aangepast

Autoriteit uitgifte Autoriteit van afgifte naam en definitie aangepast. Referentielijst aanpast: (2 attribuutnamen aangepast, type Omschrijving 

autoriteit  van AN --> AN80)

- Datum ingang document verwijderen

Einddatum geldigheid document Einddatum geldigheid document geen

Datum inhouding of vermissing Datum inhouding/vermissing rsgb2-naam , definitie, 

Aanduiding inhouding of vermissing Aanduiding inhouding/vermissing rsgb2-naam , definitie, Enumeratie-waarden aanpassen

Lengte houder - geen

kent als bijgeschrevene INGESCHREVEN PERSOON - geen

heeft als houder INGESCHREVEN PERSOON heeft als houder INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON geen

SUBJECT SUBJECT

Identificatie - geen

Subjecttypering - geen

KvK-nummer - geen

Naam - geen

Adres binnenland Adres binnenland geen

Adres buitenland - geen

Emailadres Emailadres geen
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Fax-nummer Fax-nummer geen

Telefoonnummer Telefoonnummer geen

Website-URL Website-URL geen

- Correspondentieadres buitenland geen

- - Adres buitenland 1 formaat aanpassen naar gba/rni: AN40 --> AN35

- - Adres buitenland 2 formaat aanpassen naar gba/rni: AN40 --> AN35

- - Adres buitenland 3 formaat aanpassen naar gba/rni: AN40 --> AN35

- - Adres buitenland 4 verwijderen: gba/rni kennen maar 3 adresregels

- - Adres buitenland 5 verwijderen: gba/rni kennen maar 3 adresregels

- - Adres buitenland 6 verwijderen: gba/rni kennen maar 3 adresregels

- - Land correspondentieadres geen

Postadres postcode Postbus geen

- Postadres - Postadres postcode geen

- Postadrestype - Postadrestype geen

- Postbus- of antwoordnummer - Postbus- of antwoordnummer geen

- heeft als correspondentieadres Postadres in   

WOONPLAATS

- heeft als correspondentieadres postadres in 

WOONPLAATS

geen

Verblijf buitenland Verblijf buitenland geen

- Adres buitenland 1 - Adres regel buitenland 1 formaat aanpassen naar gba/rni: AN40 --> AN35

- Adres buitenland 2 - Adres regel buitenland 2 formaat aanpassen naar gba/rni: AN40 --> AN35

- Adres buitenland 3 - Adres regel buitenland 3 formaat aanpassen naar gba/rni: AN40 --> AN35

- - Adres regel buitenland 4 verwijderen: gba/rni kennen maar 3 adresregels

- - Adres regel buitenland 5 verwijderen: gba/rni kennen maar 3 adresregels

- - Adres regel buitenland 6 verwijderen: gba/rni kennen maar 3 adresregels

- Land verblijfadres - Land/gebied verblijfadres naam terug wijzigen conform GBA. Definitie wijzigen (gebied eruit). Check verwijzing naar tabel

- Bron adres buitenland Verwijderen want was in rsgb2 niet in gebruik

Bank/girorekeningnummer Rekeningnummer geen

- - IBAN geen

- - BIC geen

- heeft als factuuradres ADRESSEERBAAR OBJECT 

AANDUIDING

geen

heeft als correspondentieadres ADRESSEERBAAR 

OBJECT AANDUIDING 

heeft als correspondentieadres ADRESSEERBAAR OBJECT 

AANDUIDING

geen

VERBLIJFSTITEL - wordt gegevensgroeptype bij INP

Verblijfstitelomschrijving - geen: wordt niet opgenomen omdat Aanduiding verblijfstitel  voldoende is

Aanduiding verblijfstitel - terugzetten bij gegevensgroeptype, formaat is referentielijst. Referentielijst nalopen

Begindatum geldigheid verblijfstitel terugzetten bij gegevensgroeptype bij INP

Einddatum geldigheid verblijfstitel - terugzetten bij gegevensgroeptype bij INP


