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0 Introductie 
Dit rapport toont de een overzicht van de wijzigingen binnen het Enterprise Architect model 
zoals zij zijn doorgevoerd bij de actualisatie van de Burgerzakenmodules. Wijzigingen zijn 
gegroepeerd per module. 
 
Voor de statussen van de diverse onderdelen geldt: 
 
Status Omschrijving Toelichting 
_nieuw Nieuw toegevoegde elementen in v4.0.0  
_gewijzigd Eerder gepubliceerde en gewijzigd in v4.0.0  Zowel oude als nieuwe tekst beschikbaar. 

Niet bij use cases 
_vervallen Eerder gepubliceerde en verwijderd in v4.0.0  
_vastgesteld Eerder gepubliceerde en niet gewijzigd in v.4.0.0 Gerelateerd aan gewijzigd element. 

Opgenomen om context aan te geven 
 
In de uiteindelijke publicatie zullen alle elementen de status “_vastgesteld” krijgen 
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1 Actualisering Module 01 
 KUC001 Registreren geboorte 

 KUC001 Registreren geboorte 
 
alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 01'. Deze 
relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
KUC001 Registreren geboorte Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan de Behandelaar de geboorteaangifte van een nieuwgeborene aannemen, zodat 
vervolgens de geboorteakte gemaakt wordt, waarna de 1ste inschrijving kan plaatsvinden. Eveneens 
kan een gelijktijdige erkenning en/of ontkenning tijdens de geboorteaangifte geregistreerd worden. Bij de 
nieuwgeborene kan overigens sprake zijn van een vondeling of van meerlingen. Tot slot kan met deze 
use case een ontbrekende geboorteakte geregistreerd worden van een reeds ingeschreven persoon. 

 
  

custom KUC001 Registreren geboorte

Actualisering 
Module 01

BR-01-10: Geslachtsnaam 
kind bij  eerdere kinderen

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-18: Inschrijv ing 
kind op adres moeder

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-46: Moeder geen 
huwelijks/geregistreerd 
partner

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-49: Benodigde 
toestemming erkenning 
na geboorteaangifte

(from 01 Bedrijfsregels)

(from 01 Afstamming)

KUC001 Registreren 
geboorte

BR-01-05: Mede-ouder bij  
nieuw 
huwelijk/partnerschap 
moeder

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-69: Mede-ouder 
uitzondering

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-09 Naamskeuze 
leidend

(from 01 Bedrijfsregels)

BRG-01-01: Erkenning 
regels

(from 01 BR Groepen)

BRG-01-02: 
Geslachtsnaam regels

(from 01 BR Groepen)

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 01'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

BRG-01-05: Mede-
ouderschap regels

(from 01 BR Groepen)

BRG-01-06: Adres regels

(from 01 BR Groepen)

BR-00-03: Bepalen 
meerderj arigheid / 
minderjarigheid

(from 00 Bedrijfsregels)

Actualisering Module 05

(from Actualisering Module 05)

BR-01-03: Mede-ouder bij  
ov erlijden

(from 01 Bedrijfsregels)

Vader

(from U-Z)

Meemoeder

(from M-P)

Mede-ouder

(from M-P)

BR-01-42: Gegronde 
reden uitzondering

(from 01 Bedri jfsregels)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC001 Registreren geboorte
Actualisering Module 01
1.0
Rob den Hollander
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Mede-ouder Status: _gewijzigd 
OUD: Een vader of meemoeder 
 
NIEUW: De persoon die op het tijdstip van geboorte van het kind gehuwd is (of geregistreerd 
partnerschap heeft) met de moeder (uit wie het kind geboren is) van het kind, danwel het kind heeft 
erkend of geadopteerd of waarvan het mede-ouderschap gerechtelijk is vastgesteld. Mede-ouder van 
het kind is eveneens de persoon wiens huwelijk/partnerschap met moeder is ontbonden door overlijden 
binnen 306 dagen voor de geboorte. Tenzij vreemd recht anders bepaalt. 
 
Wordt ook wel 'vader' of 'mee-moeder' genoemd. 
 

 
 
Meemoeder Status: _vervallen 
De vrouw die op het tijdstip van geboorte van het kind gehuwd is (of geregistreerd partnerschap heeft) 
met de moeder (uit wie het kind geboren is) van het kind, danwel het kind heeft erkend of geadopteerd 
of waarvan het mede-ouderschap gerechtelijk is vastgesteld. Meemoeder van het kind is eveneens de 
vrouw wiens huwelijk met moeder is ontbonden door overlijden binnen 306 dagen voor de geboorte. 

 
 
BR-00-03: Bepalen meerderjarigheid / minderjarigheid Status: _gewijzigd 
OUD TITEL: 
BR-00-03: Bepalen meerderjarigheid 
NIEUWE TITEL: 
BR-00-03: Bepalen meerderjarigheid / minderjarigheid 
 
OUD: 
Een persoon mag niet worden getypeerd als minderjarige: 
- als een persoon 18 jaar of ouder of 
- een persoon jonger dan 18 jaar maar gehuwd of gehuwd geweest. 
 
NIEUW: 
Een persoon is meerderjarig indien hij op datum bepaling:  18 jaar of ouder is of   Jonger dan 18 jaar is maar meerderjarig verklaard door gerechtelijke uitspraak.  
 
Een persoon is minderjarig indien hij op datum bepaling niet meerderjarig is 
 

 
 
BR-01-03: Mede-ouder bij overlijden Status: _vastgesteld 
Een overleden partner is de mede-ouder van de nieuwgeborene als  het een huwelijk/geregistreerd partnerschap is dat ontbonden is wegens overlijden, en   het een huwelijk/geregistreerd partnerschap is tussen personen waarbij de moeder één van beide 

partners is, en   de nieuwgeborene is geboren binnen 306 dagen na het overlijden (geboortedatum + 306 dagen > 
overlijdensdatum partner)  
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BR-01-05: Mede-ouder bij nieuw huwelijk/partnerschap 
moeder 

Status: _gewijzigd 

OUD: BR-01-01 is niet van toepassing als   moeder eerder gehuwd is geweest/ een geregistreerd partnerschap heeft gehad en   dit huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden wegens overlijden van de huwelijks-
/geregistreerd partner en   de nieuwgeborene geboren is binnen 306 dagen na het overlijden van de huwelijks-/geregistreerd 
partner.  

 
NIEUW: BR-01-01 is niet van toepassing indien BR-01-03 van toepassing is en geen ontkenning mede-
ouderschap van de ongeboren vrucht heeft plaatsgevonden. 
 

 
 
BR-01-09 Naamskeuze leidend Status: _gewijzigd 
OUD Titel: BR-01-09: Naamskeuze gaat boven geslachtsnaam staande huwelijk/geregistreerd 
partnerschap NIEUW Titel: BR-01-09 Naamskeuze leidend 
 
OUD: De volgende geslachtsnaamregel mag niet worden uitgevoerd als rule BR-01-07 van toepassing 
is:  BR-01-06  
 NIEUW: De volgende geslachtsnaamregel mag niet worden uitgevoerd als rule BR-01-07 van 
toepassing is:  BR-01-06   BR-01-10  
 
 

 
 
BR-01-10: Geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen Status: _gewijzigd 
OUD: De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van 
eerdere kinderen als de kinderen geboren zijn tijdens: 
- een huwelijk van personen van gelijk geslacht of 
- een partnerschap van personen van gelijk geslacht of 
- een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie 
BR-00-03) 
- een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn 
(zie BR-00-03) 
 
NIEUW: De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam 
van eerdere kinderen als de kinderen geboren zijn uit dezelfde ouders. 
 

 
 
BR-01-18: Inschrijving kind op adres moeder Status: _gewijzigd 
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BR-01-18: Inschrijving kind op adres moeder Status: _gewijzigd 
OUD: Een nieuwgeborene moet worden ingeschreven op hetzelfde adres als de moeder wanneer de 
moeder een ingezetene is. 
 
NIEUW: Een nieuwgeborene moet worden ingeschreven op hetzelfde adres als de moeder wanneer de 
moeder een ingezetene is op het moment van geboorte. 
 

 
 
BR-01-42: Gegronde reden uitzondering Status: _gewijzigd 
OUD: 
De volgende regels :  BR-01-34   BR-01-49   BR-01-50  
moeten niet worden uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking heeft vastgelegd (bv 
rechterlijke uitspraak). 
 
NIEUW: 
De volgende regels:  BR-01-34  BR-01-49  
moeten niet worden uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking heeft vastgelegd (bv 
rechterlijke uitspraak). 
 

 
 
BR-01-46: Moeder geen huwelijks/geregistreerd partner Status: _gewijzigd 
OUD: Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als moeder gehuwd is/geregistreerd 
partnerschap is aangegaan op datum erkenning bij een verzoek tot erkenning ongeboren vrucht. 
 
NIEUW: Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als moeder gehuwd is/geregistreerd 
partnerschap is aangegaan met een man op datum erkenning bij een verzoek tot erkenning ongeboren 
vrucht. 
 

 
 
BR-01-49: Benodigde toestemming erkenning na 
geboorteaangifte 

Status: _gewijzigd 

OUD: Bij een erkenningsverzoek (na geboorteaangifte) moet toestemming worden geregistreerd van:   alleen de moeder als het te erkennen kind jonger is dan 16 jaar;   alleen van het te erkennen kind als het te erkennen kind 12 jaar of ouder is;   van moeder & te erkennen kind als het te erkennen kind tussen 12 en 16 jaar is.  
 
NIEUW: Bij een erkenningsverzoek (na geboorteaangifte) moet toestemming worden geregistreerd van:   alleen de moeder als het te erkennen kind jonger is dan 12 jaar;   alleen van het te erkennen kind als het te erkennen kind 16 jaar of ouder is;   van moeder & te erkennen kind als het te erkennen kind tussen 12 en 16 jaar is.  
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BR-01-69: Mede-ouder uitzondering Status: _gewijzigd 
OUD: de volgende regels :  BR-01-01   BR-01-03   BR-01-05  
moeten niet worden uitgevoerd wanneer de mede-ouder een vrouw is en er geen donorverklaring is 
(donor is anoniem) 
 NIEUW: De regels:  BR-01-01   BR-01-03  
moeten niet worden uitgevoerd wanneer de mede-ouder een vrouw is en er geen donorverklaring is 
(donor is anoniem) 
 

 
 
BRG-01-01: Erkenning regels Status: _vastgesteld 
Groepering van erkenning regels 

 
 
BRG-01-02: Geslachtsnaam regels Status: _vastgesteld 
Groepering van geslachtsnaam regels 

 
 
BRG-01-05: Mede-ouderschap regels Status: _vastgesteld 
Groepering van mede-ouderschap regels. 

 
 
BRG-01-06: Adres regels Status: _vastgesteld 
Groepering van adres regels. 

 
 
Vader Status: _vervallen 
Vader van het kind is de man die op het tijdstip van geboorte van het kind gehuwd is (of geregistreerd 
partnerschap heeft) met de moeder van het kind, danwel het kind heeft erkend of geadopteerd of 
waarvan het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld. Vader van het kind is eveneens de man wiens 
huwelijk met moeder is ontbonden door overlijden binnen 306 dagen voor de geboorte. 
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 KUC002 Registreren erkenning en vaststellen mede-ouderschap 

 KUC002 Registreren erkenning en vaststellen mede-ouderschap 
 
 
 
KUC002 Registreren erkenning en vaststelling mede-
ouderschap 

Status: _gewijzigd 

Met deze use case kan een Behandelaar de erkenning van een ongeboren vrucht / kind of gerechtelijke 
vaststelling van mede-ouderschap registreren waarbij de erkenningakte of latere vermelding op de 
geboorteakte gemaakt worden en de relatie tussen de moeder van de ongeboren vrucht en de erkenner 
of de relatie tussen erkenner/mede-ouder en kind gelegd of beëindigd kan worden. 

 
 
 
BR-01-42: Gegronde reden uitzondering Status: _gewijzigd 

custom KUC002 Registreren erkenning en v aststellen mede-ouderschap

BR-01-42: Gegronde 
reden uitzondering

(from 01 Bedrijfsregels)

BRG-01-01: Erkenning 
regels

(from 01 BR Groepen)
(from 01 Afstamming)

KUC002 Registreren 
erkenning en 

v aststelling mede-
ouderschap

Actualisering Module 01

BR-06-05: Staatloos uniek

(from 06 Bedri jfsregels)

BR-06-04: Nationaliteit is 
uniek

(from 06 Bedrijfsregels)

Nieuw relatie met KUC002

«trace»

«trace» «trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC002 Registreren erkenning en vaststellen mede-ouderschap
Actualisering Module 01
1.0
Rob den Hollander
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BR-01-42: Gegronde reden uitzondering Status: _gewijzigd 
OUD: 
De volgende regels :  BR-01-34   BR-01-49   BR-01-50  
moeten niet worden uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking heeft vastgelegd (bv 
rechterlijke uitspraak). 
 NIEUW: 
De volgende regels:  BR-01-34  BR-01-49  
moeten niet worden uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking heeft vastgelegd (bv 
rechterlijke uitspraak). 
 

 
 
BRG-01-01: Erkenning regels Status: _vastgesteld 
Groepering van erkenning regels 

 
 
BR-06-04: Nationaliteit is uniek Status: _vastgesteld 
Een persoon mag nooit meer dan 1 keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment. 

 
 
BR-06-05: Staatloos uniek Status: _vastgesteld 
Een persoon mag niet staatloos zijn en een nationaliteit bezitten op een zeker moment. 

  KUC004 Registreren ontkenning van het mede-ouderschap 

 

custom KUC004 Registreren ontkenning v an het mede-ouderschap

BRG-01-12: 
Ontkenningsregels

(from 01 BR Groepen)

BR-01-64: Ontkenning 
binnen 1 jaar

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-67: Ontkenning 
ov erleden mede-ouder

(from 01 Bedrijfsregels)

Actualisering Module 01

(from 01 Afstamming)

KUC004 Registreren 
ontkenning v an het 
mede-ouderschap

01 Classes::Ontkenningsv erzoek
- VerzoekDatumTijd: Datum

verwijderd: ToestemmingLevendeEchtgenoot

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC004 Registreren ontkenning van het mede-ouderschap
Actualisering Module 01
1.0
Rob den Hol lander
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KUC004 Registreren ontkenning van het mede-ouderschap 
 
 
 
Ontkenningsverzoek Status: _vervallen 
verwijderd: ToestemmingLevendeEchtgenoot 
Naam Type Notes 
VerzoekDatumTijd  Datum  

 
 
KUC004 Registreren ontkenning van het mede-ouderschap Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar een ontkenning van het mede-ouderschap van een kind voor 
de geboorte of na de geboorte registreren. De ontkenning kan door de moeder plaatsvinden in geval 
van een overleden mede-ouder of op basis van een gerechtelijke uitspraak. 

 
 
BR-01-64: Ontkenning binnen 1 jaar Status: _gewijzigd 
OUD: Registratie ontkenning van het mede-ouderschap door de moeder moet binnen 1 jaar na de 
geboortedatum van het kind plaatsvinden. 
 
NIEUW: Registratie ontkenning van het mede-ouderschap door de moeder moet voor de geboorte of 
binnen 1 jaar na de geboortedatum van het kind plaatsvinden. 
 

 
 
BR-01-67: Ontkenning overleden mede-ouder Status: _gewijzigd 
OUD: Registratie ontkenning mede-ouderschap op basis van verklaring van de (toekomstige) moeder 
mag alleen   bij een overleden huwelijks-/geregistreerd partner, en   binnen 306 dagen na overlijdensdatum huwelijks-/geregistreerd partner  
 
NIEUW: Registratie ontkenning mede-ouderschap op basis van verklaring van de (toekomstige) moeder 
mag alleen   bij een overleden huwelijks-/geregistreerd partner, en  als geboorte plaatsvindt binnen 306 dagen na overlijdensdatum huwelijks-/geregistreerd partner 
 
 

 
 
BRG-01-12: Ontkenningsregels Status: _vastgesteld 
Groepering van ontkenningregels. 
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 KUC005 Registreren vernietiging erkenning 

 KUC005 Registreren vernietiging erkenning 
 
 
 
KUC005 Registreren vernietiging erkenning Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar de beëindiging van een bestaande erkenning van een kind of 
van een ongeboren vrucht wil vastleggen. 
 
NIEUW: Relatie met BR-01-66 

 
 
 
BR-01-66: Vernietiging eerdere ekenning Status: _vastgesteld 
De familierechterlijke betrekking (afstamming) tussen erkenner en kind mag alleen beeindigd worden:  na vastlegging van een geregistreerde gerechtelijke uitspraak.  

 

custom KUC005 Registreren v ernietiging erkenning

(from 01 Afstamming)

KUC005 Registreren 
v ernietiging 

erkenning
Actualisering Module 01

BR-01-66: Vernietiging 
eerdere ekenning

(from 01 Bedrijfsregels)

Nieuw relatie met KUC005 «trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC005 Registreren vernietiging erkenning
Actualisering Module 01
1.0
Rob den Hollander
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 KUC006 Registreren adoptie 

 KUC006 Registreren adoptie 
 
 
 
KUC006 Registreren adoptie Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar een adoptie registreren van een adoptiekind op basis van een 
gerechtelijke uitspraak in Nederland of een buitenlands brondocument van een verdragsland of een 
Haagse Akte of een andere Nederlandse gemeente. 

 

custom KUC006 Registreren adoptie

Actualisering Module 01

(from 01 Afstamming)

KUC006 Registreren 
adoptie«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC006 Registreren adoptie
Actualisering Module 01
1.0
Rob den Hollander
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 KUC007 Registreren herroepen adoptie 

 KUC007 Registreren herroepen adoptie 
 
 
 
MRG-01-04: Adoptie regels Status: _vastgesteld 
Groepering van adoptie regels. 

 
 
MR-01-12: adoptief kind op afwijkend adres Status: _vastgesteld 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als het adoptiefkind op een ander adres 
woonachtig is als de adoptiefouder(s). 

 
 
MR-01-13: (adoptief) kind heeft zelf kinderen Status: _vastgesteld 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als het (adoptief)kind zelf ook kind(eren) heeft. 

 
 
KUC007 Registreren herroepen adoptie Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar een herroeping van een bestaande adoptie registreren. 
 
NIEUW: KUC007 gebruikte eerder MRG-01-04. Het gebruik van MR-01-12 blijkt niet nodig, dus 
tracering aangepast naar MR-01-13. 

 
 

custom KUC007 Registreren herroepen adoptie

MRG-01-04: 
Adoptie regels

(from 01 MR Groepen)

MR-01-13: (adoptief) kind 
heeft zelf kinderen

(from 01 Meldingregels)

(from 01 Afstamming)

KUC007 Registreren 
herroepen adoptie

MR-01-12: adoptief kind 
op afw ijkend adres

(from 01 Meldingregels)

KUC007 gebruikte eerder MRG-01-04. Het gebruik van MR-01-12 blijkt niet nodig, dus tracering aangepast naar MR-01-13.

Actualisering Module 01

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC007 Registreren herroepen adoptie
Actualisering Module 01
1.0
Rob den Hollander



Definitief| Wijzigingen log v4.0.0| 16-6-2016   
  

 Confidentieel VNG, 2016 Pagina 16 van 93   
  

 KUC008 Verbeteren geboorteakte 

 KUC008 Verbeteren geboorteakte 
 
alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 01'. Deze 
relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
KUC008 Verbeteren geboorteakte Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar een bestaande geboorteakte verbeteren zodat een kennelijke 
schrijf- of spelfout of kennelijke misslag hersteld kan worden. 
 
NIEUW: Relatie met BR-06-05, BRG-01-13 

 
 
 
BR-01-06: Geslachtsnaam kind staande 
huwelijk/geregistreerd partnerschap 

Status: _vastgesteld 

De eerste nieuwgeborene krijgt de geslachtsnaam van de mede-ouder als mede-ouder en moeder van 
de nieuwgeborene een actuele huwelijksrelatie of geregistreerd partnerschap met elkaar hebben. 

 
 
BR-01-08: Geslachtsnaam kind bij moeder Status: _vastgesteld 
De nieuwgeborene krijgt de geslachtsnaam van de moeder (Nederlandse moeder) als er enkel een 
moeder is. 

 
 
BR-01-09 Naamskeuze leidend Status: _gewijzigd 

custom KUC008 Verbeteren geboorteakte

(from 01 Afstamming)

KUC008 Verbeteren 
geboorteakte

Actualisering Module 01

BR-01-17: Afwijking als kind 
niet de NL nationaliteit bezit

(from 01 Bedrijfsregels)

BRG-01-02: 
Geslachtsnaam regels

(from 01 BR Groepen)

BR-01-06: Geslachtsnaam kind 
staande huwelijk/geregistreerd 
partnerschap

(from 01 Bedrijfsregels)
BR-01-08: Geslachtsnaam kind bij  
moeder

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-09 Naamskeuze leidend

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-10: Geslachtsnaam kind bij  
eerdere kinderen

(from 01 Bedrijfsregels)

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 01'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.
BR-06-04: Nationaliteit is 
uniek

(from 06 Bedrijfsregels)

BRG-01-13: Verbeteren 
geboorteakte

(from 01 BR Groepen)

Relatie met KUC008 toegevoegd

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC008 Verbeteren geboorteakte
Actualisering Module 01
1.0
Rob den Hollander
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BR-01-09 Naamskeuze leidend Status: _gewijzigd 
OUD Titel: BR-01-09: Naamskeuze gaat boven geslachtsnaam staande huwelijk/geregistreerd 
partnerschap NIEUW Titel: BR-01-09 Naamskeuze leidend 
 
OUD: De volgende geslachtsnaamregel mag niet worden uitgevoerd als rule BR-01-07 van toepassing 
is:  BR-01-06  
 NIEUW: De volgende geslachtsnaamregel mag niet worden uitgevoerd als rule BR-01-07 van 
toepassing is:  BR-01-06   BR-01-10  
 
 

 
 
BR-01-10: Geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen Status: _gewijzigd 
OUD: De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van 
eerdere kinderen als de kinderen geboren zijn tijdens: 
- een huwelijk van personen van gelijk geslacht of 
- een partnerschap van personen van gelijk geslacht of 
- een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie 
BR-00-03) 
- een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn 
(zie BR-00-03) 
 
NIEUW: De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam 
van eerdere kinderen als de kinderen geboren zijn uit dezelfde ouders. 
 

 
 
BR-01-17: Afwijking als kind niet de NL nationaliteit bezit Status: _gewijzigd 
OUD: De volgende regels moeten niet worden uitgevoerd als de nieuwgeborene niet de Nederlandse 
nationaliteit bezit:  BR-01-08  BR-01-09  BR-01-06 
 
NIEUW: De volgende regels moeten niet worden uitgevoerd als de nieuwgeborene niet de Nederlandse 
nationaliteit bezit:  BR-01-06  BR-01-08  BR-01-09  BR-01-10 
 

 
 
BRG-01-02: Geslachtsnaam regels Status: _vastgesteld 
Groepering van geslachtsnaam regels 
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BRG-01-13: Verbeteren geboorteakte Status: _vastgesteld 
Groepering van verbeteren geboorteakte. 

 
 
BR-06-04: Nationaliteit is uniek Status: _vastgesteld 
Een persoon mag nooit meer dan 1 keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment. 

  KUC009 Registreren gegrondverkaring van staat 

 KUC009 Registreren gegrondverkaring van staat 
 
 
KUC009 Registreren gegrondverklaring van staat Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar een gegrondheid inroeping van staat registreren op basis van 
gerechtelijke uitspraak, waardoor een familierechtelijke betrekking ontstaat tussen een mede-ouder 
en/of moeder en een kind. 

 

custom KUC009 Registreren gegrondverkaring van staat

Actualisering Module 01

(from 01 Afstamming)

KUC009 Registreren 
gegrondv erklaring 

v an staat«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC009 Registreren gegrondverkaring van staat
Actualisering Module 01
1.0
Rob den Hollander
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2 Actualisering Module 02 
 KUC021 BOM 

 KUC021 BOM 
 
 
Geslachtsnaamwijziging Status: _gewijzigd 
 
Naam Type Notes 
NummerBesluit «verplicht» String Nummer van het besluit ten 

aanzien van de wijziging in 
geslachtnaam 

Nieuwe achternaam «verplicht» String  
DatumBesluit «verplicht» Datum  

 
 
Aanvrager Status: _vastgesteld 
 
Naam Type Notes 
VreemdRechtFamilienamen  String  

 
 
Belanghebbende Status: _vervallen 
 

 
 

class KUC021 BOM

02 Classes::Verzoek 
geslachtsnaamwijziging

- Burgeli jke staat: ENumBurgeli jkStaat
- Datum verzoek: Datum
- Gewenste achternaam: String

02 Classes::Persoon

Natuurli jkPersoon
02 Classes::Belanghebbende

NatuurlijkPersoon
02 Classes::Aanv rager

- VreemdRechtFamil ienamen: String

BOM: KUC021 
Wijzigen naam 
enof geslacht::

Zaak

02 Classes::
Geslachtsnaamwijziging Adv ies
- AdviesDatum: Datum
- Ambtenaar: String

02 Classes::
GeslachtsnaamwijzigingBesluit
- BesluitDatum: Datum
- BesluitNummer: String

Name: KUC021 BOM
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 28-4-2016 14:13:30
Updated: 19-6-2016 20:21:11

02 Classes::Geslachtsnaamwijziging
«verplicht»

- NummerBesluit: String
- Nieuwe achternaam: String
- DatumBesluit: Datum

BOM: KUC021 
Wijzigen naam 
enof geslacht::

Zaak

02 Classes::Startdocument
- DocumentId: String
- DocumentDatum: Datum
- DocumentPlaats: String
- Land: EnumLand
- Toelichting: String

Actualisering Module 02De op dit diagram getoonde '_vervallen' classes zijn ook naar de change 'Actualisering Module 02' getraceerd. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

Niet meer gebruikt in KUC021, nog wel in KUC022 en KUC023

1

1

0..*

«trace»

1..*

1

0..10..*

1

«trace»
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Geslachtsnaamwijziging Advies Status: _vervallen 
Advies voor geslachtsnaamwijziging voor IND 
Naam Type Notes 
AdviesDatum  Datum Datum waarop het advies is 

opgesteld. 
Ambtenaar  String Ambtenaar die het advies 

heeft opgesteld. 
 
 
GeslachtsnaamwijzigingBesluit Status: _vervallen 
Besluit dat genomen is door Ministerie van Justitie op basis van het opgestelde advies. 
Naam Type Notes 
BesluitDatum  Datum Datum waarop het besluit is 

opgesteld. 
BesluitNummer  String Uniek nummer van het besluit 

dat genomen is. 
 
 
Persoon Status: _vastgesteld 
 

 
 
Startdocument Status: _vastgesteld 
 
Naam Type Notes 
DocumentId  String  
DocumentDatum  Datum  
DocumentPlaats  String  
Land  EnumLand  
Toelichting  String  

 
 
Verzoek geslachtsnaamwijziging Status: _vervallen 
Met dit verzoek kan de aanvrager een aanvraag indienen om de achternaam, of die van de kinderen, te 
wijzigen. 
Naam Type Notes 
Burgelijke staat  ENumBurgelijkSt

aat 
 

Datum verzoek  Datum Datum waarop de 
geslachtsnaamwijziging is 
opgesteld. 
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Verzoek geslachtsnaamwijziging Status: _vervallen 
Gewenste achternaam  String  

 
 
<anonymous> Status: Proposed 
 

 
 
Zaak Status: _gewijzigd 
 

 
 
Zaak Status: _vervallen 
 

  KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht 

 KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht 
 
alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 02'. Deze 
relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
BRG-02-03: Geslachtsnaam regels Status: _vastgesteld 
Groepering van geslachtsnaam regels. 

 
 
MR-02-05: Signaal indien geldig NL reisdocument in bezit Status: _nieuw 

custom KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht

Actualisatie Module 02

(from 02 Naam en 
Geslacht)

KUC021 Wijzigen 
naam en/of geslacht

Name: KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 21-4-2016 17:40:43
Updated: 14-6-2016 07:18:11

Verscheidenheid van 
familienamen

(from U-Z)

Verzoek 
naamsv aststelling

(from U-Z)

Verzoek 
geslachtsnaamwijziging

(from U-Z)

Adv ies

(from A-D)
Belanghebbende(n) 

naamwijzigingsprocedure

(from A-D)

BR-02-09: Alleen 
minderjarige kinderen 
w aarov er gezag

(from 02 Bedri jfsregels)

BR-02-10: Alleen van 
eigen kinderen

(from 02 Bedri jfsregels)

BRG-02-03: 
Geslachtsnaam regels

(from 02 BR Groepen)

niet meer gebruikt in KUC021

MR-02-02: Signaal 
geslachtsnaamswijziging 

(from 02 Meldingregels)

MRG-02-02: 
Geslachtsnaamwijziging 
meldingen

(from 02 MR Groepen)
MR-02-05: Signaal indien 
geldig NL reisdocument in 
bezit

(from 02 Meldingregels)

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 02'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
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MR-02-05: Signaal indien geldig NL reisdocument in bezit Status: _nieuw 
Informeren aanroepend systeem wordt gedaan indien de persoon van wie de geslachtnaam gewijzigd 
wordt, een geldig Nederlands reisdocument in bezit heeft. 

 
 
MR-02-02: Signaal geslachtsnaamswijziging  Status: _vervallen 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als datum aanvraag geslachtsnaamswijziging 
en de huidige datum (na ontvangst Koninklijk Besluit) nog kinderen zijn geboren. [fnc2.3.7] 

 
 
BR-02-09: Alleen minderjarige kinderen waarover gezag Status: _gewijzigd 
OUD:  
titel: Alleen minderjarige kinderen 
tekst: Alleen van minderjarige kinderen mag de geslachtsnaam worden gewijzigd op basis van een 
geslachtsnaamwijziging van een ouder. 
 
NIEUW: 
titel: Alleen minderjarige kinderen waarover gezag 
tekst: Het wijzigen van de geslachtsnaam van een kind op basis van de geslachtsnaamwijziging van 
een (mede)-ouder mag alleen bij minderjarige kinderen waarover die (mede)-ouder gezag heeft. 
 

 
 
BR-02-10: Alleen van eigen kinderen Status: _vervallen 
Een geslachtsnaamwijziging mag alleen voor kinderen worden doorgevoerd als het kinderen van de 
ouder zelf zijn (dus geen partner). 

 
 
KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht Status: _gewijzigd 
OUD: Met deze use case kan de Behandelaar wijzigen van de naam (voornaam of geslachtsnaam) en / 
of het geslacht van de aanvrager registreren zodat vervolgens een latere vermelding aan de 
geboorteakte kan worden toegevoegd. Ook is het mogelijk de aanschrijfoptie te wijzigen. 
 
NIEUW: Met deze use case kan de Behandelaar een wijziging of vaststelling van de naam (voornaam 
en/of geslachtsnaam) en/of het geslacht van de aanvrager registreren zodat vervolgens een latere 
vermelding aan de geboorteakte kan worden toegevoegd. Ook is het mogelijk de aanschrijfoptie te 
wijzigen 
 
Geen relatie met Advies 

 
 
Advies Status: _gewijzigd 
OUD: Antwoord van of aan externe instanties op een adviesvraag (voor geslachtsnaamwijziging of 
opgravingsverlof of afgifte reisdocument of naturalisatie). 
 
NIEUW: Antwoord van of aan externe instanties op een adviesvraag (voor opgravingsverlof of afgifte 
reisdocument of naturalisatie). 
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Belanghebbende(n) naamwijzigingsprocedure Status: _vervallen 
Alle betrokken personen welke gehoord worden in een naamswijzingsprocedure. Zoals genoemd in art. 
7 van het Besluit geslachtsnaamwijziging. 

 
 
MRG-02-02: Geslachtsnaamwijziging meldingen Status: _vastgesteld 
Groepering van geslachtsnaamwijziging meldingen. 

 
 
Verscheidenheid van familienamen Status: _gewijzigd 
OUD: Alle gegevens die nodig zijn om de verscheidenheid van familienamen te kunnen vastleggen. 
(discussie of benodigde term voor het doel in KUC021 09-06-2011) 
 
NIEUW: Alle gegevens die nodig zijn om de verscheidenheid van familienamen te kunnen vastleggen. 
 

 
 
Verzoek geslachtsnaamwijziging Status: _vervallen 
Alle relevante gegevens benodigd om een geslachtsnaamswijziging te kunnen registreren. 

 
 
Verzoek naamsvaststelling Status: _vervallen 
Alle relevante gegevens benodigd om een naamsvaststelling te kunnen registreren. 

  KUC022 Behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen 

 KUC022 Behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen 
 
 
 
 

custom KUC022 Behandelen v erzoek v erklaring v an verscheidenheid van familienamen
Name: KUC022 Behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 21-4-2016 19:14:00
Updated: 21-4-2016 19:14:57

Actualisatie 
Module 02

(from 02 Naam en 
Geslacht)

KUC022 Behandelen 
v erzoek verklaring 

van 
verscheidenheid 
v an familienamen

geen wijzigingen!



Definitief| Wijzigingen log v4.0.0| 16-6-2016   
  

 Confidentieel VNG, 2016 Pagina 24 van 93   
  

 
 
  KUC023 Registreren akte van naamskeuze 

 KUC023 Registreren akte van naamskeuze 
 
 
KUC023 Registreren akte van naamskeuze Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar een akte van naamskeuze opstellen en registreren in geval 
van separate: 
-    naamskeuze voor geboorte,  
-    naamskeuze na geboorte in het buitenland,  
-    naamskeuze bij aangaan huwelijk van de ouders, 
-    naamskeuze bij optie (art. 10:25 BW, onder b) 
 

 
 
 

custom KUC023 Registreren akte van naamskeuze

Actualisatie 
Module 02

(from 02 Naam en 
Geslacht)

KUC023 Registreren 
akte v an 

naamskeuze

Name: KUC023 Registreren akte van naamskeuze
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 21-4-2016 19:14:13
Updated: 21-4-2016 19:15:21

«trace»
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3 Actualisering Module 03 
 KUC031 Uitgeven document 

 KUC031 Uitgeven document 
 
alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 03'. Deze 
relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
Subject Status: _nieuw 
De persoon van wie een uittreksel aangevraagd wordt 

 
 
AanvraagUittrekselBRP Status: _gewijzigd 
gewijzigd: NietInBRPBekendeAanvrager toegevoegd 
Naam Type Notes 
AanvraagDatumTijd  DatumTijd  
AanvraagPlaats  EnumPlaats  
UittrekselType  EnumUittrekselT  

custom KUC031 Uitgev en document

Actualisering Module 03

BR-03-16: Persoon is niet 
ouder dan 80 jaar

(from 03 Bedrijfsregels)BRG-03-05: Aanv raag 
VOG  regels

(from 03 BR Groepen)

(from 03 Documenten 
en Verzoeken)

KUC031 Uitgev en 
document

BR-03-16  is vervallen en verwijderd uit BRG-03-05

(from 20 Beheer)

MUC230: 
onderhouden van 

layouts v an 
documenten

03 Classes::AanvraagUittrekselBRP
- AanvraagDatumTijd: DatumTi jd
- AanvraagPlaats: EnumPlaats
- UittrekselType: EnumUittrekselType
- IndUitreiking: boolean
- OndertekendNamensB&W: boolean
- VrijeTekst: String
- DoelVanVerstrekken: String [0..1]
- NietInBRPBekendeAanvrager: String [0..1]

BR-03-17: Doel van 
verstrekken verplicht

(from 03 Bedrijfsregels)

BR-03-02: Uittreksel Bewijs 
van in leven zijn

(from 03 Bedrijfsregels)

BRG-03-01: Uittreksel 
BRP regels

(from 03 BR Groepen)

Natuurli jkPersoon
03 Classes::

Subject

BR-03-03: Attestatie de Vita 

(from 03 Bedrijfsregels)
BR-03-04: Verklaring Bewij s 
van Nederlanderschap

(from 03 Bedrijfsregels)

BR-03-18: Aanvrager 
verplicht

(from 03 Bedrijfsregels)

BR-03-15: Subject is 
ingezetene bij  aanvragen 
VOG

(from 03 Bedrijfsregels)

gewijzigd: NietInBRPBekendeAanvrager toegevoegd

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 03'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

Subject

(from Q-T)

«trace»

«trace»

«trace»

1

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC031 Uitgeven document
Actualisering Module 03
1.0
Rob den Hollander



Definitief| Wijzigingen log v4.0.0| 16-6-2016   
  

 Confidentieel VNG, 2016 Pagina 26 van 93   
  

AanvraagUittrekselBRP Status: _gewijzigd 
ype 

IndUitreiking  boolean  
OndertekendNamensB&W  boolean  
VrijeTekst  String  
DoelVanVerstrekken  String  
NietInBRPBekendeAanvrager  String Bij aanvraag van een 

uittreksel door een derde 
(aanvrager != subject) dient 
voor protocollering aanvrager 
bekend te zijn. Indien 
aanvrager niet bekend is in 
het systeem, dient deze als 
'vrije tekst' opgenomen te 
worden. 

 
 
MUC230: onderhouden van layouts van documenten Status: _nieuw 
Deze use case stelt de gebruiker in staat om layouts van verschillende documenten te onderhouden. 

 
 
KUC031 Uitgeven document Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar onderstaande documenten afgeven of bevestigen: Uittreksel 
BRP, Mededeling op gedane verstrekking, Verklaring onder ede of belofte, Verklaring omtrent gedrag. 
Een document is in deze een: uittreksel/ afschrift, verklaring of bewijs. 
Waar noodzakelijk wordt protocollering verzorgd. 
 

 
 
BRG-03-01: Uittreksel BRP regels Status: _gewijzigd 
Groepering van uittreksel BRP regels. 
 
NIEUW: uitgebreid met BR-03-18 
 

 
 
BRG-03-05: Aanvraag VOG  regels Status: _gewijzigd 
Groepering van aanvraag VOG regels. 
 
NIEUW: BR-03-16 vervallen 
 

 
 
Subject Status: _gewijzigd 
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Subject Status: _gewijzigd 
OUD: Het onderwerp waarop een ZAAK betrekking kan hebben zijnde één of meer voorkomens van de 
in het RSGB en het RGBZ onderscheiden objecttypen.[RGB Zaken UML 1 0 deel III]. 
 
NIEUW:  
1. Het onderwerp waarop een ZAAK betrekking kan hebben zijnde één of meer voorkomens van de in 

het RSGB en het RGBZ onderscheiden objecttypen.[RGB Zaken UML 1 0 deel III]. 
2. De persoon voor wie een uittreksel uit de BRP aangevraagd wordt. 
 
 

 
 
BR-03-02: Uittreksel Bewijs van in leven zijn Status: _gewijzigd 
OUD: Uittreksel Bewijs van in leven zijn mag alleen worden afgegeven als de persoon niet overleden is 
en de persoon ingeschreven staat in de basisregistratie personen. 
 
NIEUW: Uittreksel Bewijs van in leven zijn mag alleen worden afgegeven als subject niet overleden is 
en subject als ingezetene ingeschreven staat in de basisregistratie personen. 
 

 
 
BR-03-03: Attestatie de Vita  Status: _gewijzigd 
OUD:  
titel: Uittreksel Attestatie de Vita 
tekst: Attestatie de Vita verklaring mag alleen worden afgegeven als de persoon niet overleden is. 
 
NIEUW:  
titel: Attestatie de Vita  
tekst: Attestatie de Vita verklaring mag alleen worden afgegeven als subject niet overleden is. 
 

 
 
BR-03-04: Verklaring Bewijs van Nederlanderschap Status: _gewijzigd 
OUD: Verklaring Bewijs van Nederlanderschap mag alleen worden afgegeven als de persoon de 
Nederlandse nationaliteit bezit of heeft bezeten. 
 
NIEUW: Verklaring Bewijs van Nederlanderschap mag alleen worden afgegeven als subject de 
Nederlandse nationaliteit bezit of heeft bezeten. 
 

 
 
BR-03-15: Subject is ingezetene bij aanvragen VOG Status: _gewijzigd 
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BR-03-15: Subject is ingezetene bij aanvragen VOG Status: _gewijzigd 
OUD 
titel: Persoon is ingezetene bij aanvragen VOG 
tekst: Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag mag alleen worden uitgevoerd als persoon ingezetene is in 
de feitgemeente 
 
NIEUW 
titel: BR-03-15: Subject is ingezetene bij aanvragen VOG 
nieuw: Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag mag alleen worden uitgevoerd als subject ingezetene is in 
de feitgemeente. 
 

 
 
BR-03-16: Persoon is niet ouder dan 80 jaar Status: _vervallen 
Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag mag niet worden uitgevoerd als persoon ouder is dan 80 jaar op 
datum van aanvraag. 

 
 
BR-03-17: Doel van verstrekken verplicht Status: _gewijzigd 
Het doel van verstrekken is verplicht indien uittreksel BRP aangevraagd wordt door een andere persoon 
dan de persoon waar het uittreksel betrekking op heeft (bevraagde) of zijn gemachtigde. 
 
NIEUW: Het doel van verstrekken is verplicht indien aanvrager en subject niet dezelfde persoon zijn en 
aanvrager niet de gemachtigde van subject is. 
 

 
 
BR-03-18: Aanvrager verplicht Status: _nieuw 
Aanvrager is verplicht indien aanvrager en subject niet dezelfde persoon zijn en aanvrager niet de 
gemachtigde van subject is. 
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 KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking 

 KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking 
 
alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 03'. Deze 
relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
 
MRG-03-01: Verstrekkingsbeperking regels Status: _gewijzigd 
Groepering van verstrekkingsbeperking regels. 
 
NIEUW: MR-03-05 

 
 
MR-03-05: Dubbele status verstrekkingsbeperking Status: _nieuw 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als nieuwe status verstrekkingsbeperking wordt 
geregistreerd terwijl ook een gelijke bestaande status verstrekkingsbeperking geregistreerd is. 

 
 
MR-03-01: Afwijkende status verstrekkingsbeperking Status: _vastgesteld 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als bij gerelateerde woonachtig op hetzelfde 
adres een andere status verstrekkingbeperking geregistreerd is als bij de aanvrager zelf. 

 
 
Aanvrager Status: _gewijzigd 
 Verstrekkingsbeperking (attribuut) toegevoegd  Verstrekkingsbeperking (term) toegevoegd 
Naam Type Notes 
Verstrekkingsbeperking  String  

Actualisering 
Module 03

Verstrekkingsbeperking

(from U-Z)

(from 03 Documenten en 
Verzoeken)

KUC032 Behandelen 
v erzoek 

verstrekkingsbeperking

Natuurli jkPersoon
03 Classes::Aanvrager

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

⦁ Verstrekkingsbeperking (attribuut)toegevoegd⦁ Verstrekkingsbeperking (term) toegevoegd

MRG-03-01: 
Verstrekkingsbeperking 
regels

(from 03 MR Groepen)

MR-03-01: Afwijkende status 
v erstrekkingsbeperking

(from 03 Meldingregels)
MR-03-05: Dubbele status 
v erstrekkingsbeperking

(from 03 Meldingregels)

Afnemer

(from A-D)

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 03'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

«trace» «trace»

«trace»

«trace»
«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking
Actualisering Module 03
1.0
Rob den Hollander
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Aanvrager Status: _gewijzigd 
TelefoonNummer  int  
EmailAdres  String  

 
 
 
KUC032 Behandelen verzoek verstrekkingsbeperking Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar een verzoek tot verstrekkingbeperking verwerken (plaatsen en 
intrekken). Een burger heeft recht op beperkte informatievoorziening van persoonsgegevens richting 
Afnemers (zoals derden). 
Met deze use case is het tevens mogelijk om een verzoek te registeren waardoor bepaalde gegevens 
op de persoonslijst niet getoond/verstrekt worden (bekend als verzoek "verwijderen historie”) aan betrokkene(n) en Afnemers. Dit kan in het geval van geslachtswijziging of adoptie. 
 

 
 
Afnemer Status: _nieuw 
Organisaties (of personen) waaraan gegevens worden verstrekt of kunnen worden verstrekt uit de BRP. 
[LO-BRP 1.0] 

 
 
Verstrekkingsbeperking Status: _gewijzigd 
OUD: Indicator die aangeeft dat de persoon heeft gekozen voor beperkte verstrekking van zijn/haar 
persoonsgegevens aan derden. 
 
NIEUW: Gegevens die aangeven aan welke derde de persoonsgegevens niet verstrekt mag worden. 
 

  KUC033 Registreren gezagsverhouding 

 KUC033 Registreren gezagsverhouding 

custom KUC033 Registreren gezagsv erhouding

Actualisering Module 03

BR-03-08: Wijzigen 
gezagsv erhouding

(from 03 Bedrijfsregels)

BRG-03-03: Registreren 
gezagsv erhouding regels

(from 03 BR Groepen)

BRG-03-04: Curatele 
regels

(from 03 BR Groepen)

(from 03 Documenten 
en Verzoeken)

KUC033 Registreren 
gezagsv erhouding

BR-03-06: Geen gezag 
derde bij  gezag 2 ouders

(from 03 Bedrijfsregels)

Gezaghouder

(from E-H)

Natuurl i jkPersoon
03 Classes::
Gezaghouder

- IndGezag: boolean MR-03-02: Gezaghouder 
onder curatele

(from 03 Meldingregels)

MR-03-03: Gezag van 
rechtswege

(from 03 Meldingregels)

MR-03-04: Gezaghouders 
huwelijk/geregistreerd 
partnerschap

(from 03 Meldingregels)
MRG-03-02: Registreren 
gezagsv erhouding regels

(from 03 MR Groepen)

MRG-03-03: Curatele 
regels

(from 03 MR Groepen)

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 03'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC033 Registreren gezagsverhouding
Actualisering Module 03
1.0
Rob den Hollander
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alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 03'. Deze 
relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
 
 
MRG-03-02: Registreren gezagsverhouding regels Status: _vastgesteld 
Groepering van registreren gezagsverhouding regels. 

 
 
MRG-03-03: Curatele regels Status: _vastgesteld 
Groepering van registreren van curatele regels. 

 
 
MR-03-02: Gezaghouder onder curatele Status: _gewijzigd 
OUD: 
titel: Gezagouder onder curatele 
omschrijving: Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als gezagouder onder curatele 
staat. 
 
OUD: 
titel: Gezaghouder onder curatele 
omschrijving: Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als gezaghouder onder curatele 
staat. 
 

 
 
MR-03-03: Gezag van rechtswege Status: _gewijzigd 
OUD: 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als gezagouder(s) het gezag al van rechtswege 
(zie BR-00-04) hebben. 
 
NIEUW: 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als gezaghouder(s) het gezag al van 
rechtswege (zie BR-00-04) hebben. 
 

 
 
MR-03-04: Gezaghouders huwelijk/geregistreerd 
partnerschap 

Status: _gewijzigd 

OUD (titel): Gezagouders huwelijk/geregistreerd partnerschap 
NIEUW (titel): Gezaghouders huwelijk/geregistreerd partnerschap 
 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als bij registreren gezagsverhouding de ouders 
een huwelijk/geregistreerd partnerschap met elkaar hebben. 
 

 
 
Gezaghouder Status: _gewijzigd 
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Gezaghouder Status: _gewijzigd 
OUD: (gezag)ouder 
NIEUW: gezaghouder 
 
Naam Type Notes 
IndGezag  boolean  

 
 
 
KUC033 Registreren gezagsverhouding Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan de Behandelaar aanpassingen van handelingsbekwaamheid registreren. 
Wanneer is vastgesteld dat een persoon onder curatele staat of dat de gezagsverhouding tussen 
ouder(s) en kind(eren) veranderd is, dient dit door de bijhoudingsgemeente geregistreerd te worden. De 
gezagsverhouding wijzigt eveneens als een persoon meerderjarig wordt. 
 

 
 
BRG-03-03: Registreren gezagsverhouding regels Status: _vastgesteld 
Groepering van registreren gezagsverhouding regels. 

 
 
BRG-03-04: Curatele regels Status: _vastgesteld 
Groepering van curatele regels. 

 
 
BR-03-06: Geen gezag derde bij gezag 2 ouders Status: _gewijzigd 
OUD: Bij een minderjarig persoon (zie BR-00-03) met twee ouders mag geen gezag bij derde 
geregistreerd zijn. 
 
NIEUW: Bij een minderjarig persoon (zie BR-00-03) met twee ouders die beiden het gezag hebben, 
mag geen gezag bij derde geregistreerd zijn. 

 
 
BR-03-08: Wijzigen gezagsverhouding Status: _gewijzigd 
OUD titel: Vastleggen gezag(h)ouder 
 
NIEUW titel: Wijzigen gezagsverhouding 
 
Wijzigen gezagsverhouding mag niet plaatsvinden als bij persoon reeds dezelfde waarden bij gezag 
geregistreerd zijn. 
 

 
 
Gezaghouder Status: _gewijzigd 
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Gezaghouder Status: _gewijzigd 
OUD: 
term: gezag(h)ouder(s) 
omschrijving: Persoon die het gezag heeft over een ander persoon en/of de indicatie dat gezag bij 
derde ligt. 
 
NIEUW: 
term: gezaghouder 
omschrijving: Ouder die het gezag heeft over een ander persoon en/of de indicatie dat gezag bij 
voogd/curator ligt. 
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4 Actualisering Module 04 
 KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding - bedrijfsregels 

 KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding - bedrijfsregels 
 
alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn 
niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap 
Voorbereiding 

Status: _gewijzigd 

Met deze use case kan Behandelaar een melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en voorbereiding 
van huwelijk of partnerschap registeren. 

 
BR-04-01 : Minimumleeftijd huwelijkspartner Status: _gewijzigd 
OUD: Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de 
datum van de huwelijksaangifte en huwelijk. 
 NIEUW: Een persoon mag alleen trouwen of voorgenomen huwelijk melden als hij of zij minstens 18 
jaar is op de datum van het huwelijk. 

 
BRG-04-03 : Voorbereiding regels Status: _gewijzigd 

(from 04 Huwel ijk en 
Partnerschap)

KUC041 Registreren 
Huwelij k of 

Partnerschap 
Voorbereiding

BRG-04-01 : Partner persoonregels

(from 04 BR Groepen)

BRG-04-02 : Regels melden voorgenomen 
huwelij k/partnerschap

(from 04 BR Groepen)

alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

Actualisering Module 04

BR-04-12 : Nederlandse nationaliteitsregel

(from 04 Bedrijfsregels)

BRG-04-03 : Voorbereiding regels

(from 04 BR Groepen)

BR-00-05: Bepalen v erwantschap (in 3e of 4e 
graads zij lijn)

(from 00 Bedrijfsregels)

BR-04-09 : Controle verwantschap bij  trouwen

(from 04 Bedrijfsregels)
BR-04-10 : Controle verwantschap bij  registreren 
partnerschap

(from 04 Bedrijfsregels)

MRG-04-01 Meldingsregels voor melden v an 
voorgenomen H/P

(from 04 MR Groepen) MR-04-01 Bedrij fsregels als meldingsregels bij 
valideren v an melding v oorgenomen H/P

(from 04 Meldingsregels)

BR-04-11 : Gegronde reden uitzondering

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-06 : Geregistreerde partner is ingezetene bij  
melden v oorgenomen geregistreerd partnerschap 

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-01 : Minimumleeftijd huwelij kspartner

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-02 : Minimumleeftijd geregistreerde partner

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-05 : Huwelij kspartner is ingezetene bij  
melden v oorgenomen huwelij k

(from 04 Bedrijfsregels)

Relatie toegevoegd aan BRG-04-02 (Verplaatst uit BRG-04-01)

BR-04-04 : Geregistreerde partner onder curatele

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-03 : Huwelij kspartner onder curatele

(from 04 Bedrijfsregels)

Relatie toegevoegd aan BRG-04-03 (Verplaatst uit BRG-04-01)

BRG-04-01 & BR-04-12 Vervallen

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC041 Registreren Huwel ijk of Partnerschap Voorbereiding - bedri jfsregels
Actualisering Module 04
1.0
Rob den Hollander
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BRG-04-03 : Voorbereiding regels Status: _gewijzigd 
OUD: 
tekst:    Groepering van huwelijk (of geregistreerde partnerschap) voorbereiding regels. 
 
NIEUW: 
tekst:    Groepering van huwelijk (of geregistreerd partnerschap) voorbereiding regels. 
 
BR-04-03 en BR-04-04 toegevoegd (Verplaatst uit BRG-04-01) 

 
BR-04-03 : Huwelijkspartner onder curatele Status: _vastgesteld 
Een persoon mag niet trouwen als hij of zij onder curatele staat. 

 
 
BR-04-04 : Geregistreerde partner onder curatele Status: _vastgesteld 
Een persoon mag niet een geregistreerd partnerschap aangaan als hij of zij onder curatele staat. 

 
 
BR-04-02 : Minimumleeftijd geregistreerde partner Status: _gewijzigd 
OUD: Een persoon mag alleen een geregistreerd partnerschap aangaan of aangifte doen als hij of zij 
minstens 18 jaar is op de datum van de partnerschapsaangifte en geregistreerd partnerschap. 
 
NIEUW: Een persoon mag alleen een geregistreerd partnerschap aangaan of melding doen van een 
voorgenomen geregistreerd partnerschap als hij of zij minstens 18 jaar is op de datum van ingang van 
geregistreerd partnerschap. 

 
 
BR-04-05 : Huwelijkspartner is ingezetene bij melden 
voorgenomen huwelijk 

Status: _gewijzigd 

OUD 
titel:    Huwelijkspartner is ingezetene bij huwelijksaangifte 
tekst:    Huwelijksaangifte mag alleen worden uitgevoerd als minimaal 1 beoogd huwelijkspartner 
ingezetene is in de feitgemeente 
 
NIEUW 
titel:    Huwelijkspartner is ingezetene bij melden voorgenomen huwelijk 
tekst:    Melden voorgenomen huwelijk mag alleen worden uitgevoerd als minimaal 1 beoogd 
huwelijkspartner ingezetene is 

 
 
BR-04-06 : Geregistreerde partner is ingezetene bij melden 
voorgenomen geregistreerd partnerschap  

Status: _gewijzigd 
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BR-04-06 : Geregistreerde partner is ingezetene bij melden 
voorgenomen geregistreerd partnerschap  

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel:    Geregistreerde partner is ingezetene bij aangifte geregistreerde partnerschap  
tekst:    Aangifte geregistreerde partnerschap mag alleen worden uitgevoerd als minimaal 1 beoogd 
geregistreerde partner ingezetene is in de feitgemeente 
 
 
NIEUW: 
titel:    Geregistreerde partner is ingezetene bij melden voorgenomen geregistreerd partnerschap  
tekst:    Melden voorgenomen geregistreerd partnerschap mag alleen worden uitgevoerd als minimaal 1 
beoogd geregistreerde partner ingezetene is  

 
 
BR-04-09 : Controle verwantschap bij trouwen Status: _gewijzigd 
OUD: 
Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (BR-00-01) is tussen beoogde 
huwelijkspartners 
 
NIEUW: 
Trouwen mag niet worden uitgevoerd als  er verwantschap in rechte lijn of 2e graads zijlijn (BR-00-01) is tussen beoogde huwelijkspartners  er verwantschap in 3e of 4e graads zijlijn (BR-00-05) is tussen beoogde huwelijkspartners en er 

geen beedigde verklaring is afgelegd dat zij vrije toestemming tot het huwelijk geven. 
 
 
BR-04-10 : Controle verwantschap bij registreren 
partnerschap 

Status: _gewijzigd 

NIEUW: 
Registreren partnerschap mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (BR-00-01) is tussen 
beoogde geregistreerde partners 
 
NIEUW: 
Registreren partnerschap mag niet worden uitgevoerd als  er verwantschap in rechte lijn of 2e graads zijlijn (BR-00-01) is tussen beoogde geregistreerde 

partners   er verwantschap in 3e of 4e graads zijlijn (BR-00-05) is tussen beoogde geregistreerde partners en 
er geen verklaring is afgelegd dat zij vrije toestemming tot het geregistreerd partnerschap geven.  

 
 
BR-04-11 : Gegronde reden uitzondering Status: _gewijzigd 
OUD:  
Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-
09, BR-04-10, BR-04-17, BR-4-18, BR-04-23 of BR-04-24 BR-04-37, BR-04-38 moeten niet worden 
uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking heeft vastgelegd. 
 
NIEUW: 
Regels BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-17, BR-4-18, BR-04-23 
of BR-04-24 BR-04-37, BR-04-38 moeten niet worden uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor 
afwijking heeft vastgelegd. 
 
BR-04-07 en BR-04-08 verwijderd 
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BR-04-12 : Nederlandse nationaliteitsregel Status: _vervallen 
OUD: De volgende rules moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit 
heeft: BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, 
BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR-04-17, BR-04-18 
 
Toelichting/herkomst tav wijziging: 
gewijzigd vanuit KUC041: BR-04-05 en BR-04-06 verwijderd 
gewijzigd vanuit KUC042: BR-04-01 en BR-04-02 verwijderd 
BR-04-11 staat in al deze gevallen al toe dat een ambtenaar een beredeneerde uitzondering mag 
maken -> Regel vervallen 

 
 
MRG-04-01 Meldingsregels voor melden van voorgenomen 
H/P 

Status: _nieuw 

Groepering van meldingsregels voor het melden van een voorgenomen H/P 
 
 
MR-04-01 Bedrijfsregels als meldingsregels bij valideren 
van melding voorgenomen H/P 

Status: _nieuw 

De regels BR-04-03, BR-04-04, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-31 t/m BR-04-38 dienen als meldingsregels 
behandeld te worden bij het valideren van de melding van voorgenomen H/P. 

 
 
BRG-04-01 : Partner persoonregels Status: _vervallen 
Groepering van huwelijkspartner (of geregistreerde partner) persoonregels 
 
(gewijzigd omdat BR-04-12 vervalt en dus de samenstelling wijzigt) 
(kan vervallen omdat regels herverdeeld zijn over MRG-04-01, BRG-04-02 en BRG-04-03) 
 

 
 
BRG-04-02 : Regels melden voorgenomen 
huwelijk/partnerschap 

Status: _gewijzigd 

OUD 
titel:    Aangifte regels 
tekst:    Groepering van huwelijk (of geregistreerde partnerschap) aangifte regels 
 
NIEUW 
titel:    Regels melden voorgenomen huwelijk/partnerschap 
tekst:    Groepering van meldingsregels voor voorgenomen huwelijk (of geregistreerd partnerschap) 
 
BR-04-01, BR-04-02, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-09 en BR-04-10 toegevoegd  
(Verplaatst uit BRG-04-01) 

 
 
BR-00-05: Bepalen verwantschap (in 3e of 4e graads zijlijn) Status: _nieuw 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap (in 3e of 4e graads zijlijn) als twee personen een 
relatie hebben in 3e of 4e graads zijlijn, te weten:  oom/tante en neef/nicht  neef/nicht en neef/nicht 
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  KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding - classes 

  
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding - classes 

 
alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn 
niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
EnumBijzondMeldingVoorgenomenH/P Status: _gewijzigd 
OUD:    EnumBijzondH/PAangifte 
NIEUW:    EnumBijzondMeldingVoorgenomenH/P 
 

 
 
Akte van H/P Aangifte Status: _vervallen 

Gewijzigd

Vervallen

Actualisering Module 04

04 Classes::H/P Voorbereiding
- H/PDatum: Datum
- H/P Plaats: EnumPlaats
- H/PLand: EnumLand
- GeslachtsnaamToekomstigeKind: String
- MeldingDatumTijd: DatumTijd
- PublicatieH/P: boolean
- Toelichting: String

Akte
04 Classes::Akte v an H/P Aangifte

::Akte
- AkteNummer: Aktenummer
- AkteModel: EnumAkteModel
- AkteDatum: Datum
- AktePlaats: EnumPlaats
- AmbtenaarBurgeli jkeStand: EnumAmbtenaarBurgeli jkeStand
- IndHandtekeningGezet: boolean
- HandtekeningDatum: Datum
- indJustitiëleInformatiedienst : boolean
- indVerklaringOntbrekendeHandtekening: boolean

04 Classes::
Kennisgev ingH/P Aangifte

04 Classes::H/P Aangifte
- AangifteDatumTijd: DatumTijd
- PublicatieH/PAangifte: boolean

04 Classes::Melding v oorgenomen 
H/P

- MeldingDatumTijd: DatumTijd
- GewensteDatumH/P: DatumTijd
- H/P Gemeente: EnumGemeente

04 Classes::Bij zonderheden melding v oorgenomen H/P
- Bi jzonderheid: EnumBijzondMeldingVoorgenomenH/P
- Toelichting: String

«enumeration»
DataTypes::

EnumBij zondMeldingVoorgenomenH/P

AangifteDatumTijd > MeldingDatumTijdH/PAangifteAktenummer > VERVALLEN

alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

BOM: KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding : BOM: KUC041.3 Creëren akte van H/P Toestemming (AF11)

04 Classes::H/P Toestemming 
Aanv raag

- AanvraagDatumTijd: DatumTijd
- Opmerkingenb: String

0..*

1

0..*

0..*

0..*

1

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding - classes
Actualisering Module 04
1.0
Rob den Hollander
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Akte van H/P Aangifte Status: _vervallen 
Akte (document) die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van 
de huwelijksaangifte. 

 
 
Bijzonderheden melding voorgenomen H/P Status: _gewijzigd 
de volgende bijzonderheden zijn mogelijk (KUC041 SR 7.2):  Registreren bijzonderheden als een van partners is niet aanwezig bij aangifte  Registreren bijzonderheden als een van partners is minderjarig  Registreren bijzonderheden met betrekking tot trouwen bij volmacht (aanstaande partner niet bij de 

huwelijksvoltrekking aanwezig kan zijn)  Registreren bijzonderheden als een van partners is onder curatele  Registreren bijzonderheden als een van partners betrokken is geweest in eerder huwelijk of 
geregistreerd partnerschap in het buitenland  Registreren bijzonderheden als een van partners woonachtig geweest is in het buitenland en bewijs 
van ongehuwdheid moet overleggen 

 
Oude titel: Bijzonderheden H/P aangifte 
Nieuwe titel: Bijzonderheden melding voorgenomen H/P 
Naam Type Notes 
Bijzonderheid  EnumBijzondMel

dingVoorgenome
nH/P 

 

Toelichting  String  
 
 
H/P Aangifte Status: _vervallen 
 
Naam Type Notes 
AangifteDatumTijd  DatumTijd  
PublicatieH/PAangifte  boolean  

 
 
H/P Toestemming Aanvraag Status: _gewijzigd 
OUD: Alle relevante gegevens benodigd om een toestemming voor huwelijk of geregistreerde 
partnerschap op te maken 
NIEUW: Alle relevante gegevens benodigd om een toestemming voor huwelijk of geregistreerd 
partnerschap op te maken 
 
Naam Type Notes 
AanvraagDatumTijd  DatumTijd  
Opmerkingenb  String  

 
 
H/P Voorbereiding Status: _gewijzigd 
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H/P Voorbereiding Status: _gewijzigd 
Alle relevante gegevens benodigd voor het registreren van een huwelijk / geregistreerd partnerschap 
 
AangifteDatumTijd > MeldingDatumTijd 
H/PAangifteAktenummer > VERVALLEN 
Naam Type Notes 
H/PDatum  Datum  
H/P Plaats  EnumPlaats  
H/PLand  EnumLand  
GeslachtsnaamToekomstigeKind  String  
MeldingDatumTijd  DatumTijd  
PublicatieH/P  boolean  
Toelichting  String  

 
 
KennisgevingH/P Aangifte Status: _vervallen 
Verzamelterm voor documenten met gegevens over een (levens)gebeurtenis, die aan betrokkene of 
derden worden verstuurd, waardoor de (levens)gebeurtenis bekend wordt gemaakt. Kan mede een 
Afschrift of Uittreksel zijn.  

 
 
Melding voorgenomen H/P Status: _gewijzigd 
(gewijzigd omdat 'H/P Gemeente' is toegevoegd) 
Naam Type Notes 
MeldingDatumTijd  DatumTijd  
GewensteDatumH/P  DatumTijd  
H/P Gemeente  EnumGemeente Gemeente waar H/P 

voltrokken wordt 
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 KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding - termenlijst 

 KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding - termenlijst 
 
alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn 
niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap 
Voorbereiding 

Status: _gewijzigd 

Met deze use case kan Behandelaar een melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en voorbereiding 
van huwelijk of partnerschap registeren. 

 
 
Toestemminggever Status: _gewijzigd 

custom KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding - termenlij st

(from 04 Huweli jk en 
Partnerschap)

KUC041 Registreren 
Huwelij k of 

Partnerschap 
Voorbereiding

Bewijs v an melding 
v oorgenomen 

huwelijk/partnerschap

(from A-D)
Huwelijk-/geregistreerd 

partnerschap 
v oorbereidingsgegev ens 

(from E-H)

Huwelijk-/geregistreerd 
partnerschap aangifte

(from E-H)

Gezaghouder

(from E-H)

Akte v an 
huwelijksaangifte

(from A-D)

Akte v an 
geregistreerd 

partnerschapsaangifte

(from A-D)

Huwelijk-/geregistreerd 
partnerschap 

toestemming aanv raag 

(from E-H)

Toestemminggev er

(from Q-T)

Actualisering Module 04

alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

Name: KUC041 Registreren Huweli jk of Partnerschap Voorbereiding - termenlijst
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 10-3-2016 13:32:28
Updated: 14-6-2016 08:06:17

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
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Toestemminggever Status: _gewijzigd 
OUD: 
De persoon die een toestemming voor huwelijk of geregistreerde partnerschap verleent. Dit kan een 
ouder, voogd of curator zijn. 
 
NIEUW: 
De curator die een toestemming voor huwelijk of geregistreerd partnerschap verleent. 
 

 
 
Akte van geregistreerd partnerschapsaangifte Status: _vervallen 
Akte (document) die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van 
de geregistreerd partnerschapsaangifte. 

 
 
Akte van huwelijksaangifte Status: _vervallen 
Akte (document) die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van 
de huwelijksaangifte. 

 
 
Bewijs van melding voorgenomen huwelijk/partnerschap Status: _nieuw 
Schriftelijke bevestiging van melding voorgenomen huwelijk / partnerschap 

 
 
Gezaghouder Status: _gewijzigd 
OUD: 
term: gezag(h)ouder(s) 
omschrijving: Persoon die het gezag heeft over een ander persoon en/of de indicatie dat gezag bij 
derde ligt. 
 
NIEUW: 
term: gezaghouder 
omschrijving: Ouder die het gezag heeft over een ander persoon en/of de indicatie dat gezag bij 
voogd/curator ligt. 
 

 
 
Huwelijk-/geregistreerd partnerschap aangifte Status: _vervallen 
Alle relevante gegevens benodigd om de huwelijksaangifte of geregistreerd partnerschap aangifte te 
registreren. 

 
 
Huwelijk-/geregistreerd partnerschap toestemming 
aanvraag  

Status: _gewijzigd 
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Huwelijk-/geregistreerd partnerschap toestemming 
aanvraag  

Status: _gewijzigd 

OUD: 
Alle relevante gegevens benodigd om een toestemming voor huwelijk of geregistreerde partnerschap op 
te maken. 
 
NIEUW: 
Alle relevante gegevens benodigd om een toestemming voor huwelijk of geregistreerd partnerschap op 
te maken. 
 

 
 
Huwelijk-/geregistreerd partnerschap 
voorbereidingsgegevens  

Status: _gewijzigd 

OUD: Alle relevante gegevens anders dan huwelijk-/geregistreerd partnerschapsaangifte benodigd om 
de voorbereiding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap te registreren. 
 
NIEUW: Alle relevante gegevens anders dan melding voorgenomen huwelijk/partnerschap benodigd om 
de voorbereiding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap te registreren. 
 

  KUC042 Registreren huwelijk of partnerschap 

 KUC042 Registreren huwelijk of partnerschap 
 

(from 04 Huweli jk en 
Partnerschap)

KUC042 Registreren 
Huwelij k of 

Partnerschap

Actualisering Module 04

BR-04-01 : Minimumleeftijd 
huwelijkspartner

(from 04 Bedrijfsregels)
BR-04-02 : Minimumleeftijd 
geregistreerde partner

(from 04 Bedrijfsregels)
BR-04-12 : Nederlandse 
nationaliteitsregel

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-21 : Geldigheid melding 
voorgenomen huwelij k

(from 04 Bedrijfsregels)

BRG-04-05: Opmaken H/P 
akte regels

(from 04 BR Groepen)

BRG-04-07: Registreren 
H/P regels (op basis van 
buitenlandse 
documenten)

(from 04 BR Groepen)

BR-04-23 : Veertien dagen wachttijd na 
melden voorgenomen huwelij k

(from 04 Bedrijfsregels)

alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

BR-04-22 : Geldigheid melding 
voorgenomen geregistreerd partnerschap

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-24 : Veertien dagen wachttijd na 
melden voorgenomen geregistreerd 
partnerschap

(from 04 Bedrijfsregels)

Huwelij k-/geregistreerd 
partnerschap 

voorbereidingsgegevens 

(from E-H)

BR-04-11 : Gegronde 
reden uitzondering

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-17: Geen huw elijk of 
geregistreerde partnerschapsrelatie bij  
trouwen

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-18: Geen huw elijk of 
geregistreerde partnerschapsrelatie bij  
registreren partnerschap

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-00-05: Bepalen v erw antschap (in 3e 
of 4e graads zij lijn)

(from 00 Bedrijfsregels)

BR-04-93: Uitzondering registreren H/P met 
partner(s) onder minimumleeftijd bij  
voltrekken H/P

(from 04 Bedri jfsregels)

BR-04-09 : Controle verw antschap bij  
trouwen

(from 04 Bedrijfsregels)
BR-04-10 : Controle verw antschap bij  
registreren partnerschap

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-00-01: Bepalen v erw antschap (in 
rechte lijn of 2e graads zij lijn)

(from 00 Bedrijfsregels)

BR-04-12 Verwijderd

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace» «trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC042 Registreren huwel i jk of partnerschap
Actualisering Module 04
1.0
Rob den Hollander
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KUC042 Registreren Huwelijk of Partnerschap Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan de Behandelaar een huwelijk of partnerschap registeren. 

 
 
BR-04-01 : Minimumleeftijd huwelijkspartner Status: _gewijzigd 
OUD: Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de 
datum van de huwelijksaangifte en huwelijk. 
 
NIEUW: Een persoon mag alleen trouwen of voorgenomen huwelijk melden als hij of zij minstens 18 
jaar is op de datum van het huwelijk. 

 
 
BR-04-02 : Minimumleeftijd geregistreerde partner Status: _gewijzigd 
OUD: Een persoon mag alleen een geregistreerd partnerschap aangaan of aangifte doen als hij of zij 
minstens 18 jaar is op de datum van de partnerschapsaangifte en geregistreerd partnerschap. 
 NIEUW: Een persoon mag alleen een geregistreerd partnerschap aangaan of melding doen van een 
voorgenomen geregistreerd partnerschap als hij of zij minstens 18 jaar is op de datum van ingang van 
geregistreerd partnerschap. 
 

 
 
BR-04-09 : Controle verwantschap bij trouwen Status: _gewijzigd 
OUD: 
Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (BR-00-01) is tussen beoogde 
huwelijkspartners 
 NIEUW: 
Trouwen mag niet worden uitgevoerd als  er verwantschap in rechte lijn of 2e graads zijlijn (BR-00-01) is tussen beoogde huwelijkspartners  er verwantschap in 3e of 4e graads zijlijn (BR-00-05) is tussen beoogde huwelijkspartners en er 

geen beedigde verklaring is afgelegd dat zij vrije toestemming tot het huwelijk geven. 
 

 
 
BR-04-10 : Controle verwantschap bij registreren 
partnerschap 

Status: _gewijzigd 

NIEUW: 
Registreren partnerschap mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (BR-00-01) is tussen 
beoogde geregistreerde partners 
 NIEUW: 
Registreren partnerschap mag niet worden uitgevoerd als  er verwantschap in rechte lijn of 2e graads zijlijn (BR-00-01) is tussen beoogde geregistreerde 

partners   er verwantschap in 3e of 4e graads zijlijn (BR-00-05) is tussen beoogde geregistreerde partners en 
er geen verklaring is afgelegd dat zij vrije toestemming tot het geregistreerd partnerschap geven.  
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BR-04-11 : Gegronde reden uitzondering Status: _gewijzigd 
OUD:  
Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-
09, BR-04-10, BR-04-17, BR-4-18, BR-04-23 of BR-04-24 BR-04-37, BR-04-38 moeten niet worden 
uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking heeft vastgelegd. 
 
NIEUW: 
Regels BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-17, BR-4-18, BR-04-23 
of BR-04-24 BR-04-37, BR-04-38 moeten niet worden uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor 
afwijking heeft vastgelegd. 
 
BR-04-07 en BR-04-08 verwijderd 

 
 
BR-04-12 : Nederlandse nationaliteitsregel Status: _vervallen 
OUD: De volgende rules moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit 
heeft: BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, 
BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR-04-17, BR-04-18 
 
Toelichting/herkomst tav wijziging: 
gewijzigd vanuit KUC041: BR-04-05 en BR-04-06 verwijderd 
gewijzigd vanuit KUC042: BR-04-01 en BR-04-02 verwijderd 
BR-04-11 staat in al deze gevallen al toe dat een ambtenaar een beredeneerde uitzondering mag 
maken -> Regel vervallen 

 
 
BR-04-17: Geen huwelijk of geregistreerde 
partnerschapsrelatie bij trouwen 

Status: _gewijzigd 

OUD 
tekst:    Huwelijk mag niet worden voltrokken als een beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of 
geregistreerd partnerschapsrelatie heeft op de huwelijksdatum. 
 
NIEUW 
tekst:    Huwelijk mag niet worden voltrokken als een beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of 
geregistreerde partnerschapsrelatie heeft op de huwelijksdatum.  
 

 
 
BR-04-18: Geen huwelijk of geregistreerde 
partnerschapsrelatie bij registreren partnerschap 

Status: _gewijzigd 

OUD 
tekst:    Registratie partnerschap mag niet worden uitgevoerd als een beoogd geregistreerd partner een 
huwelijksrelatie of geregistreerd partnerschapsrelatie heeft op de geregistreerd partnerschapsdatum. 
 NIEUW 
tekst:    Registratie partnerschap mag niet worden uitgevoerd als een beoogd geregistreerd partner een 
huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft op de geregistreerde partnerschapsdatum. 
 

 
 
BR-04-21 : Geldigheid melding voorgenomen huwelijk Status: _gewijzigd 
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BR-04-21 : Geldigheid melding voorgenomen huwelijk Status: _gewijzigd 
OUD 
titel: Geldigheid huwelijksaangifte 
tekst: Huwelijksdatum moet kleiner zijn dan aangiftedatum + 1 jaar + 1 dag. 
 
NIEUW 
titel: Geldigheid melding voorgenomen huwelijk 
tekst: Huwelijksdatum moet kleiner zijn dan meldingsdatum + 1 jaar + 1 dag. 

 
 
BR-04-22 : Geldigheid melding voorgenomen geregistreerd 
partnerschap 

Status: _gewijzigd 

OUD 
titel:    Geldigheid aangifte geregistreerde partnerschap 
tekst:    Datum gegistreerde partnerschap moet kleiner zijn dan aangiftedatum + 1 jaar + 1 dag 
 
NIEUW 
titel:    Geldigheid melding voorgenomen geregistreerd partnerschap 
tekst:    Datum geregistreerd partnerschap moet kleiner zijn dan meldingsdatum + 1 jaar + 1 dag 
 

 
 
BR-04-23 : Veertien dagen wachttijd na melden 
voorgenomen huwelijk 

Status: _gewijzigd 

OUD 
titel:     Veertien dagen wachttijd na huwelijksaangifte 
tekst:    Huwelijksdatum moet groter zijn dan aangiftedatum + 13 dagen 
 
NIEUW 
titel:     Veertien dagen wachttijd na melding voorgenomen huwelijk 
tekst:    Huwelijksdatum moet groter zijn dan meldingsdatum + 13 dagen 
 

 
 
BR-04-24 : Veertien dagen wachttijd na melden 
voorgenomen geregistreerd partnerschap 

Status: _gewijzigd 

OUD 
titel:    Veertien dagen wachttijd na aangifte geregistreerde partnerschap 
tekst:    Datum geregistreerd partnerschap moet groter zijn dan aangiftedatum + 13 dagen 
 
NIEUW 
titel:    Veertien dagen wachttijd na melden voorgenomen geregistreerd partnerschap 
tekst:    Datum geregistreerd partnerschap moet groter zijn dan meldingsdatum + 13 dagen 
 

 
 
BR-04-93: Uitzondering registreren H/P met partner(s) onder 
minimumleeftijd bij voltrekken H/P 

Status: _nieuw 

BR-04-01 en BR-04-02 dienen niet uitgevoerd te worden indien het een registratie obv buitenlandse 
brondocumenten betreft en de partner(s) ten tijde van registreren van het H/P tenminste 18 jaar zijn 
(ondanks dat zij ten tijde van voltrekken van het H/P jonger dan 18 waren). 
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BRG-04-05: Opmaken H/P akte regels Status: _gewijzigd 
Groepering van regels voor valideren compleetheid benodigd voor opmaken H/P akte. 
 
BR-04-12 vervallen 

 
 
BRG-04-07: Registreren H/P regels (op basis van 
buitenlandse documenten) 

Status: _gewijzigd 

Groepering van regels voor het registreren van huwelijk/partnerschap op basis van buitenlandse 
brondocumenten. 
 
BR-04-12 vervallen 

 
 
BR-00-01: Bepalen verwantschap (in rechte lijn of 2e graads 
zijlijn) 

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel: BR-00-01: Bepalen verwantschap 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn 
of 2e graads zijlijn, te weten:  kind en ouder of grootouder   (half)broer en (half)zuster   mede-ouder en erkend kind   adoptief-ouder en adoptief-kind   oorspronkelijke ouder en zijn/haar door een ander echtpaar geadopteerd kind.  
 
NIEUW: 
titel: BR-00-01: Bepalen verwantschap (in rechte lijn of 2e graads zijlijn) 
 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap (in rechte lijn of 2e graads zijlijn) als twee 
personen een relatie hebben in rechte lijn of 2e graads zijlijn, te weten:  kind en ouder of grootouder   (half)broer en (half)zuster   mede-ouder en erkend kind   adoptief-ouder en adoptief-kind   oorspronkelijke ouder en zijn/haar door een ander echtpaar geadopteerd kind.  
 
 

 
 
BR-00-05: Bepalen verwantschap (in 3e of 4e graads zijlijn) Status: _nieuw 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap (in 3e of 4e graads zijlijn) als twee personen een 
relatie hebben in 3e of 4e graads zijlijn, te weten:  oom/tante en neef/nicht  neef/nicht en neef/nicht 

 
 
Huwelijk-/geregistreerd partnerschap 
voorbereidingsgegevens  

Status: _gewijzigd 
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Huwelijk-/geregistreerd partnerschap 
voorbereidingsgegevens  

Status: _gewijzigd 

OUD: Alle relevante gegevens anders dan huwelijk-/geregistreerd partnerschapsaangifte benodigd om 
de voorbereiding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap te registreren. 
 
NIEUW: Alle relevante gegevens anders dan melding voorgenomen huwelijk/partnerschap benodigd om 
de voorbereiding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap te registreren. 
 

  KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap 

 KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap 
 
 
KUC043 Ontbinden Huwelijk of Partnerschap Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan de Behandelaar een huwelijk of partnerschap ontbinden. 

 
 
BR-04-42: Een geldige huwelijk of geregistreerd 
partnerschap 

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel:    Één geldige huwelijk of geregistreerde partnerschap 
tekst:    Verzoek tot inschrijving van echtscheiding mag alleen gedaan worden als er één geldige 
huwelijks- of geregistreerde partnerschapsrelatie aanwezig is op moment van verzoek. 
 
NIEUW: 
titel:    Een geldig huwelijk of geregistreerd partnerschap 
tekst:    Verzoek tot inschrijving van echtscheiding mag alleen gedaan worden als er een geldige 
huwelijks- of geregistreerde partnerschapsrelatie aanwezig is op moment van verzoek 
 

 
 
BR-04-43: Verzoek tot inschrijving echtscheiding in 
gemeente van huwelijksvoltrekking 

Status: _gewijzigd 

custom KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap

Actualisering Module 04

BR-04-42: Een geldige huwelijk of 
geregistreerd partnerschap

(from 04 Bedri jfsregels)

BRG-04-08: 
Echtscheidingsaangifte regels

(from 04 BR Groepen)

(from 04 Huwelijk en 
Partnerschap)

KUC043 Ontbinden 
Huwelij k of 

Partnerschap
BR-04-43: Verzoek tot inschrijv ing 
echtscheiding in gemeente v an 
huwelijksv oltrekking

(from 04 Bedri jfsregels)

BR-04-50: Beëindigen huwelijk (of 
geregistreerd partnerschap)

(from 04 Bedri jfsregels)

BRG-04-10: Verwerking bij  
registreren ontbinden huwelijk of 
partnerschap regels

(from 04 BR Groepen)

BR-04-46: Beëindigen geregistreerd 
partnerschap met wederzijds goedvinden mag 
niet als partners gezamenlijk kind(eren) hebben

(from 04 Bedri jfsregels)

BRG-04-09: Registreren ontbinding 
geregistreerd partnerschap regels 

(from 04 BR Groepen)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace» «trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap
Actual isering Module 04
1.0
Rob den Hollander
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BR-04-43: Verzoek tot inschrijving echtscheiding in 
gemeente van huwelijksvoltrekking 

Status: _gewijzigd 

OUD: Verzoek tot inschrijving echtscheiding moet gedaan worden in de gemeente van 
huwelijksvoltrekking. 
 
NIEUW: Verzoek tot inschrijving echtscheiding moet gedaan worden in de gemeente van 
huwelijksvoltrekking (of de rechtsopvolger van deze gemeente). 
 

 
 
BR-04-46: Beëindigen geregistreerd partnerschap met 
wederzijds goedvinden mag niet als partners gezamenlijk 
kind(eren) hebben 

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel: Beëindigen geregistreerde partnerschap met wederzijds goedvinden mag niet als partners 
gezamenlijk kind(eren) hebben tekst:  Geregistreerd partnerschap mag niet met wederzijds goedvinden worden beëindigd als de 
partners al gezamenlijk het gezag uitoefenen over een of meer kinderen. 
 
NIEUW:  
titel: Beëindigen geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden mag niet als partners 
gezamenlijk kind(eren) hebben tekst: Geregistreerd partnerschap mag niet met wederzijds goedvinden worden beëindigd wanneer er 
sprake is van gezamenlijke minderjarige kinderen.. 
 

 
 
BR-04-50: Beëindigen huwelijk (of geregistreerd 
partnerschap) 

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel: Beëindigen huwelijk (of geregistreerde partnerschap) 
tekst: Bij registratie ontbinding moeten de volgende relaties van partners worden beëindigd per datum 
waarop de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden:  
- huwelijk (of geregistreerde partnerschap) 
 
NIEUW: 
titel: Beëindigen huwelijk (of geregistreerd partnerschap) 
tekst: Bij registratie van in Nederland plaatsgevonden ontbinding moeten de volgende relaties van 
partners worden beëindigd per datum van inschrijving in de burgerlijke stand:  
- huwelijk (of geregistreerd partnerschap) 
 

 
 
BRG-04-08: Echtscheidingsaangifte regels Status: _vastgesteld 
Groepering van echtscheidingsaangifte regels. 

 
 
BRG-04-09: Registreren ontbinding geregistreerd 
partnerschap regels  

Status: _vastgesteld 

Groepering van 'ontbinding geregistreerd partnerschap' regels. 
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BRG-04-10: Verwerking bij registreren ontbinden huwelijk of 
partnerschap regels 

Status: _vastgesteld 

Groepering van 'Verwerking bij registreren ontbinden huwelijk of partnerschap' regels. 
  KUC044 Omzetten huwelijk naar partnerschap 

 KUC044 Omzetten huwelijk naar partnerschap 
 
 
 
KUC044 Omzetten Partnerschap naar Huwelijk Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan een Behandelaar een partnerschap omzetten naar een huwelijk. 

 
 
BR-04-09 : Controle verwantschap bij trouwen Status: _gewijzigd 

BR-04-12 : Nederlandse 
nationaliteitsregel

(from 04 Bedrijfsregels)

(from 04 Huwelijk en 
Partnerschap)

KUC044 Omzetten 
Partnerschap naar 

Huwelijk
BRG-04-06: Omzetten 
partnerschap

(from 04 BR Groepen)

BR-04-21 : Geldigheid 
melding v oorgenomen 
huwelijk

(from 04 Bedrijfsregels)

Actualisering Module 04

BR-04-11 : Gegronde 
reden uitzondering

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-17: Geen huwelijk 
of geregistreerde 
partnerschapsrelatie bij  
trouwen

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-40: Beëindigen 
partnerschapsrelatie

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-00-05: Bepalen 
v erwantschap (in 3e of 4e 
graads zij lijn)

(from 00 Bedrijfsregels)

BR-04-09 : Controle v erwantschap bij  
trouwen

(from 04 Bedrijfsregels)

alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

relatie naar BRG-04-06 verwijderd

BR-00-01: Bepalen 
v erwantschap (in rechte 
lijn of 2e graads zij lijn)

(from 00 Bedrijfsregels)

BR-04-31 : Getuigen bij  
het huw elijk

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-34 : Bijzondere 
trouwlocatie

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-33 : Uitzondering 
getuigen bijzondere 
trouw locatie

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-35 : Getuigen bij  de 
v oltrekking huwelijk op 
bijzondere trouwlocatie

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-12 Vervallen

«trace»
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«trace»

«trace»

«trace»

«trace»«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»«trace»

Name:
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Version:
Author:

KUC044 Omzetten huwelijk naar partnerschap
Actualisering Module 04
1.0
Rob den Hollander
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BR-04-09 : Controle verwantschap bij trouwen Status: _gewijzigd 
OUD: 
Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (BR-00-01) is tussen beoogde 
huwelijkspartners 
 
NIEUW: 
Trouwen mag niet worden uitgevoerd als  er verwantschap in rechte lijn of 2e graads zijlijn (BR-00-01) is tussen beoogde 
huwelijkspartners  er verwantschap in 3e of 4e graads zijlijn (BR-00-05) is tussen beoogde huwelijkspartners en er 
geen beedigde verklaring is afgelegd dat zij vrije toestemming tot het huwelijk geven. 
 
 

 
 
BR-04-11 : Gegronde reden uitzondering Status: _gewijzigd 
OUD:  
Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-
09, BR-04-10, BR-04-17, BR-4-18, BR-04-23 of BR-04-24 BR-04-37, BR-04-38 moeten niet worden 
uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking heeft vastgelegd. 
 
NIEUW: 
Regels BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-17, BR-4-18, BR-04-23 
of BR-04-24 BR-04-37, BR-04-38 moeten niet worden uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor 
afwijking heeft vastgelegd. 
 
BR-04-07 en BR-04-08 verwijderd 

 
 
BR-04-12 : Nederlandse nationaliteitsregel Status: _vervallen 
OUD: De volgende rules moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit 
heeft: BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, 
BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR-04-17, BR-04-18 
 
Toelichting/herkomst tav wijziging: gewijzigd vanuit KUC041: BR-04-05 en BR-04-06 verwijderd 
gewijzigd vanuit KUC042: BR-04-01 en BR-04-02 verwijderd 
BR-04-11 staat in al deze gevallen al toe dat een ambtenaar een beredeneerde uitzondering mag 
maken -> Regel vervallen 
 

 
 
BR-04-17: Geen huwelijk of geregistreerde 
partnerschapsrelatie bij trouwen 

Status: _gewijzigd 

OUD 
tekst:    Huwelijk mag niet worden voltrokken als een beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of 
geregistreerd partnerschapsrelatie heeft op de huwelijksdatum. 
 
NIEUW 
tekst:    Huwelijk mag niet worden voltrokken als een beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of 
geregistreerde partnerschapsrelatie heeft op de huwelijksdatum. 
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BR-04-21 : Geldigheid melding voorgenomen huwelijk Status: _gewijzigd 
OUD 
titel: Geldigheid huwelijksaangifte 
tekst: Huwelijksdatum moet kleiner zijn dan aangiftedatum + 1 jaar + 1 dag. 
 
NIEUW 
titel: Geldigheid melding voorgenomen huwelijk 
tekst: Huwelijksdatum moet kleiner zijn dan meldingsdatum + 1 jaar + 1 dag. 
 

 
 
BR-04-31 : Getuigen bij het huwelijk Status: _vastgesteld 
Voltrekken huwelijk mag alleen worden uitgevoerd als er > 1 en < 5 getuigen zijn. 

 
 
BR-04-33 : Uitzondering getuigen bijzondere trouwlocatie Status: _vastgesteld 
De volgende rules moeten niet worden uitgevoerd als trouwlocatie een bijzondere trouwlocatie is (BR-
04-34): BR-04-31, BR-04-32 

 
 
BR-04-34 : Bijzondere trouwlocatie Status: _vastgesteld 
Een locatie is een bijzonder trouwlocatie wanneer deze locatie een andere dan een door een gemeente 
aangewezen trouwlocatie is 

 
 
BR-04-35 : Getuigen bij de voltrekking huwelijk op 
bijzondere trouwlocatie 

Status: _vastgesteld 

Voltrekken huwelijk mag alleen worden uitgevoerd op een bijzondere trouwlocatie (BR-04-34) als er 6 
getuigen aanwezig zijn 

 
 
BR-04-40: Beëindigen partnerschapsrelatie Status: _gewijzigd 
OUD 
tekst:    Bij het omzetten geregistreerde partnerschap naar huwelijk moet de geregistreerde 
partnerschapsrelatie per die datum worden beëindigd. 
 
NIEUW 
tekst:    Bij het omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk moet de geregistreerde 
partnerschapsrelatie per die datum worden beëindigd. 
 

 
 
BRG-04-06: Omzetten partnerschap Status: _gewijzigd 
Groepering van regels die gevalideerd worden wanneer een bestaand partnerschap wordt omgezet in 
een huwelijk. 
 
BR-04-12 vervallen 
BR-04-17, BR-04-21, BR-04-31, BR-04-33 t/m BR-04-35 niet meer in groep 
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BR-00-01: Bepalen verwantschap (in rechte lijn of 2e graads 
zijlijn) 

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel: BR-00-01: Bepalen verwantschap 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn 
of 2e graads zijlijn, te weten:  kind en ouder of grootouder   (half)broer en (half)zuster   mede-ouder en erkend kind   adoptief-ouder en adoptief-kind   oorspronkelijke ouder en zijn/haar door een ander echtpaar geadopteerd kind.   
NIEUW: 
titel: BR-00-01: Bepalen verwantschap (in rechte lijn of 2e graads zijlijn) 
 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap (in rechte lijn of 2e graads zijlijn) als twee 
personen een relatie hebben in rechte lijn of 2e graads zijlijn, te weten:  kind en ouder of grootouder   (half)broer en (half)zuster   mede-ouder en erkend kind   adoptief-ouder en adoptief-kind   oorspronkelijke ouder en zijn/haar door een ander echtpaar geadopteerd kind.  
 

 
 
BR-00-05: Bepalen verwantschap (in 3e of 4e graads zijlijn) Status: _nieuw 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap (in 3e of 4e graads zijlijn) als twee personen een 
relatie hebben in 3e of 4e graads zijlijn, te weten:  oom/tante en neef/nicht  neef/nicht en neef/nicht 
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 KUC045 Verbeteren huwelijk of partnerschap 

 KUC045 Verbeteren huwelijk of partnerschap 
 
 
 
KUC045 Verbeteren Huwelijk of Partnerschap Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan een Behandelaar een reeds bestaande huwelijksakte of geregistreerd 
partnerschapsakte verbeteren. 

 
 
BR-04-56: Gerechtelijke uitspraak is nodig voor het 
doorhalen van geregistreerd partnerschap 

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel: Gerechtelijke uitspraak is nodig voor het doorhalen van geregistreerde partnerschap 
tekst: Doorhalen van geregistreerde partnerschap mag alleen uitgevoerd worden na vastlegging van 
een geregistreerde gerechtelijke uitspraak. 
 
NIEUW: 
titel: Gerechtelijke uitspraak is nodig voor het doorhalen van geregistreerd partnerschap 
tekst: Doorhalen van geregistreerd partnerschap mag alleen uitgevoerd worden na vastlegging van een 
geregistreerde gerechtelijke uitspraak. 
 

 
 
BR-04-58: Naamswijziging na geregistreerd partnerschap 
alleen voor niet Nederlandse nationaliteit  

Status: _gewijzigd 

custom KUC045 Verbeteren huwelijk of partnerschap

(from 04 Huwel ijk en 
Partnerschap)

KUC045 Verbeteren 
Huw elij k of 

Partnerschap

Actualisering Module 04

BR-04-56: Gerechtelijke uitspraak 
is nodig v oor het doorhalen v an 
geregistreerd partnerschap

(from 04 Bedrijfsregels)BRG-04-11: Verbetering 
H/P regels

(from 04 BR Groepen) BR-04-58: Naamswijziging na 
geregistreerd partnerschap alleen 
v oor niet Nederlandse 
nationaliteit 

(from 04 Bedrijfsregels)

Doorhalingsv erzoek

(from A-D)

Naamsw ijziging 
v erzoek

(from M-P)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC045 Verbeteren huwelijk of partnerschap
Actualisering Module 04
1.0
Rob den Hol lander
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BR-04-58: Naamswijziging na geregistreerd partnerschap 
alleen voor niet Nederlandse nationaliteit  

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel: Naamswijziging na geregistreerde partnerschap alleen voor niet Nederlandse nationaliteit  
tekst: Geslachtsnaam wijziging na geregistreerde partnerschap mag alleen doorgevoerd worden als 
persoon een niet Nederlandse nationaliteit heeft. 
 NIEUW: 
titel: Naamswijziging na geregistreerd partnerschap alleen voor niet Nederlandse nationaliteit  
tekst: Geslachtsnaam wijziging na geregistreerd partnerschap mag alleen doorgevoerd worden als 
persoon een niet Nederlandse nationaliteit heeft. 
 

 
 
BRG-04-11: Verbetering H/P regels Status: _vastgesteld 
Groepering van verbetering huwelijk/partnerschap regels. 

 
 
Naamswijziging verzoek Status: _gewijzigd 
OUD: 
Alle relevante gegevens benodigd voor het wijzigen van geslachtsnaam na huwelijk of geregistreerde 
partnerschap. 
 
NIEUW: 
Alle relevante gegevens benodigd voor het wijzigen van geslachtsnaam na huwelijk of geregistreerd 
partnerschap. 
 

 
 
Doorhalingsverzoek Status: _gewijzigd 
OUD: Alle relevante gegevens benodigd voor het doorhalen van huwelijksakte of geregistreerde 
partnerschapsakte.  
NIEUW: Alle relevante gegevens benodigd voor het doorhalen van huwelijksakte of geregistreerd 
partnerschapsakte. 
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 KUC047 Behandelen verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid 

 KUC047 Behandelen verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid 
 
 
 
KUC047 Behandelen verzoek verklaring 
huwelijksbevoegdheid 

Status: _gewijzigd 

Met deze use case kan de Behandelaar een "verklaring van huwelijksbevoegdheid" afgeven. 
 
 
BR-04-01 : Minimumleeftijd huwelijkspartner Status: _gewijzigd 
OUD: Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de 
datum van de huwelijksaangifte en huwelijk. 
 
NIEUW: Een persoon mag alleen trouwen of voorgenomen huwelijk melden als hij of zij minstens 18 
jaar is op de datum van het huwelijk. 
 

 
 
BR-04-03 : Huwelijkspartner onder curatele Status: _vastgesteld 
Een persoon mag niet trouwen als hij of zij onder curatele staat. 

 
 
BR-04-09 : Controle verwantschap bij trouwen Status: _gewijzigd 

alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 04'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

BR-00-05: Bepalen 
v erwantschap (in 3e of 4e 
graads zij lijn)

(from 00 Bedrijfsregels)

BR-00-01: Bepalen 
v erwantschap (in rechte lij n of 
2e graads zij lijn)

(from 00 Bedrijfsregels)BR-04-09 : Controle v erwantschap 
bij  trouwen

(from 04 Bedrijfsregels)

Actualisering Module 04

BRG-04-04: Huwelijksbevoegdheid 
regels

(from 04 BR Groepen)

BR-04-01 : Minimumleeftijd 
huw elij kspartner

(from 04 Bedrijfsregels)

(from 04 Huwelijk en 
Partnerschap)

KUC047 Behandelen 
v erzoek v erklaring 

huw elij ksbev oegdheid

BR-04-12 : Nederlandse 
nationaliteitsregel

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-11 : Gegronde reden 
uitzondering

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-92 : Geen huwelijk of 
geregistreerde partnerschapsrelatie 
relatie bij  v erklaring 
huw elij ksbev oegdheid

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-03 : Huwelij kspartner onder 
curatele

(from 04 Bedrijfsregels)

BR-04-12 Vervallen

BR-04-07 : Geen huw elijk of 
geregistreerde partnerschapsrelatie 
bij  melden voorgenomen huwelijk

(from 04 Bedrijfsregels)

relatie naar BRG-04-04 verwijderd
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BR-04-09 : Controle verwantschap bij trouwen Status: _gewijzigd 
OUD: 
Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (BR-00-01) is tussen beoogde 
huwelijkspartners 
 
NIEUW: 
Trouwen mag niet worden uitgevoerd als  er verwantschap in rechte lijn of 2e graads zijlijn (BR-00-01) is tussen beoogde huwelijkspartners  er verwantschap in 3e of 4e graads zijlijn (BR-00-05) is tussen beoogde huwelijkspartners en er 

geen beedigde verklaring is afgelegd dat zij vrije toestemming tot het huwelijk geven. 
 
 
BR-04-11 : Gegronde reden uitzondering Status: _gewijzigd 
OUD:  
Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-
09, BR-04-10, BR-04-17, BR-4-18, BR-04-23 of BR-04-24 BR-04-37, BR-04-38 moeten niet worden 
uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking heeft vastgelegd. 
 
NIEUW: 
Regels BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-17, BR-4-18, BR-04-23 
of BR-04-24 BR-04-37, BR-04-38 moeten niet worden uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor 
afwijking heeft vastgelegd. 
 
BR-04-07 en BR-04-08 verwijderd 

 
 
BR-04-12 : Nederlandse nationaliteitsregel Status: _vervallen 
De volgende rules moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit heeft: BR-
04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-
10, BR-04-15, BR-04-16, BR-04-17, BR-04-18 
 
Toelichting/herkomst tav wijziging: 
gewijzigd vanuit KUC041: BR-04-05 en BR-04-06 verwijderd 
gewijzigd vanuit KUC042: BR-04-01 en BR-04-02 verwijderd 
BR-04-11 staat in al deze gevallen al toe dat een ambtenaar een beredeneerde uitzondering mag 
maken -> Regel vervallen 

 
 
BR-04-92 : Geen huwelijk of geregistreerde 
partnerschapsrelatie relatie bij verklaring 
huwelijksbevoegdheid 

Status: _gewijzigd 

OUD: 
tekst: Verklaring huwelijksbevoegdheid mag niet worden uitgegeven als een beoogd huwelijkspartner 
een huwelijksrelatie of geregistreerd partnerschapsrelatie heeft. 
 
NIEUW: 
tekst: Verklaring huwelijksbevoegdheid mag niet worden uitgegeven als een beoogd huwelijkspartner 
een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft. 
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BRG-04-04: Huwelijksbevoegdheid regels Status: _gewijzigd 
Groepering van huwelijksbevoegdheid regels. 
 
BR-04-12 vervallen 
BR-04-07 niet meer in groep 

 
 
BR-00-01: Bepalen verwantschap (in rechte lijn of 2e graads 
zijlijn) 

Status: _gewijzigd 

OUD: 
titel: BR-00-01: Bepalen verwantschap 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn 
of 2e graads zijlijn, te weten:  kind en ouder of grootouder   (half)broer en (half)zuster   mede-ouder en erkend kind   adoptief-ouder en adoptief-kind   oorspronkelijke ouder en zijn/haar door een ander echtpaar geadopteerd kind.  
 
NIEUW: 
titel: BR-00-01: Bepalen verwantschap (in rechte lijn of 2e graads zijlijn) 
 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap (in rechte lijn of 2e graads zijlijn) als twee 
personen een relatie hebben in rechte lijn of 2e graads zijlijn, te weten:  kind en ouder of grootouder   (half)broer en (half)zuster   mede-ouder en erkend kind   adoptief-ouder en adoptief-kind   oorspronkelijke ouder en zijn/haar door een ander echtpaar geadopteerd kind.  
 

 
 
BR-00-05: Bepalen verwantschap (in 3e of 4e graads zijlijn) Status: _nieuw 
Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap (in 3e of 4e graads zijlijn) als twee personen een 
relatie hebben in 3e of 4e graads zijlijn, te weten:  oom/tante en neef/nicht  neef/nicht en neef/nicht 
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5 Actualisering Module 05 
 KUC051 Registreren adreswijziging binnen Nederland 

 KUC051 Registreren adreswijziging binnen Nederland 
 
 
 
MRG-05-02: Adreswijziging binnen NL regels Status: _gewijzigd 

req KUC051 Registreren adresw ijziging binnen Nederland

Actualisering Module 05

BR-00-03: Bepalen 
meerderjarigheid / 
minderj arigheid

(from 00 Bedrijfsregels)
(from 05 Migratie)

KUC051 Registreren 
adreswijziging 

binnen Nederland

BR-05-30: Datum aanv ang 
adreshouding bij  
adresw ijziging binnen 
Nederland

(from 05 Bedrijfsregels)

BRG-05-09: 
Briefadresgev er regels 
natuurlij k persoon

(from 05 BR Groepen)

BR-05-31: 
Briefadresgev er 
ingezetene

(from 05 Bedrijfsregels)

BR-05-32: Woonadres 
briefadresgever

(from 05 Bedrijfsregels)

BR-05-01: Aangev er niet 
onder curatele

(from 05 Bedrijfsregels)

BRG-05-01: Aangev er 
regels

(from 05 BR Groepen)

BR-05-02: Bepalen 
bevoegdheid aangev er

(from 05 Bedrijfsregels)

BR-05-27: Aangev er niet 
jonger dan 16 jaar

(from 05 Bedrijfsregels)

BR-05-28: Gemachtigde 
aangev er meerderj arig

(from 05 Bedrijfsregels)

BR-05-29: Aangev er 
registratie v ertrek uit 
Nederland

(from 05 Bedrijfsregels)

alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 05'. Deze relaties zijnniet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

BR-05-33: Gegronde 
reden briefadresgev er 
regels

(from 05 Bedrijfsregels)

Briefadrestoestemming

(from A-D)

Verhuizende 
persoon
(from U-Z)

Briefadresgever

(from A-D)

Datum aanv ang 
adreshouding

(from A-D)

Gerede twij fel

(from E-H)

Briefadres

(from A-D)

MRG-05-02: 
Adreswijziging binnen NL 
regels

(from 05 MR Groepen)

BRG-05-02: 
Adreswijziging binnen NL 
regels

(from 05 BR Groepen)

05 Classes::
AangifteAdresw ij zigingBinnenNederland

BR-05-22: Reden bij  
briefadres

(from 05 Bedri jfsregels)

BRG-05-04: Adres regels

(from 05 BR Groepen)

MR-05-02: Reeds iemand 
woonachtig

(from 05 Meldingregels)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC051 Registreren adreswijziging binnen Nederland
Actualisering Module 05
1.0
Dennis Geluk
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MRG-05-02: Adreswijziging binnen NL regels Status: _gewijzigd 
OUD Titel: 
MRG-05-02: Verhuizing binnen NL regels 
 
NIEUW Titel: 
MRG-05-02: Adreswijziging binnen NL regels 
 
OUD 
Groepering van verhuizing binnen NL regels. 
 
NIEUW 
Groepering van adreswijziging binnen NL regels. 
 

 
 
AangifteAdreswijzigingBinnenNederland Status: _gewijzigd 
OUD 
AangifteVerhuizingBinnenNederland 
 NIEUW 
AangifteAdreswijzigingBinnenNederland 
 
Naam Type Notes 
AangifteDatum  Datum  
RolAangeverVerhuizing  EnumRolAangev

erVerhuizing 
 

Verhuisdatum  Datum  
 
 
MR-05-02: Reeds iemand woonachtig Status: _gewijzigd 
OUD: 
Titel: Reeds gezin woonachtig 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer op nieuw adres al een of meerdere 
personen woonachtig zijn. 
 NIEUW: 
Titel: Reeds iemand woonachtig 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer op nieuw adres al een of meerdere 
personen woonachtig zijn. 
 

 
 
BR-05-01: Aangever niet onder curatele Status: _gewijzigd 
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BR-05-01: Aangever niet onder curatele Status: _gewijzigd 
TITEL OUD: 
BR-05-01: Aangever handelingsonbekwaam TITEL NIEUW: 
BR-05-01: Aangever niet onder curatele 
 
OUD: 
Aangever mag op datum aangifte niet handelingsonbekwaam zijn (onder curatele staan en niet 
gemachtigd, of < 16 jaar). 
 
NIEUW: 
Aangever mag op datum aangifte niet onder curatele staan  
 

 
 
BR-05-02: Bepalen bevoegdheid aangever Status: _gewijzigd 
OUD:  
Aangifte voor andere personen is alleen mogelijk als: 
  aangever en andere persoon op hetzelfde oorspronkelijk adres woonachtig zijn of   aangever en andere persoon op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen  
én  aangever en andere persoon een actuele afstammingsrelatie (zie BR-00-02) hebben of   aangever en andere persoon een actuele huwelijks/partnerschapsrelatie hebben  
 
NIEUW: 
Aangifte voor andere personen is alleen mogelijk als:  aangever en andere persoon op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen  
én  aangever en andere persoon een actuele afstammingsrelatie (zie BR-00-02) hebben, of   aangever en andere persoon een actuele huwelijks/partnerschapsrelatie hebben  
 
 

 
 
BR-05-22: Reden bij briefadres Status: _gewijzigd 
OUD: 
Als de briefadresgever een andere is dan de briefadreshouder, dan moet er een reden bekend zijn.  
 
NIEUW: 
Indien een briefadres gekozen wordt, dan moet een reden bekend zijn. 
 

 
 
BR-05-27: Aangever niet jonger dan 16 jaar Status: _nieuw 
Aangever mag op datum aangifte niet jonger zijn dan 16 jaar 

 
 
BR-05-28: Gemachtigde aangever meerderjarig Status: _nieuw 
Een gemachtigde mag alleen aangever zijn indien hij op datum aangifte meerderjarige is (BR-00-03) 
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BR-05-29: Aangever registratie vertrek uit Nederland Status: _nieuw 
Aangifte "Registratie vertrek uit Nederland" mag niet gedaan worden door een gemachtigde 

 
 
BR-05-30: Datum aanvang adreshouding bij adreswijziging 
binnen Nederland 

Status: _nieuw 

Als datum aanvang adreshouding bij een adreswijziging binnen Nederland wordt aangehouden: 
 
Indien de aangifte meer dan 5 dagen na de verhuisdatum heeft plaatsgevonden (met inachtneming van 
de algemene termijnenwet).  datum aanvang adreshouding = aangifte datum  
anders  datum aanvang adreshouding = verhuisdatum  

 
 
BR-05-31: Briefadresgever ingezetene Status: _nieuw 
Een briefadresgever moet een ingezetene zijn met een woonadres. 

 
 
BR-05-32: Woonadres briefadresgever Status: _nieuw 
Het woonadres van de briefadresgever moet gelijk zijn aan het gevraagde briefadres 

 
 
BR-05-33: Gegronde reden briefadresgever regels Status: _nieuw 
Regels BR-05-31 en BR-05-32 worden niet uitgevoerd wanneer behandelaar een reden voor afwijking 
heeft vastgelegd. 

 
 
BRG-05-01: Aangever regels Status: _vastgesteld 
Groepering van aangever regels. 

 
 
BRG-05-02: Adreswijziging binnen NL regels Status: _gewijzigd 
OUD Titel: 
BRG-05-02: Verhuizing binnen NL regels 
 
NIEUW Titel: 
BRG-05-02: Adreswijziging binnen NL regels 
 
OUD 
Groepering van verhuizing binnen NL regels 
 
NIEUW 
Groepering van adreswijziging binnen NL regels 
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BRG-05-04: Adres regels Status: _vastgesteld 
Groepering van adres regels. 

 
 
BRG-05-09: Briefadresgever regels natuurlijk persoon Status: _nieuw 
Groepering van regel mbt briefadresgever (natuurlijk persoon) 

 
 
KUC051 Registreren adreswijziging binnen Nederland Status: _gewijzigd 
OUD: 
Titel: UC051 Registeren verhuizing binnen Nederland Tekst: Met deze use case kan de Behandelaar een verhuizing binnen Nederland registreren. 
 
NIEUW:  
Titel: UC051 Registreren adreswijziging binnen Nederland 
Tekst:Met deze use case kan de Behandelaar een adreswijziging binnen Nederland registreren. 
 

 
 
Briefadres Status: _gewijzigd 
OUD: 
Het adres waar een persoon staat ingeschreven -maar niet woont- en briefadresgever zorgt voor 
overdracht van de post bestemd voor de betrokkene. 
 
NIEUW: 
Het adres waar een persoon staat ingeschreven -maar niet woont- en waarbij briefadresgever zorgt voor 
overdracht van de post bestemd voor de betrokkene. 
 

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

 
 
Briefadrestoestemming Status: _gewijzigd 
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Briefadrestoestemming Status: _gewijzigd 
OUD: 
Schriftelijke toestemming van briefadresgever  
 
NIEUW: 
Schriftelijke toestemming van briefadresgever aan briefadreshouder. 
 

 
 
Datum aanvang adreshouding Status: _nieuw 
Datum waarop de adreshouding aanvangt. Deze datum wordt op de persoonslijst vermeld. 

 
 
BR-00-03: Bepalen meerderjarigheid / minderjarigheid Status: _gewijzigd 
OUD TITEL: 
BR-00-03: Bepalen meerderjarigheid 
NIEUWE TITEL: 
BR-00-03: Bepalen meerderjarigheid / minderjarigheid 
 
OUD: 
Een persoon mag niet worden getypeerd als minderjarige: 
- als een persoon 18 jaar of ouder of 
- een persoon jonger dan 18 jaar maar gehuwd of gehuwd geweest. 
 
NIEUW: 
Een persoon is meerderjarig indien hij op datum bepaling:  18 jaar of ouder is of   Jonger dan 18 jaar is maar meerderjarig verklaard door gerechtelijke uitspraak.  
 
Een persoon is minderjarig indien hij op datum bepaling niet meerderjarig is 
 

 
 
Gerede twijfel Status: _gewijzigd 
OUD: 
Twijfel aan de juistheid van authentieke gegevens, waaraan een reden ten grondslag ligt. 
 
NIEUW: 
Twijfel aan de juistheid van een authentieke gegeven. 
 

 
 
Verhuizende persoon Status: _gewijzigd 
OUD: 
Eén van de bij de verhuizing vermelde "personen die verhuizen".  
 
NIEUW: 
Persoon van wie het adres wijzigt 
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 KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres 

 KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres 
 
BR-04-01 : Minimumleeftijd huwelijkspartner Status: _gewijzigd 
OUD: Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de 
datum van de huwelijksaangifte en huwelijk. 
 NIEUW: Een persoon mag alleen trouwen of voorgenomen huwelijk melden als hij of zij minstens 18 
jaar is op de datum van het huwelijk. 
 

 
 
BR-04-02 : Minimumleeftijd geregistreerde partner Status: _gewijzigd 
OUD: Een persoon mag alleen een geregistreerd partnerschap aangaan of aangifte doen als hij of zij 
minstens 18 jaar is op de datum van de partnerschapsaangifte en geregistreerd partnerschap. 
 
NIEUW: Een persoon mag alleen een geregistreerd partnerschap aangaan of melding doen van een 
voorgenomen geregistreerd partnerschap als hij of zij minstens 18 jaar is op de datum van ingang van 
geregistreerd partnerschap. 
 

 
 
BR-04-12 : Nederlandse nationaliteitsregel Status: _vervallen 

wijzigingen tgv actualisering Module 5

wijzigingen tgv actualisering Module 4

(from 05 Migratie)

KUC052 Registreren 
inschrijv ing op 

grond v an aangifte 
v an v erblij f en 

adres

BRG-04-01 : Partner 
persoonregels

(from 04 BR Groepen)

BRG-04-04: 
Huwelij ksbev oegdheid 
regels

(from 04 BR Groepen)

BRG-04-07: Registreren 
H/P regels (op basis 
v an buitenlandse 
documenten)

(from 04 BR Groepen)

BR-04-01 : Minimumleeftijd huwelij kspartner

(from 04 Bedri jfsregels)

BR-04-02 : Minimumleeftijd geregistreerde partner

(from 04 Bedri jfsregels)

BR-04-12 : Nederlandse nationaliteitsregel

(from 04 Bedrijfsregels)

Actualisering Module 04

(from Actualisering Module 04)

Inschrij v ing v erblij f en 
adres
(from I-L)

Niet-ingezetene

(from M-P)

BRG-05-03: Verhuizing 
naar NL regels

(from 05 BR Groepen)

BR-05-15: Bepalen 
rechtmatig v erblij f

(from 05 Bedrijfsregels)

BR-04-93: Uitzondering registreren 
H/P met partner(s) onder 
minimumleeftijd bij  v oltrekken H/P

(from 04 Bedri jfsregels)

Immigrant

(from I-L)
Actualisering Module 05

Alles binnen dit kader is getraceerd naar 'Actualisering Module 05'. Relaties zijn niet getoond ivm leesbaarheid van dit diagram.

Alles binnen dit kader is getraceerd naar 'Actualisering Module 04'. Relaties zijn niet getoond ivm leesbaarheid van dit diagram.
De getoonde wijzigingen uit Module 4 hebben hun weerslag op KUC052, derhalve ook hier opgenomen.

BRG-04-01 Vervallen

BR-04-12 Vervallen

BR-04-12 Vervallen

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres
Actualisering Module 05
1.0
Rob den Hollander
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BR-04-12 : Nederlandse nationaliteitsregel Status: _vervallen 
OUD: De volgende rules moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit 
heeft: BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, 
BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR-04-17, BR-04-18 
 
Toelichting/herkomst tav wijziging: 
gewijzigd vanuit KUC041: BR-04-05 en BR-04-06 verwijderd 
gewijzigd vanuit KUC042: BR-04-01 en BR-04-02 verwijderd 
BR-04-11 staat in al deze gevallen al toe dat een ambtenaar een beredeneerde uitzondering mag 
maken -> Regel vervallen 
 

 
 
BR-04-93: Uitzondering registreren H/P met partner(s) onder 
minimumleeftijd bij voltrekken H/P 

Status: _nieuw 

BR-04-01 en BR-04-02 dienen niet uitgevoerd te worden indien het een registratie obv buitenlandse 
brondocumenten betreft en de partner(s) ten tijde van registreren van het H/P tenminste 18 jaar zijn 
(ondanks dat zij ten tijde van voltrekken van het H/P jonger dan 18 waren). 

 
 
BRG-04-01 : Partner persoonregels Status: _vervallen 
Groepering van huwelijkspartner (of geregistreerde partner) persoonregels 
 
BR-04-12 vervallen 
_vervallen omdat regels herverdeeld zijn over MRG-04-01, BRG-04-02 en BRG-04-03 
 

 
 
BRG-04-04: Huwelijksbevoegdheid regels Status: _gewijzigd 
Groepering van huwelijksbevoegdheid regels. 
 
BR-04-12 vervallen 
BR-04-07 niet meer in groep 

 
 
BRG-04-07: Registreren H/P regels (op basis van 
buitenlandse documenten) 

Status: _gewijzigd 

Groepering van regels voor het registreren van huwelijk/partnerschap op basis van buitenlandse 
brondocumenten. 
 
BR-04-12 vervallen  

 
 
Immigrant Status: _gewijzigd 
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Immigrant Status: _gewijzigd 
OUD:  
Een nieuwe inwoner van Nederland ontstaan door aangifte van verblijf en adres. 
 
NIEUW: 
Een nieuwe inwoner van Nederland ontstaan door aangifte van verblijf en adres. Dit kan ook een 
vondeling of een kind van een niet in de BRP geregistreerde moeder zijn. 
 

 
 
Inschrijving verblijf en adres Status: _nieuw 
Alle relevante gegevens benodigd om de (her)vestiging in Nederland van een persoon te registreren. 

 
 
BR-05-15: Bepalen rechtmatig verblijf Status: _gewijzigd 
OUD: 
Een immigrant heeft rechtmatig verblijf als de immigrant  
1. een nationaliteit bezit van een land behorend tot de EU of  
2. de Nederlandse nationaliteit bezit of  
3. een door de IND toegekende verblijfstitel heeft.  
 
NIEUW: 
Een immigrant heeft rechtmatig verblijf als de immigrant  
1. een nationaliteit bezit van een land behorend tot de EU/EER, of  
2. de Nederlandse nationaliteit bezit, of 
3. een door de IND toegekende verblijfstitel heeft, of 
4. aan een EU-onderdaan gelijkgesteld is 
 

 
 
BRG-05-03: Verhuizing naar NL regels Status: _vastgesteld 
Groepering van verhuizing naar NL regels. 

 
 
KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte van 
verblijf en adres 

Status: _gewijzigd 

Met deze use case kan de Behandelaar een inschrijving verblijf en adres registreren (bijvoorbeeld bij 
een verhuizing naar Nederland), waarna de 1ste inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres 
plaatsvindt. 

 
Niet-ingezetene Status: _nieuw 
Niet-ingezetenen zijn personen die niet of korter dan 2/3 van een half jaar in Nederland wonen, maar ten 
aanzien van wie de Nederlandse overheid wel taken vervult (of kan vervullen). 
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 KUC053 Registreren vertrek uit Nederland 

 KUC053 Registreren vertrek uit Nederland 
 
 
 
MRG-05-05: Vertrek uit Nederland regels. Status: _gewijzigd 
OUD Titel: 
MRG-05-05: Verhuizing vanuit Nederland regels. 
 
NIEUW Titel: 
MRG-05-05: Vertrek uit Nederland regels. 
 
OUD 
Groerering van verhuizing vanuit Nederland regels. 
 
NIEUW 
Groepering van vertrek uit Nederland regels. 
 

 
 
AangifteVanVertrekUitNederland Status: _gewijzigd 
Wijzigingen nav actualisatie 
'aangiftedatum' > 'registratiedatum' 
'verhuisdatum' > 'aangifte/vertrekdatum' 
 
Naam Type Notes 
RegistratieDatum  Datum  
Adres  String In de huidige situatie is er 

ruimte voor 3 adresregels. 
Waneer de 1e regel gevuld is, 

req KUC053 Registreren v ertrek uit Nederland

(from 05 Migratie)

KUC053 Registreren 
v ertrek uit 
Nederland

Actualisering Module 05

BRG-05-01: Aangev er regels

(from 05 BR Groepen)

BR-05-29: Aangev er registratie 
v ertrek uit Nederland

(from 05 Bedri jfsregels)

MRG-05-05: Vertrek uit 
Nederland regels.

(from 05 MR Groepen)

BR-05-25: Datum v an v ertrek 
te v er in de toekomst

(from 05 Bedri jfsregels)

BRG-05-07: Vertrek uit 
Nederland regels.

(from 05 BR Groepen)05 Classes::
AangifteVanVertrekUitNederland
- RegistratieDatum: Datum
- Adres: String
- Land: EnumLand
- Aangifte/Vertrekdatum: Datum

Aangifte/Vertrekdatum

(from A-D)

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 05'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC053 Registreren vertrek uit Nederland
Actualisering Module 05
1.0
Dennis Geluk
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AangifteVanVertrekUitNederland Status: _gewijzigd 
dient minimaal de 2e 
adresregel ook ingevuld te 
worden. 

Land  EnumLand  
Aangifte/Vertrekdatum  Datum  

 
 
BR-05-25: Datum van vertrek te ver in de toekomst Status: _gewijzigd 
OUD Titel: 
BR-05-25: Emigratie datum te ver in de toekomst 
 
NIEUW Titel: 
BR-05-25: Datum van vertrek te ver in de toekomst 
 
OUD: 
De datum van emigratie ligt te ver in de toekomst. Het maximum aantal dagen dat de aangifte van te 
voren kan worden gedaan is door de gemeente in te stellen. 
 
NIEUW 
De datum van vertrek ligt te ver in de toekomst. Het maximum aantal dagen dat de aangifte van te voren 
kan worden gedaan is door de gemeente in te stellen. 
 

 
 
BR-05-29: Aangever registratie vertrek uit Nederland Status: _nieuw 
Aangifte "Registratie vertrek uit Nederland" mag niet gedaan worden door een gemachtigde 

 
 
BRG-05-01: Aangever regels Status: _vastgesteld 
Groepering van aangever regels. 

 
 
BRG-05-07: Vertrek uit Nederland regels. Status: _gewijzigd 
OUD Titel: 
BRG-05-07: Verhuizing naar het buitenland regels. 
 
NIEUW Titel: 
BRG-05-07: Vertrek uit Nederland regels. 
 
OUD: 
Groepering van verhuizing naar het buitenland regels. 
 NIEUW: 
Groepering van vertrek uit Nederland regels. 
 

 
 
KUC053 Registreren vertrek uit Nederland Status: _gewijzigd 
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KUC053 Registreren vertrek uit Nederland Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan de Behandelaar een vertrek uit Nederland naar het buitenland registreren. 

 
 
Aangifte/Vertrekdatum Status: _nieuw 
De door de behandelaar opgegeven datum waarop het vertrek naar het buitenland geldig is. Juridisch is 
dit de datum waarop de aangifte is ontvangen. 

  KUC054 Verwerken opschorting 

 KUC054 Verwerken opschorting 
 
 
 
KUC054 Verwerken opschorting Status: _gewijzigd 
OUD: 
Titel: Opschorten ingezetene 
 NIEUW: 
Titel: Verwerken opschorting 
 
Met deze use case kan de Behandelaar een ministerieel besluit tot opschorting verwerken. Dit is van 
toepassing op personen waar door de gemeente van vastgesteld wordt, dat zij behoren tot de categorie 
“NAVO-militairen”. De ontvangst van een ministerieel besluit wordt behandeld als emigratie. 

 
 
Opschortingsverzoek Status: _nieuw 
Alle relevante gegevens benodigd om de opschorting te registreren. 

 

(from 05 Migratie)

KUC054 Verwerken 
opschorting

Actualisering Module 05

Opschortingsverzoek

(from M-P)

«trace»

«trace»«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC054 Verwerken opschorting
Actualisering Module 05
1.0
Dennis Geluk
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 KUC055 Corrigeren adres 

 KUC055 Corrigeren adres 
 
 
 
MRG-05-03: Correctie adres regels Status: _vastgesteld 
Groepering van correctie adres regels. 

 
 
MR-05-02: Reeds iemand woonachtig Status: _gewijzigd 
OUD: 
Titel: Reeds gezin woonachtig 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer op nieuw adres al een of meerdere 
personen woonachtig zijn. 
 
NIEUW: 
Titel: Reeds iemand woonachtig 
Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer op nieuw adres al een of meerdere 
personen woonachtig zijn. 
 

 
 
KUC055 Corrigeren adres Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan een Behandelaar het adres van een burger onderhouden, bijvoorbeeld voor het 
van corrigeren van fouten. 

custom KUC055 Corrigeren adres

(from 05 Migratie)

KUC055 Corrigeren 
adres MRG-05-03: Correctie 

adres regels
(from 05 MR Groepen)

MR-05-02: Reeds iemand 
w oonachtig

(from 05 Meldingregels)

Actualisering Module 05
«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC055 Corrigeren adres
Actualisering Module 05
1.0
Rob den Hollander
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6 Actualisering Module 06 
 KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlandse nationaliteit 

 KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlandse nationaliteit 
 
alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 06'. Deze 
relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden. 
 
 
BRG-06-02: Naturalisatie regels Status: _vastgesteld 
Groepering van naturalisatie regels. 

 
 
BRG-06-03: Verkrijging van het Nederlanderschap door 
optie regels 

Status: _vastgesteld 

Groepering van verkrijging van het Nederlanderschap door optie regels. 
 
 
KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlandse 
nationaliteit 

Status: _gewijzigd 

Met deze use case kan de Behandelaar een verzoek tot verkrijgen van Nederlandse nationaliteit 
registreren. 

 
 
Optieverklaring Status: _gewijzigd 

custom KUC061 Registreren v erzoek v erkrij gen Nederlandse nationaliteit

(from 06 Nationaliteit)

KUC061 Registreren 
v erzoek v erkrijgen 

Nederlandse 
nationaliteit

Optiev erklaring

(from M-P)

Actualisering 
Module 06

BR-06-21: Persoon is ingezetene bij  
aanvragen v erkrij ging v an het 
Nederlanderschap door optie

(from 06 Bedrijfsregels)

BRG-06-03: Verkrijging van het 
Nederlanderschap door optie regels

(from 06 BR Groepen)

BR-06-22: Niet meer dan een huwelij k 
op datum aanv raag  optie

(from 06 Bedrijfsregels)

BR-06-03: Registreren nationaliteit 
niet v oor persoon met namenreeks

(from 06 Bedrijfsregels)

BRG-06-02: Naturalisatie regels

(from 06 BR Groepen)

Name: KUC061 Registreren verzoek verkrijgen Nederlandse nationali teit
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 10-3-2016 08:49:49
Updated: 14-6-2016 08:30:51

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering Module 06'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
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Optieverklaring Status: _gewijzigd 
OUD: Schriftelijk verklaring aan de ambtenaar van de burgelijke stand van de naturalisant waarmee de 
persoon een naturalisatie door optie aanvraagt. 
 
NIEUW: Schriftelijk verklaring aan de burgemeester van de optant waarmee de persoon het 
Nederlanderschap door optie aanvraagt. 
 

 
 
BR-06-03: Registreren nationaliteit niet voor persoon met 
namenreeks 

Status: _gewijzigd 

OUD:  
titel: Geslachtnaam verplicht (niet leeg) 
tekst: Het Nederlanderschap mag niet worden toegekend aan een persoon zonder geslachtsnaam 
 
NIEUW:  
titel: Registreren nationaliteit niet voor persoon met namenreeks 
tekst: Het registreren van Nederlandse nationaliteit mag niet voor een persoon met een namenreeks. 
 

 
 
BR-06-21: Persoon is ingezetene bij aanvragen verkrijging 
van het Nederlanderschap door optie 

Status: _gewijzigd 

OUD: Naturalisatieverzoek verkrijging van het Nederlanderschap door optie mag alleen worden 
uitgevoerd als persoon ingezetene is in de feitgemeente 
 NIEUW: Verzoek verkrijging van het Nederlanderschap door optie mag alleen worden uitgevoerd als 
persoon ingezetene is in de feitgemeente 
 

 
 
BR-06-22: Niet meer dan een huwelijk op datum aanvraag  
optie 

Status: _gewijzigd 

OUD: Een persoon mag niet naturalisatieverzoek verkrijging van het Nederlanderschap door optie doen 
als hij of zij met meer dan één man of vrouw tegelijk getrouwd is op de datum van de verzoek. 
 
NIEUW: Verzoek verkrijgen van het Nederlanderschap door optie mag niet worden uitgevoerd als 
persoon met meer dan één man of vrouw tegelijk getrouwd is op de datum van het verzoek. 
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 KUC062 Registeren Nationaliteit persoon 

 KUC062 Registeren Nationaliteit persoon 
 
 
 
Nationaliteit Status: _gewijzigd 
Nationaliteit van een persoon 
 
attribuut 'uitreiking rijbewijs' verwijderd 
Naam Type Notes 
Nationaliteit  EnumNationalitei

t 
 

DatumBeeindiging  Datum  
RedenBeeindigding  EnumRedenEind

eNationaliteit 
 

 
BRG-06-01: Nationaliteit regels Status: _vastgesteld 
Groepering van nationaliteit regels. 

 
 
KUC062 Registreren Nationaliteit persoon Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan de Behandelaar een nationaliteit (Nederlands of eventueel anders) registreren 
bij een persoon. 

 
BR-06-03: Registreren nationaliteit niet voor persoon met 
namenreeks 

Status: _gewijzigd 

custom KUC062 Registeren Nationaliteit persoon

Actualisering Module 06

BRG-06-01: Nationaliteit 
regels

(from 06 BR Groepen)
(from 06 Nationali teit)

KUC062 Registreren 
Nationaliteit 

persoon

BR-06-03: Registreren 
nationaliteit niet v oor 
persoon met namenreeks

(from 06 Bedrijfsregels)

GegevensGroep
00 Classes::Nationaliteit

- Nationaliteit: EnumNationali teit
- DatumBeeindiging: Datum
- RedenBeeindigding: EnumRedenEindeNationali teit

attribuut 'uitreiking rijbewijs' verwijderd

Name: KUC062 Registeren Nationaliteit persoon
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 5-4-2016 16:34:21
Updated: 14-6-2016 08:32:20

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»«trace»
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BR-06-03: Registreren nationaliteit niet voor persoon met 
namenreeks 

Status: _gewijzigd 

OUD:  
titel: Geslachtnaam verplicht (niet leeg) 
tekst: Het Nederlanderschap mag niet worden toegekend aan een persoon zonder geslachtsnaam 
 
NIEUW:  
titel: Registreren nationaliteit niet voor persoon met namenreeks 
tekst: Het registreren van Nederlandse nationaliteit mag niet voor een persoon met een namenreeks. 
 

  KUC063 Beëindigen Nationaliteit 

 KUC063 Beëindigen Nationaliteit 
 
 
 
BRG-06-05: Verlies nationaliteit regels Status: _gewijzigd 
OUD: 
titel: Beeindiging nationaliteit regels 
tekst: Groepering van beëindiging nationaliteit regels. 
 
NIEUW: 
titel: Verlies nationaliteit regels 
tekst: Groepering van verlies nationaliteit regels. 
 

 
 
KUC063 Registreren verlies nationaliteit Status: _gewijzigd 
OUD: Met deze use case kan de Behandelaar een nationaliteit (Nederlands of anders) beëindigen. 
 
NIEUW: Met deze use case kan de Behandelaar het verlies van een nationaliteit (Nederlands of anders) 
registreren. 
 

 
 

custom KUC063 Beëindigen Nationaliteit

(from 06 Nationaliteit)

KUC063 Registreren 
v erlies nationaliteit

Actualisering Module 06

Name: KUC063 Beëindigen Nationali teit
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 12-4-2016 09:35:13
Updated: 14-6-2016 08:32:33

BRG-06-05: Verlies 
nationaliteit regels

(from 06 BR Groepen)

«trace»

«trace»

«trace»
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7 Actualisering Module 07 
 KUC071 Uitgifte reisdocument 

 KUC071 Uitgifte reisdocument 
 
Dit diagram toont welke objecten geraakt worden door de change 'Actualisering Module 07'.  
 
Niet alle traces vanaf 'actualisering Module 07 zijn weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 
 
MRG-07-01: Reisdocument regels Status: _gewijzigd 
 

 
 
KUC071 Uitgifte reisdocument Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan de Behandelaar een aanvraag voor een Nederlands reisdocument afhandelen. 

 
 
BRG-07-01: Reisdocument regels Status: _vastgesteld 
Groepering van reisdocument regels. 

 
 
BRG-07-03: Aanvrager regels Status: _vastgesteld 

req KUC071 Uitgifte reisdocument

Actualisering 
Module 07

BR-07-05: 
Geldigheidsduur 1 jaar

(from 07 Bedrijfsregels)

MR-07-10: Meerv oudige 
v ermissing

(from 07 Meldingregels)

BRG-07-01: Reisdocument 
regels

(from 07 BR Groepen)

(from 07 
Reisdocumenten)

KUC071 Uitgifte 
reisdocument

Besluit aanv raag 
reisdocument v reemdeling

(from A-D)

MRG-07-01: 
Reisdocument regels

(from 07 MR Groepen)

Dit diagram toont welke objecten geraakt worden door de change 'Actualisering Module 07'. 
Niet alle traces vanaf 'actualisering Module 07 zijn weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

BR-07-06: Nationaliteit bij  
reisdocument

(from 07 Bedrijfsregels)

Adv iesaanv raag

(from A-D)

BR-07-10: Toestemming 
gezaghouders

(from 07 Bedrijfsregels)

BR-07-11: Bij  curatele 
enkel ID kaart

(from 07 Bedrijfsregels)

BR-07-09: Leeftijd 
aanvrager reisdocument

(from 07 Bedrijfsregels)

BRG-07-03: Aanv rager 
regels

(from 07 BR Groepen)
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace» «trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace» «trace»

«trace» «trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC071 Uitgifte reisdocument
Actualisering Module 07
1.0
Rob den Hol lander
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BRG-07-03: Aanvrager regels Status: _vastgesteld 
Groepering van aanvrager regels. 

 
 
MR-07-10: Meervoudige vermissing Status: _nieuw 
Informeren aanroepende systeem moet worden uitgevoerd indien in de afgelopen 5 jaar 3x vermissing 
is geregistreerd van (een combinatie van) de volgende objecten:  reisdocument (alle)   Nederlandse identiteitskaart  
 

 
 
BR-07-05: Geldigheidsduur 1 jaar Status: _gewijzigd 
OUD: Ieder reisdocumentsoort waarbij is aangegeven dat door beperkingen er geen vingerafdrukken 
zijn afgenomen is 1 jaar geldig gerekend vanaf datum uitgifte. 
 
NIEUW: Ieder reisdocumentsoort waarbij is aangegeven dat door tijdelijke beperkingen er geen 
vingerafdrukken zijn afgenomen is 1 jaar geldig gerekend vanaf datum verstrekking. 
 

 
 
BR-07-06: Nationaliteit bij reisdocument Status: _gewijzigd 
OUD titel 
BR-07-06: Nederlanderschap bij reisdocument 
 
OUD tekst 
Aanvraag reisdocument mag alleen worden uitgevoerd voor de volgende reisdocumenten indien de 
aanvrager ten minste de Nederlandse nationaliteit bezit:  Nationaal paspoort  Nederlands identiteitskaart  Zakenpaspoort  Tweede (zaken)paspoort 
 NIEUW titel 
BR-07-06: Nationaliteit bij reisdocument 
 
NIEUW tekst 
Aanvraag reisdocument mag alleen worden uitgevoerd voor de volgende reisdocumenten in combinatie 
met de nationaliteit van de aanvrager. 
Aanvrager heeft ten minste de Nederlandse nationaliteit  Nationaal paspoort  Nederlands identiteitskaart  Zakenpaspoort  Tweede (zaken)paspoort 
Aanvrager heeft niet de Nederlandse nationaliteit  Reisdocument vreemdeling  Reisdocument vluchteling 
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BR-07-09: Leeftijd aanvrager reisdocument Status: _vastgesteld 
Aanvraag reisdocument mag alleen worden uitgevoerd als de aanvrager op datum aanvraag de 
volgende minimale leeftijd heeft: a)18 jaar of ouder voor  Nationaal paspoort   Zakenpaspoort  Tweede zakenpaspoort  Tweede nationaal paspoort   Faciliteitenpaspoort   Reisdocument vreemdeling   Reisdocument vluchteling  
 
b) 12 jaar of ouder voor  Nederlandse identiteitskaart 
 

 
 
BR-07-10: Toestemming gezaghouders Status: _gewijzigd 
OUD:  
titel: Toestemming ouders of gezaghouders 
tekst:  
Aanvraag reisdocument mag niet worden uitgevoerd als een aanvrager handelingsonbekwaam is (zie 
BR-07-11) en er geen toestemming geregistreerd is van alle (gezag)ouder(s). 
 NIEUW:  
titel: Toestemming gezaghouders 
tekst: BR-07-09 en BR-07-11 moeten niet worden uitgevoerd bij toestemming van alle gezaghouders 
en/of vervangende toestemming door een rechter. 
 

 
 
BR-07-11: Bij curatele enkel ID kaart Status: _gewijzigd 
OUD: 
titel: Aanvrager handelingsonbekwaam 
tekst: Aanvraag reisdocument mag niet worden uitgevoerd indien aanvrager handelingsonkwaam is 
(onder curatele of niet voldoen aan aanvraagleeftijd (BR-07-09)) 
 
NIEUW: 
titel: Bij curatele enkel ID kaart 
tekst: Indien aanvrager onder curatele staat mag zonder toestemming van een curator alleen een 
Nederlandse identiteitskaart aangevraagd worden. 
 

 
 
Adviesaanvraag Status: _nieuw 
Aanvraag tot het geven van Advies. Zie ook advies. 

 
 
Besluit aanvraag reisdocument vreemdeling Status: _gewijzigd 
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Besluit aanvraag reisdocument vreemdeling Status: _gewijzigd 
OUD: Schriftelijke kennisgeving van het besluit door IND of BZ om een reisdocument niet aan de 
vreemdeling te verstrekken. 
 
NIEUW: Schriftelijke kennisgeving van het besluit door de burgemeester nav advies van IND of BZ om 
een reisdocument niet aan de vreemdeling te verstrekken. 
 

  KUC072 Inname reisdocument 

 KUC072 Inname reisdocument 
 
Dit diagram toont welke objecten geraakt worden door de change 'Actualisering Module 07'.  
 
Niet alle traces vanaf 'actualisering Module 07 zijn weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 
 
MRG-07-02: Inname regels Status: _vastgesteld 
 

 
 
KUC072 Inname reisdocument Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan de Behandelaar een inname van reisdocumenten registreren. 

 
 
MR-07-11: Openstaande onderzoeken Status: _nieuw 
Informeren aanroepende systeem moet worden uitgevoerd bij openstaande onderzoeken ten aanzien 
van het reisdocument zijn. 

 
 

req KUC072 Inname reisdocument

Actualisering 
Module 07

MRG-07-02: Inname 
regels

(from 07 MR Groepen)

MR-07-11: Openstaande 
onderzoeken

(from 07 Meldingregels)
(from 07 

Reisdocumenten)

KUC072 Inname 
reisdocument

Name: KUC072 Inname reisdocument
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 17-2-2016 11:55:55
Updated: 14-6-2016 08:35:29

«trace»

«trace»

«trace»
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 KUC073 Registratie vermissing reisdocument 

 KUC073 Registratie vermissing reisdocument 
 
Dit diagram toont welke objecten geraakt worden door de change 'Actualisering Module 07'.  
 
Zie de omschrijving van de change voor samenvatting van de wijzigingen. 
 
Niet alle traces vanaf 'actualisering Module 07 zijn weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 
 
KUC073 Registratie vermissing Reisdocument Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan de Behandelaar een vermissing van reisdocumenten registreren. 

 
 
MR-07-10: Meervoudige vermissing Status: _nieuw 
Informeren aanroepende systeem moet worden uitgevoerd indien in de afgelopen 5 jaar 3x vermissing 
is geregistreerd van (een combinatie van) de volgende objecten:  reisdocument (alle)   Nederlandse identiteitskaart  
 

 
 
Proces-verbaal Status: _vervallen 
Officieel schriftelijk verslag opgemaakt door een politie-ambtenaar dat aangifte is gedaan van 
vermissing van een reisdocument/rijbewijs 

 
 

req KUC073 Registratie v ermissing reisdocument

(from 07 
Reisdocumenten)

KUC073 Registratie 
v ermissing 

Reisdocument
MR-07-10: Meerv oudige 
v ermissing

(from 07 Meldingregels)

Actualisering Module 07

Proces-v erbaal

(from M-P)

«trace»

«trace» «trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

KUC073 Registratie vermissing reisdocument
Actualisering Module 07
1.0
Rob



Definitief| Wijzigingen log v4.0.0| 16-6-2016   
  

 Confidentieel VNG, 2016 Pagina 82 van 93   
  

8 Actualisering Module 08 
 Actualisering Module 08 

 Actualisering Module 08 
 
Dit diagram toont welke objecten geraakt worden door de change 'Actualisering Module 08'.  
 
Zie de omschrijving van de change voor samenvatting van de wijzigingen. 
 
 
KUC081 Uitgifte Rijbewijs Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan de Behandelaar met behulp van CRB een aanvraag voor een rijbewijs 
aannemen en het rijbewijs uitreiken. 

 
 
KUC082 Onderhouden Rijbewijs Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan de Behandelaar met behulp van de CRB een bestaand rijbewijs onderhouden: 
vernieuwen, (partiële) ongeldig verklaren, vervangen, categorie uitbreiden, herafgifte doen, omwisselen 
rijbewijs. 

 
 

Actualisering 
Module 08

BR-08-01: 
Minimumleeftijd v oor 
rijbew ijs

(from 08 Bedrijfsregels)

BRG-08-01: Rijbewijs 
aanv raag regels

(from 08 BR Groepen)
(from 08 Rijbewijs)

KUC081 Uitgifte 
Rijbewijs

BRG-08-02: Rijbewijs 
v ernieuwen regels

(from 08 BR Groepen)
(from 08 Rijbewijs)

KUC082 
Onderhouden 

Rijbewijs

(from 08 Rijbewijs)

KUC084 Registratie 
v ermissing 
Rijbewijs

BRG-08-04: Rijbewijs 
v ermist regels

(from 08 BR Groepen)

BR-08-07: Proces-
v erbaalnummer bekend

(from 08 Bedrijfsregels)

Proces-v erbaal

(from M-P)

BR-08-01 Vervallen

BRG-08-04 en BR-08-07 Vervallen«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

Actualisering Module 08
Actualisering Module 08
1.0
Rob den Hollander



Definitief| Wijzigingen log v4.0.0| 16-6-2016   
  

 Confidentieel VNG, 2016 Pagina 83 van 93   
  

KUC084 Registratie vermissing Rijbewijs Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan de Behandelaar een vermissing van een rijbewijs registreren. 

 
 
Proces-verbaal Status: _vervallen 
Officieel schriftelijk verslag opgemaakt door een politie-ambtenaar dat aangifte is gedaan van 
vermissing van een reisdocument/rijbewijs 

 
 
BRG-08-01: Rijbewijs aanvraag regels Status: _gewijzigd 
Groepering van rijbewijs aanvraag regels. 
 
BR-08-01 niet meer in groep 

 
 
BRG-08-02: Rijbewijs vernieuwen regels Status: _gewijzigd 
Groepering van rijbewijs vernieuwen regels. 
 
BR-08-01 niet meer in groep 

 
 
BRG-08-04: Rijbewijs vermist regels Status: _vervallen 
Groepering van rijbewijs vermist regels. 

 
 
BR-08-01: Minimumleeftijd voor rijbewijs Status: _vervallen 
Een persoon mag alleen aanvraag voor rijbewijs doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de datum van 
de aanvraag van rijbewijs. 

 
 
BR-08-07: Proces-verbaalnummer bekend Status: _vervallen 
Een vermissing mag alleen worden geregistreerd, als het proces-verbaalnummer bekend is. 
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9 Actualisering Module 09 
 Actualisering Module 09 

 Actualisering Module 09 
 
Dit diagram toont welke objecten geraakt worden door de change 'Actualisering Module 09'.  
 
Naast de vanuit deze change ontstane wijzigingen worden op dit diagram ook de wijzigingen 
vanuit de change 'Actualisering Module 01' welke gerelateerd zijn aan Module 09 getoond. 
 
 
BRG-09-05: Geslachtsnaam regels levenloos geboren kind Status: _vastgesteld 
Groepering van geslachtsnaam regels voor levenloos geboren kind. 

 
 
MRG-09-01: Registreren overlijden regels Status: _vastgesteld 
Groepering van registreren overlijden regels. 

 
 
KUC091 Registratie Overlijden Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan de Behandelaar een overlijden, lijkvinding of rechtsvermoeden van overlijden 
registreren. Deze use case wordt ook gebruikt om bij overlijden van een levend geboren kind het 
overlijden voor aangifte vast te leggen. 

 
 
KUC093 Registreren Levenloos geboren Kind Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan een Behandelaar de akte van overlijden opmaken voor een levenloos geboren 
kind. 

custom Actualisering Module 09

(from 09 Overli jden)

KUC093 Registreren 
Lev enloos geboren 

Kind
BRG-09-05: 
Geslachtsnaam regels 
levenloos geboren kind

(from 09 BR Groepen)

BR-01-09 Naamskeuze 
leidend

(from 01 Bedrijfsregels)

BR-01-10: Geslachtsnaam 
kind bij  eerdere kinderen

(from 01 Bedrijfsregels)

Actualisering Module 09

Dit diagram toont welke objecten geraakt worden door de change 'Actualisering Module 09'. 
Naast de vanuit  deze change ontstane wijzigingen worden op dit diagram ook de wijzigingen vanuit de change 'Actualisering Module 01' welke gerelateerd zijn aan Module 09 getoond.

Actualisering Module 01

(from Actual isering Module 01)

09 Classes::Graf
- OudeGrafplaats: String
- OudeGrafInd: String
- NieuweGrafplaats: String
- NieuweGrafInd: String

MRG-09-01: Registreren 
ov erlijden regels

(from 09 MR Groepen)

MR-09-02: In bezit zijnde 
reisdocumenten

(from 09 Meldingregels)
(from 09 Overl i jden)

KUC091 Registratie 
Overlijden

Name: Actual isering Module 09
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 11-10-2015 00:00:00
Updated: 14-6-2016 08:37:06

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
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MR-09-02: In bezit zijnde reisdocumenten Status: _gewijzigd 
Informeren aanroepend systeem moet plaatsvinden als bij registreren van overlijden de overledene 
reisdocumenten in bezit heeft. 

 
 
Graf Status: _gewijzigd 
Graaf in attribuutnamen vervangen door Graf 
Naam Type Notes 
OudeGrafplaats  String  
OudeGrafInd  String  
NieuweGrafplaats  String  
NieuweGrafInd  String  

 
 
BR-01-09 Naamskeuze leidend Status: _gewijzigd 
OUD Titel: BR-01-09: Naamskeuze gaat boven geslachtsnaam staande huwelijk/geregistreerd 
partnerschap 
NIEUW Titel: BR-01-09 Naamskeuze leidend 
 
OUD: De volgende geslachtsnaamregel mag niet worden uitgevoerd als rule BR-01-07 van toepassing 
is:  BR-01-06  
 
NIEUW: De volgende geslachtsnaamregel mag niet worden uitgevoerd als rule BR-01-07 van 
toepassing is:  BR-01-06   BR-01-10  
 
 

 
 
BR-01-10: Geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen Status: _gewijzigd 
OUD: De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van 
eerdere kinderen als de kinderen geboren zijn tijdens: 
- een huwelijk van personen van gelijk geslacht of 
- een partnerschap van personen van gelijk geslacht of 
- een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie 
BR-00-03) 
- een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn 
(zie BR-00-03) 
 
NIEUW: De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam 
van eerdere kinderen als de kinderen geboren zijn uit dezelfde ouders. 
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10 Actualisering Module 10 
 Actualisering Module 10 

 Actualisering Module 10 
 

custom Actualisering Module 10

Actualisering 
Module 10

Name: Actualisering Module 10
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 19-5-2016 17:27:19
Updated: 20-5-2016 11:44:20

geen wijzigingen!
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11 Actualisering Module 11 
 Actualisering Module 11 

 Actualisering Module 11 
 

custom Actualisering Module 11

Actualisering 
Module 11

Name: Actualisering Module 11
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 19-5-2016 17:27:26
Updated: 20-5-2016 11:46:40

geen wijzigingen!
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12 Actualisering Module 13 
 Actualisering Module 13 

 Actualisering Module 13 
 
 
 
BRG-13-04: Kandidaat regels Status: _gewijzigd 
Groepering van kandidaat regels. 

 
 
MRG-13-01: Registratie kiesrecht regels Status: _vastgesteld 
Groepering van registratie kiesrecht regels.  

 
 
BR-13-14: Minimum leeftijd kandidaat Status: _nieuw 
Registeren kandidaat mag alleen worden uitgevoerd als de kandidaat binnen de zittingsduur van het 
bestuursorgaan de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

 
 
MR-13-05: Melding registratie deelname dag 
kandidaatstelling 

Status: _gewijzigd 

OUD: Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer Registratie deelname europees 
kiesrecht plaatsvindt na datum van de kandidaatstelling verkiezing EP (42 dagen voor 
verkiezingsdatum). 
 NIEUW: Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer Registratie deelname 
europees kiesrecht plaatsvindt na datum van de kandidaatstelling verkiezing EP (44 dagen voor 
verkiezingsdatum). 
 

 

custom Actualisering Module 13

Actualisering Module 13

Name: Actualisering Module 13
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 19-5-2016 17:27:33
Updated: 19-5-2016 18:07:32

(from 13 Verkiezingen)

KUC134 Verwerken 
v erkiezingsuitslag

(from 13 Verkiezingen)

KUC131 
Onderhouden 

Kiesrecht

(from 13 Verkiezingen)

KUC132 
Onderhouden 

stemdistricten en -
bureaus

(from 13 Verkiezingen)

KUC133 Registreren 
nieuwe verkiezing

MR-13-05: Melding registratie 
deelname dag kandidaatstelling

(from 13 Meldingregels)

MRG-13-01: Registratie kiesrecht 
regels

(from 13 MR Groepen)

BRG-13-04: Kandidaat regels

(from 13 BR Groepen)

BR-13-14: Minimum leeftijd 
kandidaat

(from 13 Bedri jfsregels)

geen wijzigingen

«trace» «trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace» «trace»
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KUC131 Onderhouden Kiesrecht Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan een Behandelaar deelname kiesrecht voor verkiezing Europees Parlement 
zowel registeren als beëindigen. Tevens kan de Behandelaar met deze use case het uitsluiten van het 
EU of NL kiesrecht registreren op basis van een mededeling van de minister van Justitie of een 
mededeling van een EU lidstaat. 

 
 
KUC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus Status: _gewijzigd 
OUD: 
titel: KUC132 Onderhouden kiesdistricten en bureaus 
tekst: Met deze use case kan een Behandelaar de gemeente indelen in stemdistricten en stembureaus 
voor een verkiezing. 
 
NIEUW: 
titel: Onderhouden stemdistricten en -bureaus 
tekst: Met deze use case kan een Behandelaar de gemeente indelen in stemdistricten en stembureaus 
voor een verkiezing. 
 

 
 
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan een Behandelaar met behulp van OSV een nieuwe verkiezing voorbereiden en 
stempassen uitgeven en beheren. 
De use case biedt de volgende mogelijkheden:  Controleren kandidatenlijst   Onderhouden stembureaus en stembureauleden   Registreren politieke groeperingen   Onderhouden campagnelocaties   Uitgifte en onderhouden stempassen  Onderhouden verkiezingskalender 
 

 
 
KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag Status: _vastgesteld 
Met deze use case kan een Behandelaar op basis van een verkiezingsuitslag de benoeming van een 
gekozen kandidaat registreren en in het geval van raadsleden de toelating als lid registreren en 
onderhouden. 
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13 Actualisering Module 00 
 Actualisering Module 00 

 Actualisering Module 00 
 
 
 
KUC202 Uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand Status: _gewijzigd 
Met deze use case kan de Behandelaar een beredeneerd uittreksel of afschrift van een akte burgerlijke 
stand opmaken en afgeven. 

 
 
KUC205 Afhandelen Akte Status: _gewijzigd 
Deze use case wordt gebruikt door andere use case (include associatie) voor het afhandelen van een 
akte. Hier wordt onder verstaan: het creëren van een akte, het printen van een akte, het bevestigen van 
het feit dat de akte getekend is en het afhandelen van foutsituaties. 

 
  

custom Actualisering Module 00

Actualisering 
Module 00

Name: Actualisering Module 00
Author: Rob den Hollander
Version: 1.0
Created: 20-6-2016 20:31:28
Updated: 20-6-2016 20:32:28

(from 01 Generiek)

KUC202 Uitgev en 
uittreksel/afschrift 
burgerlijke stand

(from 01 Generiek)

«include»
KUC205 Afhandelen 

Akte

«trace»

«trace»
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14 Actualisering Algemeen 
 Actualisering Aanvullende Eisen 

 Actualisering Aanvullende Eisen 
 
 
Actualisering (4.0.0) - Algemeen Status: _nieuw 
Structruur EA model aangepast:  Termenlijst geintegreerd met EA (ivm traceability en onderhoudbaarheid)  KUC - BR traceability diagramen verplaatst naar KUC ipv BR packages  Package "11. BZM Requirements Model" toegevoegd voor ABS bedrijfsregels 

 
 
BR-01-02: (ABS) Mede-ouder bij erkenning ongeboren 
vrucht 

Status: _gewijzigd 

titel OUD: BR-01-02: Mede-ouder bij erkenning ongeboren vrucht 
titel NIEUW: BR-01-02: (ABS) Mede-ouder bij erkenning ongeboren vrucht 
 
Een erkenner van een ongeboren vrucht moet altijd worden aangemerkt als mede-ouder van de 
nieuwgeborene(n). 
 

 
 
BR-01-04: (ABS) Erkenning gedaan voor 
huwelijk/geregistreerd partnerschap 

Status: _gewijzigd 

req Actualisering Aanv ullende Eisen

SUP406 – Afwijkingen snel en 
consistent herkenbaar

(from Eisen)

Actualisering (4.0.0) - 
Algemeen

BR-01-02: (ABS) Mede-ouder bij  
erkenning ongeboren v rucht

(from 01 Bedri jfsregels)
BR-01-04: (ABS) Erkenning gedaan 
v oor huwelijk/geregistreerd 
partnerschap

(from 01 Bedri jfsregels)
BR-01-15: (ABS) Erkenningsrelatie is 
te oud

(from 01 Bedri jfsregels)
BR-01-16: (ABS) Maximaal 1 
erkenningsrelatie

(from 01 Bedri jfsregels)
BR-01-19: (ABS) Beeindiging 
erkenning OV

(from 01 Bedri jfsregels)
BR-01-61: (ABS) Beeindigen relatie 
erkenning ongeboren v rucht bij  
geboorteaangifte

(from 01 Bedri jfsregels)
BR-01-70: (ABS) Uitzondering bij  
actuele ontkenning

(from 01 Bedri jfsregels)

SUP205 – Relaties “v oor geboorte”

(from Eisen)

SUP601 – Meerdere kanalen v oor 
uitgaande correspondentie

(from Eisen)

alle gewijzigde items op dit diagram hebben een trace vanaf 'actualisering (4.0.0) algemeen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:
Package:
Version:
Author:

Actualisering Aanvullende Eisen
Actualisering Algemeen
1.0
Dennis Geluk
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BR-01-04: (ABS) Erkenning gedaan voor 
huwelijk/geregistreerd partnerschap 

Status: _gewijzigd 

titel OUD: BR-01-04: Erkenning gedaan voor huwelijk/geregistreerd partnerschap 
titel NIEUW: BR-01-04: (ABS) Erkenning gedaan voor huwelijk/geregistreerd partnerschap 
 
De volgende regel mag niet uitgevoerd worden als de moeder voor het huwelijk/geregistreerd 
partnerschap een (geldige) erkenning ongeboren vrucht heeft: 
  BR-01-01  

 
 
BR-01-15: (ABS) Erkenningsrelatie is te oud Status: _gewijzigd 
titel OUD: BR-01-15: Erkenningsrelatie is te oud 
titel NIEUW: BR-01-15: (ABS) Erkenningsrelatie is te oud 
 
De volgende regel mag niet uitgevoerd worden als de erkenning 306 dagen voor geboortedatum 
nieuwgeborene ligt.  BR-01-02  
 

 
 
BR-01-16: (ABS) Maximaal 1 erkenningsrelatie Status: _gewijzigd 
titel OUD: BR-01-16: Maximaal 1 erkenningsrelatie 
titel NIEUW: BR-01-16: (ABS) Maximaal 1 erkenningsrelatie 
 
De moeder mag maximaal 1 actuele erkenningsrelatie ongeboren vrucht hebben. 
 

 
 
BR-01-19: (ABS) Beeindiging erkenning OV Status: _gewijzigd 
titel OUD: BR-01-19: Beeindiging erkenning OV 
titel NIEUW: BR-01-19: (ABS) Beeindiging erkenning OV 
 
Beeindiging erkenning ongeboren vrucht mag alleen:  na vastlegging van een geregistreerde gerechtelijke uitspraak of   na vastlegging van een nieuwe erkenning ongeboren vrucht op basis van een nieuwe erkenningakte 

met dezelfde erkenner (meer dan 9 maanden na eerste erkenning) of   na verlopen termijn van 18 maanden na erkenningsdatum indien geen geboorte..  
 

 
 
BR-01-61: (ABS) Beeindigen relatie erkenning ongeboren 
vrucht bij geboorteaangifte 

Status: _gewijzigd 

Bij registratie geboorteaangifte moet de volgende relatie van moeder van nieuwgeborene en mede-
ouder van nieuwgeborene worden beëindigd per datum geboorte:   erkenning ongeboren vrucht  
 

 
 
BR-01-70: (ABS) Uitzondering bij actuele ontkenning Status: _gewijzigd 



Definitief| Wijzigingen log v4.0.0| 16-6-2016   
  

 Confidentieel VNG, 2016 Pagina 93 van 93   
  

BR-01-70: (ABS) Uitzondering bij actuele ontkenning Status: _gewijzigd 
De volgende regels moeten niet worden uitgevoerd als er een actuele ontkenning is van een ongeboren 
vrucht of van een nieuwgeborene:  BR-01-01   BR-01-03   BR-01-05  
 

 
 
SUP205 – Relaties “voor geboorte” Status: _gewijzigd 
OUD: 
titel: SUP205 – Relatie “Ontkenning mede-ouderschap (voor geboorte)” 
tekst: Deze eis beschrijft hoe omgegaan moet worden met relatie:  Ontkenning van het mede-ouderschap (voor geboorte)  
 
NIEUW: 
titel: SUP205 – Relaties “voor geboorte” 
tekst: Binnen een aantal processen dienen in principe gegevens vastgelegd te worden over een 
persoon welke nog niet daadwerkelijk bestaat ten behoeve een toekomstige geboorteaangifte. Hierbij 
moet gedacht worden aan:  Erkenning van een ongeboren vrucht door vader  Ontkenning van het vaderschap (voor geboorte)  Naamskeuze voor geboorte 
Aangezien de persoon op welke deze gegevens van toepassing zijn nog niet daadwerkelijk voorkomt 
kan ervoor gekozen worden om deze gegevens middels een relatie tussen “vader” en “moeder” vast te 
leggen. Deze gegevens zouden dan gebruikt kunnen worden indien er daadwerkelijk aangifte van 
geboorte wordt gedaan. 
 

 
 
SUP406 – Afwijkingen snel en consistent herkenbaar Status: _nieuw 
Deze eis beschrijft de mogelijkheid om afwijkingen en bijzonderheden snel en consistent te herkennen. 

 
 
SUP601 – Meerdere kanalen voor uitgaande 
correspondentie 

Status: _nieuw 

Deze eis beschrijft de mogelijkheid om uitgaande correspondentie via meerdere kanalen te kunnen 
versturen. 

 


