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1

Inleiding

In het kader van de omgevingswet kunnen initiatiefnemers verschillende verzoeken
doen aan de overheid. Bijvoorbeeld vergunningaanvragen, meldingen en
informatieverstrekkingen. Voor een complete lijst de enumeratie ‘Type Verzoek’ in
bijlage C3.
Dit document beschrijft STAM: Standaard Aanvraag en Melding. Centrale onderdelen
zijn (conceptuele en logische) informatiemodellen voor het domein ‘Indienen
Verzoeken’ in de context van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en een
beschrijving van de uitwisseling van informatie hierover van DSO naar bevoegd gezag.
De inhoud van dit document kan nog wijzigen op basis van voortschrijdend inzicht uit
het DSO ontwikkeltraject, maar ook naar aanleiding van wijzigingen in de wet - en
regelgeving.

1.1

Doel

Het doel van STAM is het beschrijven van een compleet en logisch beeld van de
informatie die de component “Verzoeken” verstuurt naar het bevoegd gezag. De
informatiemodellen in STAM vormen de basis voor uitwisselingsformaten
(koppelvlakspecificaties), waarvan enkele zelf ook onderdeel van STAM vormen. Deze
in STAM opgenomen koppelvlakspecificaties beschrijven de wijze waarop en de
informatie waarmee de DSO-gebruikerstoepassingen communiceren met andere DSOcomponenten en met externe systemen.
Op dit moment zijn de volgende koppelvlakken in scope:
 (compacte) verzoeknotificatie (“triggerbericht”) in XML-formaat. Gebruikt om
bevoegd gezag te informeren dat een verzoek is ingediend. Het bericht bevat
voldoende informatie voor bevoegd gezag om een “zaak” te starten;
 XML-document waarin de complete aanvraag (exclusief bijlagen) is vastgelegd
(“verzoek-XML” of formulier).
De aanleverende kant van Verzoek indienen wordt niet in dit document beschreven,
maar in de service specificaties van de DSO API store.

1.2

Doelgroep

Dit document richt zich op belanghebbenden bij de functionaliteit (en koppelvlakken)
voor het indienen van verzoeken, bijvoorbeeld:
 overheden die een rol spelen bij het behandelen van verzoek (bevoegd gezag en
omgevingsdiensten),
 softwareleveranciers van VTH-systemen, integratie- en zaaksystemen,
 DSO-product owners, architecten, ontwikkelaars en analisten.
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1.3

Reikwijdte

De reikwijdte van dit document is beperkt tot het afleveren van verzoeken door DSO
en het ontvangen door bevoegd gezag. Het bevat de informatie zoals die ontstaat
nadat de DSO-component Verzoeken een verzoek ontvangt.
Het informatiemodel beschrijft de structuur van de informatie, bijvoorbeeld dat een
verzoek een initiatiefnemer heeft. Het uitwisselingsmodel beschrijft de structuur van
specifieke berichten en hun samenhang. Het gedrag van het systeem, bijvoorbeeld het
overdragen van de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van een verzoek naar
een ander bevoegd gezag, wordt alleen beschreven als dit nuttig is voor begrip van
het uitwisselingsmodel.

1.4

Resultaat

Met dit document ontstaat een instrument om overzicht te houden over en samenhang
te bewaken van de bij indienen verzoeken betrokken informatie. Het geeft de
belanghebbenden het vertrouwen dat de gebruikerstoepassingen goed zullen
aansluiten op de relevante externe systemen c.q. andere DSO-componenten, en vice
versa.
Met het resultaat van dit document:
 Tonen de betrokken belanghebbenden aan dat zij elkaar goed begrijpen.
 Zijn discussiepunten en onduidelijkheden naar boven gebracht en gezamenlijk
opgelost.
 Is een basis gelegd voor het definiëren van technische koppelvlakspecificaties.
 Beschikt de opdrachtgever over een begrijpelijk resultaat om te accorderen en op
te sturen.

1.5

Uitgangspunten

Vanuit de Visie [1] wordt in het GPVE [2] de eis gesteld dat regels in de landelijke
voorziening van het DSO (DSO-LV) dynamisch aanpasbaar moeten zijn, zonder
programmatuuraanpassingen. Dit wordt in de OGAS [3] uitgewerkt in eisen aan de
hierbij relevante componenten. DSO-LV realiseert een standaard voor toepasbare
regels (STTR) en softwarecomponenten die dynamisch toepasbare regels kunnen
uitvoeren.
Consequentie van deze eis is dat ook de component ‘Verzoeken’ om moet kunnen
gaan met een dynamisch regellandschap. De architectuurkeuzes in de Globale
Architectuurschetsen voor Opstellen en Indienen van Aanvragen en Meldingen (zie [4]
en [5]) sluiten hier op aan (zie ook paragraaf 2.1).
Dit document sluit verder aan op het Use case model [6] en de onderliggende use
cases van de DSO gebruikerstoepassingen. Daarnaast heeft dit document een relatie
met andere informatiemodellen en metamodellen, in het bijzonder:
 Metamodel informatiemodellen MIM (zie paragraaf 2.2)
 Informatiemodel Toepasbare regels (IMTR (zie paragraaf 2.3)
 Informatiemodel Basis- en Kerngegevens RSGB (zie paragraaf 2.4)
 Informatiemodel Zaken (RGBZ (zie 2.4)
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Uiteindelijk leidt de specificatie in dit document tot XML-schemadefinities (XSD’s)
en/of JSON-schemadefinities.

1.6

Notatie

Bij het opstellen van de informatiemodellen wordt er naar gestreefd de richtlijnen te
volgen uit het document ‘Metamodel voor informatiemodellen’ van KING, Kadaster en
Geonovum [7]. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de Class diagram notatie uit de
Unified Modeling Language (UML) als het gaat om het conceptuele en het logische
model. De koppelvlakspecificaties worden gerepresenteerd in de vorm van XSD’s.

1.7

Afkortingen en begrippen

In de laatste versie van het document “DSO - Architectuur - Afkortingen Begrippen”
[10] staan definities van begrippen en afkortingen die in het DSO gehanteerd worden.
Deze begrippen worden opgenomen in de DSO-stelselcatalogus.
De definities van objecttypen in hoofdstuk 3 in dit document overlappen deels met
begripsdefinities in “DSO - Architectuur - Afkortingen en Begrippen” [10]. Doel is om
de definities uit beide documenten uiteindelijk met elkaar te laten corresponderen. De
in dit document gebruikte afkortingen zijn toegelicht in bijlage B.

1.8

Wijzigingen

In versie 1.0.1 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 Tekstuele verbeteringen in dit document
 Vlaklocaties worden gemodelleerd als GM_MultiSurface i.p.v. GM_Surface; er is
daarom ook een nieuwe versie van de set van XSD’s gepubliceerd: 1.6.
Voor eerdere wijzigingen wordt verwezen naar bijlage D.
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2
2.1

Context
DSO-architectuurkader

Zodra een wijziging in de regelgeving in het kader van de Omgevingswet toepasbaar
wordt gemaakt in het DSO-LV, kan dit leiden tot een wijziging in de vragen die in de
DSO-LV gebruikerstoepassingen worden gesteld aan initiatiefnemers bij het opstellen
en indienen van verzoeken. Ook de gegevens en bijlagen die daarbij worden gevraagd
kunnen wijzigen. Korte aanduiding voor dit fenomeen is het begrip ‘dynamische
vragenlijst’.
Een uitgangspunt vanuit de DSO-architectuur is dat een notificatiebericht van een
verzoek naar bevoegd gezag1 in principe alleen gegevens hoeft te bevatten die van
belang zijn voor het initiëren van een zaak en/of het routeren naar de relevante actor.
Inhoudelijke informatie over het verzoek is onderdeel van de hierboven geschetste
dynamische vragenlijsten die door bevoegd gezag en rijksoverheid wordt
samengesteld op basis van toepasbare regels. Slechts een klein deel van alle
mogelijke inhoudelijke informatie is relevant voor het initiëren of routeren van een
zaak. De vragenlijst hoeft daardoor niet in zijn geheel onderdeel van de
verzoeknotificatie te zijn. De complete vragenlijst wordt, evenals bijgesloten
documenten, opgeslagen in de werkmap 2 in de landelijke voorziening. De (machineleesbare) vragenlijst, verzoekgegevens en bijbehorende bijlagen kunnen op elk
moment via webservices worden opgehaald.
Een ander uitgangspunt vanuit de DSO-architectuur (vanuit privacyregels) is dat
persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt als er een noodzaak is. Daarom is
gekozen om BSN wel op te nemen in de verzoeknotificatie, maar niet in de verzoekXML. Dit maakt het mogelijk om de verzoek-XML te delen met andere partijen indien
gewenst.

2.2

Metamodel voor InformatieModellen

Ervaringen met informatiemodellen binnen VNG Realisatie, Kadaster en Geonovum zijn
gebundeld in een beschrijving van een metamodel3 voor informatiemodellen (MIM)
[7]. Doel van de daarin opgenomen werkwijze en richtlijnen is borgen dat
informatiemodellen door business vertegenwoordigers gevalideerd kunnen worden, en
dat de relatie tussen de informatiemodellen en de uiteindelijke (technische) modellen
en (uitwissel)standaarden traceerbaar is.

1

Dit be richt k an ook naar de behandeldienst worden gestuurd. Ook k an het zijn dat bevoegd gezag e en

ande r bevoegd gezag aanwijst als het “corre cte” bevoegd gezag voor het betreffende verzoek. Dit kan
le ide n tot het hernieuwd zenden van dit bericht door het DSO.
2

De we rk m ap is de plek waaruit, na indienen door de initiatiefnemer, bevoegd gezag de documenten van

e e n aanvraag of melding k an downloaden.
3
Ee n m etamodel is e en ‘model van een model’. In dit geval e en model waarin de structuur e n de regels
voor informatiemodellen worden beschreven. Het hier gebruikte metamodel heet MIM (Metamodel voor
InformatieModellen) en stond eerder bekend onder de naam KKG (KING Kadaster Ge onovum).
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De werkwijze op basis van het MIM onderscheidt globaal vier soorten modellen die op
elkaar voortbouwen:
1. Model van begrippen
2. Conceptueel informatiemodel
3. Logisch informatie-/gegevensmodel
4. Fysiek/technisch gegevens-/datamodel
De relatie hiertussen is weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Relaties tussen modelsoorten zoals onderscheiden in het MIM

Dit document richt zich vooral op het conceptueel informatiemodel (modelsoort 2);
daar waar relevant geven we de verschillen met het corresponderende logisch model
aan (modelsoort 3). De in hoofdstuk 3 geïdentificeerde objecttypen vormen tevens
begrippen waarmee dus ook modelsoort 1 is afgedekt. De combinatie duiden we aan
als IMAM (InformatieModel Aanvraag en Melding). De objecttypen zijn opgenomen in
de DSO-stelselcatalogus.
De MIM-werkwijze gaat uit van gestructureerde vastlegging van de verschillende
modellen in tooling (Enterprise Architect). Vanuit die vastlegging kunnen documentatie
en technische uitwisselstandaarden worden gegenereerd4.


IMAM is vastgelegd in Enterprise Architect, conform het zgn. ‘KKG-template’, en
voldoet daarmee aan de eisen van MIM, Op basis van IMAM zijn handmatig XSD’s
uitgewerkt.

2.3

Standaard Toepasbare Regels (STTR)

Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 werkt het DSO-LV met dynamische vragenlijsten.
De bevoegd gezagen maken regels toepasbaar en bieden deze aan het DSO-LV aan.
In toepasbare regels zijn gebruikersvragen opgenomen. Het DSO-LV maakt hier
dynamische vragenlijsten van. Inhoud en structuur van de dynamische vragenlijsten
(o.b.v. uitvoerbare regels) bepalen voor een groot deel de inhoud van verzoeken.
In het DSO-programma is de STandaard voor Toepasbare Regels (STTR) [8]
opgesteld. Hierin is een informatiemodel opgenomen dat het domein van regelbeheer
afdekt (IMTR).

4

Te chnische uitwisselstandaarden zijn modelsoort 4 uit het MIM, bijv. XSD’s of JSON-schema’s.
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2.4

RSGB en RGBZ

VNG Realisatie beheert een aantal informatiemodellen waarin voor gemeenten
relevante gegevens zijn gemodelleerd, waaronder:
 Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB, versie 2.0)
 Informatiemodel Zaken (RGBZ, versie 1.0)
De huidige koppelvlakdefinitie StUF-LVO tussen het Omgevingsloket Online (OLO) en
de systemen van het bevoegd gezag (BG-systemen) gebruikt bepaalde onderdelen uit
RSGB en RGBZ.
In 2018 zijn nieuwe versies van RSGB en RGBZ vastgesteld. Deze informatiemodellen
zijn ook conform de MIM-werkwijze gedefinieerd. Uitwerking van het informatiemodel
voor aanvragen en meldingen is zoveel mogelijk gebaseerd op elementen uit de
nieuwe versies van RSGB en RGBZ.

2.5

ISO-normen

Er wordt gebruik gemaakt van:
 ISO-8601 voor de weergave van datums en tijden;
 ISO-19107 ten behoeve van het modelleren van geo-datatypes.
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3

Informatiemodel

3.1

Inleiding

Uitgangspunt bij het conceptuele model is dat alleen attribuutsoorten worden
opgenomen die gaan over waarneembare feiten in de werkelijkheid. De
attribuutsoorten zijn ook gedefinieerd in Enterprise Architect. Details worden
weergegeven in bijlage C, en de bij dit document horende “klikbare” versie van het
model. In de volgende paragrafen werken we een aantal objecttypen, geredeneerd
vanuit het objecttype Verzoek, verder uit.

3.2

Metamodel

Het metamodel van IMAM bestaat uit een aantal concepten. Dit zijn de drie
belangrijkste:
 Objecttypen,
 Relatiesoorten, en
 Attribuutsoorten.
In de volgende tabel staan ter inleiding de definities van bovenvermelde en
gerelateerde termen uit het MIM [7].
Term
Object
Objecttype

Relatiesoort

Gegeven
Attribuutsoort

Definitie
Een ding, een tastbaar iets, in de werkelijkheid, zoals daarnaar
gekeken wordt vanuit een bepaald domein.
De typering van een groep objecten (in de werkelijkheid) die
binnen een domein relevant zijn en als gelijksoortig worden
beschouwd.
De typering van het structurele verband tussen een object van
een objecttype en een (ander) object van een ander (of
hetzelfde) objecttype.
De betekenisvolle formulering van een waargenomen feit,
waaraan een waarde kan worden toegekend.
De typering van gelijksoortige gegevens die voor een objecttype
van toepassing is.

Verdere toelichting is te vinden in het MIM [7].

3.3

Model van begrippen

Bijlage C bevat een opsomming van de objecttypen, inclusief de definities van deze
objecttypen, in het conceptuele en logische model. Deze definities zijn inmiddels ook
opgenomen in de DSO-stelselcatalogus, waarmee een vocabulaire ontstaat. De
objecttypen en hun onderlinge relaties worden in de volgende paragraaf
geïntroduceerd.

Definitief | Spe cificatie STAM | ve rsie 1.0.1

7

Deelprogramma DSO

3.4

Conceptueel informatiemodel: overzicht

Het conceptueel model (IMAM) is weergegeven in Figuur 2.

Figuur 2: C onceptueel m odel (IMAM)

Centraal in het model staat het Verzoek. Een (ingediend) Verzoek is een:
 aanvraag voor een vergunning, een melding, of een informatieplicht
 aanvulling op een vergunningsaanvraag, of
 intrekking van een vergunningsaanvraag.5
Om een aanvulling of een intrekking te kunnen relateren aan het originele verzoek (of
een eerdere aanvulling) heeft Verzoek in het model een relatie met zichzelf (heeft
betrekking op).
Een Verzoek is afkomstig van een Initiatiefnemer: deze is verantwoordelijk voor het
indienen van het Verzoek. Daadwerkelijk indienen van het verzoek kan gebeuren door
hem of haar zelf, maar ook door een Gemachtigde. Deze Gemachtigde is hiertoe
gemachtigd door de Initiatiefnemer. Er bestaat geen recursieve relatie tussen
Gemachtigde en zichzelf, d.w.z. een Gemachtigde kan niet iemand anders machtigen:
5

Me ldingen of informatieplichten kunnen niet worden aangevuld of ingetrokken.
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iemand machtigen tot indienen is voorbehouden aan de Initiatiefnemer. Merk op dat
een Gemachtigde is gebonden aan een Verzoek, d.w.z. voor het indienen van een
aanvulling of een intrekking kan er een andere Gemachtigde zijn. De objecttypen
Initiatiefnemer en Gemachtigde worden nader toegelicht in paragraaf 3.6.
Een Verzoek wordt gedaan voor een Project van de Initiatiefnemer. Projectinformatie
is gewenst bij een Verzoek omdat het bevoegd gezag bij de behandeling soms wil
weten welke andere verzoek(en) er ingediend zijn die aan het verzoek gerelateerd
zijn. Een Verzoek heeft dus altijd betrekking op één Project, maar een Project kan
leiden tot meerdere verzoeken.
Een Verzoek kan betrekking hebben op meerdere Project Activiteiten. Een Project
Activiteit wordt altijd op één Project Locatie uitgevoerd. De Project Locatie kan per
Project Activiteit wel verschillen. Een Project wordt uitgevoerd op één of meerdere
Project Locaties. Op een Project Locatie kunnen één of meerdere Project Activiteiten
worden uitgevoerd waar het Verzoek betrekking op heeft. Een Project Activiteit kan bij
bepaalde typen milieuactiviteiten verder worden onderverdeeld in een aantal subactiviteiten6. De objecttypen Project, Project Activiteit en Project Locatie worden nader
toegelicht in paragraaf 3.7.
Een Verzoek is gerelateerd aan 0, 1, of meerdere Specificaties. Een Specificatie
representeert in essentie een vraag met bijbehorend antwoord door de Initiatiefnemer
of diens Gemachtigde gegeven. Elke vraag/Specificatie heeft betrekking op een van de
Project activiteiten waarvoor het Verzoek wordt ingediend.
Aan een Verzoek kunnen één of meerdere Documenten worden toegevoegd. Een
Document geeft invulling aan één of meerdere Gevraagde Bijlagen. Andersom: Een
Gevraagde Bijlage kan door één of meerdere Documenten ingevuld worden. Een
Gevraagde Bijlage heeft een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld dat het een situatieschets
is, een bouwtekening is, of een complex/uitgebreid antwoord is op een eerder gestelde
vraag die zich niet in de standaard-structuur voor antwoorden laat vangen. Gevraagde
Bijlagen vormen onderdeel van de indieningsvereisten die samenhangen met een
Verzoek. Een Gevraagde Bijlage hoort altijd bij exact één Project Activiteit.
Objecttypen Specificatie, Gevraagde bijlage en Document worden nader toegelicht in
paragraaf 3.8.
Een Verzoek wordt altijd toegekend aan exact één Bevoegd gezag, dat
verantwoordelijk is voor de behandeling van het Verzoek7.
Het kan voorkomen dat een Bevoegd gezag de behandeling van verzoeken voor een
bepaald type activiteit uitbesteedt aan een Uitvoerende instantie. In de praktijk wordt
hiervoor de term ‘behandeldienst’ gebruikt. In dat geval wordt de betreffende
Uitvoerende instantie rechtstreeks aan het Verzoek gerelateerd, zodat het Verzoek ook
6

Voor STAM is dus geen sprake van een re cursieve re latie van Activiteit naar zichzelf, zoals we l het geval is

bij de functionele structuur in Toepasbare R egels. Voor STAM is alleen het niveau van ‘Toonbare activiteiten’
uit de functionele structuur van belang.
7

W at be treft de afleiding van het bevoegd gezag wordt ve rwe zen naar

https://aandeslagmetdeomgevingswe t.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvergunning/bevoegd-gezagom gevingswe t/.
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direct naar de Uitvoerende instantie kan worden gestuurd en niet eerst alleen aan het
betreffende Bevoegd gezag.

3.5

Verzoek en Bevoegd gezag

Figuur 3 geeft een detailuitwerking van het objecttype Verzoek in relatie tot
objecttypen Bevoegd gezag en Uitvoerende instantie.

Figuur 3: Detaillering van objecttype Verzoek in re latie tot objecttype Bevoegd Gezag

Allereerst het objecttype Verzoek8 zelf. Een Verzoek wordt ingediend door de
Initiatiefnemer of de Gemachtigde9. Voor de leesbaarheid wordt in onderstaande tekst
alleen gesproken van Initiatiefnemer.
Attribuutsoorten bij Verzoek zijn:
 Akkoordverklaring. Hiermee geeft Initiatiefnemer aan dat het Verzoek
waarheidsgetrouw is ingevuld en hij/zij akkoord is met de indiening ervan.

8

W aar ‘aanvraag’ voorkwam in attribuutsoortnamen in het gegevensmodel van OLO2 [9] of StUF-LVO is dit

bij DSO -LV ve rvangen door ‘verzoek’.
9
De nam en van de attribuutsoorten over adresgegevens bij objecttype Initiatiefnemer zijn ter
ve rduidelijking/uniformering aangepast te n opzichte van StUF-LVO. Attribuutsoorten uit StUF-LVO die niet
m e e r nodig zijn in DSO-LV zijn we ggelaten.
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Ambtshalve. Het kan zijn dat een Initiatiefnemer een Verzoek niet elektronisch via
het DSO-loket indient, maar deze op papier bij het Bevoegd gezag aflevert.
Bevoegd gezag kan dan alsnog het Verzoek via het loket elektronisch registreren:
het Verzoek wordt dan “ambtshalve” ingediend.
Doel. Dit attribuut geeft het doel van het verzoek weer. Dit kan zijn:
o Vooroverleg (inmiddels in de gebruikerstoepassing hernoemd tot
‘Omgevingsoverleg’); verzoek wordt nog niet “officieel” ingediend maar als
concept aangeboden, zodat het eerst tussen Initiatiefnemer en Bevoegd
gezag kan worden besproken).
o Initiëren; de eerste (officiële) aanbieding van het Verzoek aan het Bevoegd
Gezag. Na indiening start de behandeltermijn van het Verzoek.
o Aanvullen; vragen die eerst nog niet waren beantwoord zijn dat nu wel,
ontbrekende bijlagen zijn toegevoegd, of eerdere bijlagen zijn vervangen.
o Intrekken; een eerder ingediend verzoek wordt door de Initiatiefnemer
ingetrokken).
Indiendatum. Datum en tijdstip waarop het Verzoek aan het Bevoegd gezag is
aangeboden.
Naam. De naam die de Initiatiefnemer zelf aan het Verzoek geeft.
Referentie aanvrager. Hiernaar kan door het Bevoegd gezag worden gerefereerd
bij correspondentie over het Verzoek.
Toelichtingen later aan te leveren informatie. Toelichting door de Initiatiefnemer op
welke informatie (bijlagen of documenten) later door de Initiatiefnemer zal worden
nagezonden.
Toelichting niet aan te leveren informatie. Toelichting door de Initiatiefnemer op
welke informatie (bijlagen of documenten) niet door de Initiatiefnemer bij het
Verzoek zullen of kunnen worden gevoegd.
Toelichting verzoek. Een toelichting op het Verzoek door de Initiatiefnemer zelf.
Hierin kan de initiatiefnemer onder meer verzoeken bepaalde gegevens of stukken
vertrouwelijk te behandelen (op grond van de Wob).
Type. Dit attribuut betreft het type verzoek. In de lopende tekst of spraakgebruik
beperken we dit vaak tot het doen van een vergunningsaanvraag of een melding,
maar feitelijk zijn er meerdere verzoektypen. Zie hier voor enumeratie Type
Verzoek in bovenstaande figuur.
Verzoeknummer. Elk nieuw verzoek krijgt in de DSO-LV een uniek
Verzoeknummer. Bij aanvullingen op een eerder verzoek blijft het Verzoeknummer
gelijk maar wordt het Volgnummer opgehoogd. Verzoeken met als doel
‘Omgevingsoverleg’ (Vooroverleg) of met als type ‘Melding’ kunnen niet worden
aangevuld. Het Verzoeknummer moet niet worden verward met een zaaknummer
zoals Bevoegd gezag dat in de meeste gevallen onderkent. De DSO-LV Verzoek
leidt tot een zaak bij Bevoegd gezag, maar het zijn verschillende dingen. Het
Verzoeknummer wordt door DSO-LV teruggekoppeld aan de Initiatiefnemer. Het
moet worden gebruikt om aan het betreffende verzoek in de DSO-LV te refereren,
en de initiatiefnemer kan het ook gebruiken bij vragen over de behandeling door
de hele keten.
Volgnummer. Nummer dat start bij 000 voor een initieel verzoek, en dat met 1
wordt opgehoogd bij elke aanvulling. Bij intrekken van het verzoek wordt waarde
999 toegekend aan het volgnummer.
Contactpersoon. In het geval dat de Initiatiefnemer geen natuurlijke persoon is
maar een bedrijf of organisatie, dan kan bij het Verzoek een Contactpersoon
worden vermeld. De Contactpersoon kan bij elk Verzoek verschillen.
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De objecttypen Bevoegd gezag en Uitvoerende instantie kennen beiden twee
attributen:
 OIN: het Organisatie-identificatienummer. Het OIN is een uniek identificerend
nummer dat gebruikt wordt door overheidspartijen of organisaties met een
publieke taak in de digitale communicatie met andere publieke of private partijen.
 Naam: De naam van het Bevoegd gezag of Uitvoerende instantie.
Beiden krijgen hun waarde via Logius, zie:
https://www.logius.nl/ondersteuning/organisatie-identificatienummer-oin/.
Op een bepaald moment in de tijd is er per Verzoek altijd slechts één Bevoegd gezag,
en mogelijk één Uitvoerende instantie. In de loop van de tijd gezien kunnen deze
echter wijzigen. Dit mechanisme is alleen bedoeld voor situaties waarin het Verzoek
onverhoopt aan een onjuist Bevoegd gezag is gericht. Dit maakt dat de historie van de
relatie tussen Verzoek en Bevoegd gezag en Verzoek en Uitvoerende instantie relevant
is, zie Figuur 4.

Figuur 4: Historie van re laties van Verzoek m et Bevoegd gezag e n Uitvoerende instantie

3.6

Initiatiefnemer en Gemachtigde

Figuur 5 geeft een detailuitwerking van het objecttype Verzoek in relatie tot de
objecttypen Initiatiefnemer en Gemachtigde, en meer in het bijzonder wie of wat een
Initiatiefnemer/Gemachtigde kan zijn, en wat we van de Initiatiefnemer/Gemachtigde
willen weten.
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Figuur 5: Detaillering van de e ntiteit Verzoek in re latie tot de e ntiteiten Initiatiefnemer e n Gemachtigde

De uitgewerkte gegevensgroeptypen en enumeraties uit bovenstaande figuur zijn te
vinden in Figuur 6.
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Figuur 6: Gegevensgroeptypen en enumeraties rond contactpersoon en adresseninformatie

De relaties tussen Verzoek en Initiatiefnemer, tussen Verzoek en Gemachtigde, en
tussen Initiatiefnemer en Gemachtigde zijn reeds toegelicht in paragraaf 3.4.
Initiatiefnemer en Gemachtigde worden naast een (optioneel) telefoonnummer en
emailadres gekenmerkt door een DSO-id. Een DSO-id is een intern DSO-attribuut wat
verder niet buiten de DSO-LV wordt gebruikt, maar wat wel nodig is om de
Initiatiefnemer of Gemachtigde te identificeren binnen de DSO-LV. Om
beveiligingsredenen wordt hier geen ander kenmerk (bijvoorbeeld een BSN) gebruikt.
Naar buiten toe levert de DSO-LV wel gangbare identificaties, zoals BSN, KvK-nummer
etc. De omzetting van DSO-id naar BSN of KvK-nummer is ingekapseld in een
geïsoleerde component van het DSO, waarmee beveiligingsrisico’s, zoals het lekken
van privacygevoelige informatie, worden ingeperkt. Gezien het technische/interne
karakter van het DSO-id maakt het wél deel uit van het logisch model, maar niet van
het conceptueel model.
Zowel de entiteit Initiatiefnemer als Gemachtigde kent twee verschijningsvormen:
 Natuurlijk Persoon. Dit is een persoon (burger). De Natuurlijke Persoon wordt
geïdentificeerd door een BSN, indien deze geregistreerd is in de BRP. Er zijn ook
natuurlijke personen die geen ingezetene zijn van Nederland. Deze zijn niet
ingeschreven in de BRP en hebben geen BSN. Verder heeft een Natuurlijk Persoon
een naam (bestaande uit Voorletters, (optioneel) Voorvoegsel, en een achternaam
(Geslachtsnaam naamgebruik). Een Natuurlijk Persoon heeft verder een
Verblijfadres in binnen- of buitenland10, en desgewenst een Correspondentieadres.
 Niet Natuurlijk Persoon. Dit is een in het Nieuw Handelsregister (NHR)
ingeschreven organisatie (rechtspersoon of anderszins), óf een in het buitenland
gevestigde organisatie. Dit betreft veelal een rechtspersoon die geen natuurlijke
persoon is, dus bijvoorbeeld een nv, bv, stichting, vereniging, VOF, en maatschap.
Maar ook niet-rechtspersonen, bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden of
10

Me rk op dat e en Natuurlijk Persoon te nminste een Verblijfsadre s in binnenland of buitenland moet

he bben, maar niet beide, hoewe l beide attributen optioneel zijn. De UML-notatie laat het niet toe om
de rge lijke “constraints” te modelleren.
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eenmanszaken. De Niet Natuurlijk Persoon gevestigd in Nederland wordt
geïdentificeerd door een KvK-nummer. Ook kent een Niet Natuurlijk Persoon een
Bezoekadres (in binnen- of buitenland), en desgewenst een Correspondentieadres.
Ook heeft een Niet Natuurlijk Persoon een aantal kenmerken die afhangen van de
exacte vorm van inschrijving in het NHR, zie Tabel 1.
Rechts persoon

RSI N 11 /

KvK-

BSN

nummer

Ves tigingsnummer

Statutaire

Handels naam

naam

N V , BV, etc.

Ja

RSIN

Ja

Ja

Ja

Ja

E enmanszaak

N ee

BSN

Ja

Ja

N ee

Ja

V ereniging, s tichting

Ja

RSIN

Ja

N ee

Ja

Ja

Samenwerkingsverband

N ee

RSIN

Ja

Ja

N ee

Ja

O verheidsorganisatie

Ja

RSIN

Ja

Ja

Ja

Ja

Buitenlandse

Ja

N .v.t.

N .v.t.

N .v.t.

Ja

O ptioneel

(V O F, M aatschap, CV)

organisatie

Tabel 1: Kenmerken van diverse vormen van niet-natuurlijk e personen

Een Niet Natuurlijk Persoon kan vertegenwoordigd zijn door een Vestiging. Deze
Vestiging wordt geïdentificeerd met behulp van een Vestigingsnummer.
De meeste objecttypen en attribuutsoorten die betrekking hebben op adressen, (niet)
natuurlijke personen ed. zijn gebaseerd op overeenkomstige objecttypen en
attribuutsoorten in het RSGB. Merk verder op dat, waar mogelijk, attribuutwaarden
worden ingevuld met gegevens afkomstig uit basisregistraties, bijvoorbeeld de BRP of
het NHR.

3.7

Project, activiteit en locatie

Soms leidt een samenhangende set activiteiten van een Initiatiefnemer tot meerdere
Verzoeken. Om deze samenhang vast te leggen wordt het concept Project gebruikt als
structureringsmechanisme. Een Project heeft, naast een door de Initiatiefnemer
opgegeven Naam en Omschrijving, een unieke, door de DSO-LV gegenereerde Projectid, die gebruikt wordt om Verzoeken die bij hetzelfde Project horen in samenhang te
kunnen beschouwen. Omdat Project-id, net als DSO-id, een intern, technisch attribuut
is maakt het wél deel uit van het logisch model maar niet van het conceptueel model.

11

R e chtspersonen e n Samenwe rkingsverbanden Informatienummer. Zie ook

https://nl.wik ipedia.org/wik i/Rechtspersonen_Samenwe rkingsverbanden_Informatie_Nummer.
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Figuur 7 geeft een detailuitwe rking van het obje cttype Verzoek in re latie tot het objecttype Project. In

Figuur 8 staan de gegevensgroeptypen en enumeraties rond objecttype Project
Locatie.
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Figuur 7: Detaillering van de e ntiteit Verzoek in re latie tot de e ntiteit Project
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Figuur 8: Gegevensgroeptypen en enumeraties bij Projectlocatie

Een Project wordt uitgevoerd op één of meerdere Project Locaties. Een Project Locatie
kan op meerdere manieren worden aangeduid, waaronder Adresaanduiding,
Kadastrale Aanduiding, en coördinaten. Deze coördinaten komen terug in twee
attribuutsoorten van het objecttype Project Locatie:
 Coördinaten opgegeven. Dit zijn de door de Initiatiefnemer of de Gemachtigde
opgeven coördinaten, hetzij als punt, hetzij als een reeks waardoor een polygoongebied ontstaat. Voor Coördinaten opgegeven geldt dat deze in RD-formaat,
WGS84-formaat, of ETRS89-formaat kunnen worden weergegeven. Deze
referentiestelsels zijn vastgelegd in de enumeratie Referentiestelsels.
 Coördinaten ETRS. Dit zijn intern door de DSO-LV gebruikte coördinaten van de
projectlocatie, bijvoorbeeld gebruikt door de component waarmee bepaald wordt
welke regels gelden op de betreffende locatie. De DSO-LV rekent alle door de
Initiatiefnemer opgeven Project Locaties, of dat nou in de vorm van een
Adresaanduiding, Kadastrale Aanduiding, of Coördinaten is opgegeven, om naar
deze Coördinaten ETRS.
In het kader van een Verzoek worden op een bepaalde Project Locatie één of
meerdere Project Activiteiten uitgevoerd. De lijst van beschikbare activiteiten ligt vast,
en is ook aan de locatie gebonden: niet alle activiteiten die worden onderkend kunnen
ook op alle locaties worden uitgevoerd. Een Project Activiteit wordt gedefinieerd door:
 een Activiteit-id (unieke identifier voor de betreffende activiteit 12),

12

Dit id wordt in de he le DSO k eten gebruikt, ook in OZON e n R TR.
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een Activiteitnaam (een door de regelgevers bedachte herkenbare naam voor de
Project Activiteit), en
een Volgnr waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen identieke Project
Activiteiten binnen een Project
een Subactiviteit-id (unieke identifier voor een specifieke activiteit binnen de
overkoepelde activiteit)
een Subactiviteitnaam (een door de regelgevers bedachte herkenbare naam voor
de subactiviteit).

Subactiviteit-id en Subactiviteitnaam zijn optioneel. Deze attribuutsoorten hebben
ofwel beide een waarde, ofwel ze hebben beide geen waarde. Voor nadere toelichting
zie de STTR documentatie [8].

3.8

Vragen, antwoorden en bijlagen

Figuur 9 geeft een detailuitwerking van het objecttype Verzoek in relatie tot
antwoorden en bijlagen.
Een belangrijk onderdeel van een Verzoek is de vragenlijst met vragen en antwoorden
die betrekking hebben op de Project Activiteiten die zijn gedefinieerd voor het
Verzoek. In essentie representeert de entiteit Specificatie een vraag/antwoordcombinatie. Ze stellen het Bevoegd gezag in staat om het Verzoek op de juiste
aspecten te beoordelen. Dezelfde rol wordt gespeeld door Documenten die bij het
Verzoek worden gevoegd.
Een Verzoek is gerelateerd aan nul, één of meerdere Specificaties. Een Specificatie
kent de volgende attribuutsoorten:
 Vraagtekst. De volledige tekst van de vraag.
 Antwoord. Het antwoord op de vraag zoals dat door de Initiatiefnemer of diens
Gemachtigde is gegeven.
 Oorspronkelijk antwoord. Het antwoord op de vraag zoals dat door het systeem is
voor-ingevuld (alleen nodig in geval van wijzigen voor-ingevuld antwoord).
 Publiceerbaar. Geeft aan of het antwoord op de vraag openbaar mag worden
gemaakt, bijvoorbeeld in een lokale krant of bij “Lopende zaken”.
 Vraag classificatie. Geeft de hoofdcategorie van de vraag aan. Wordt vooral intern
DSO-LV gebruikt voor presentatiedoeleinden, en is daarom onderdeel van het
logisch model maar niet van het conceptueel model.
 Groepering. Geeft aan in welke groep een vraag valt. De indeling is gebaseerd op
een voor de Initiatiefnemer herkenbare set van logisch samenhangende vragen.
 Vraag-id. Een unieke identificatie van de vraag, gegenereerd door de DSO-LV
component “Toepasbare regels”. Met deze Vraag-id is het voor Bevoegd gezag ook
mogelijk meer informatie over de vraag op te halen in de Registratie Toepasbare
regels (RTR).
 Vraag referentie. Een Specificatie kan van het Bevoegd gezag een label krijgen dat
de vraag voor dat specifieke Bevoegd gezag identificeert. Dit label wordt bij
indiening van een Verzoek door de DSO-LV in de verzoek XML meegegeven bij de
betreffende vraag, zodat het gebruikt kan worden om de vraag geautomatiseerd te
herkennen. Dit faciliteert koppeling aan acties die het zaak-of VTH-systeem, op
basis van het gegeven antwoord, dient uit te voeren. Een Vraag referentie heeft
altijd de vorm <name space>:<label>, waarbij de <name space> een van te
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voren, met het bevoegd gezag dat verantwoordelijk was voor het opstellen van de
betreffende vraag, afgesproken waarde heeft.

Figuur 9: Detaillering van de e ntiteit Verzoek in re latie tot antwoorden e n bijlagen

Een Specificatie is specifiek voor een bepaalde Project Activiteit. Hetzelfde geldt voor
Gevraagde bijlagen. Een (of meerdere) Documenten geven invulling aan een
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Gevraagde bijlage; de relatie van Gevraagde bijlagen tot bijbehorende Documenten en
het Verzoek is al beschreven in paragraaf 3.4.
Het objecttype Gevraagde bijlage kent de volgende attribuutsoorten:
 Document soort DSO. Dit is het soort bijlage zoals onderscheiden binnen de DSOLV, bijvoorbeeld situatieschets, bouwtekening, etc.
 Document type generiek. Dit is de aanduiding van de aard van de Gevraagde
bijlage zoals gehanteerd door het bevoegd gezag. Het bestaat uit een beperkte set
van mogelijke waarden, zie de enumeratie Documenttype generiek, gebaseerd op
de RGBZ.
 Potentieel Vertrouwelijk. Geeft aan of de Gevraagde bijlage door de Initiatiefnemer
als vertrouwelijk mag worden aangemerkt.
 Verplicht. Geeft aan of het verplicht is de betreffende bijlage bij het Verzoek te
voegen of niet.
Het objecttype Document kent de volgende attribuutsoorten:
 Bestandsnaam. De door de Initiatiefnemer opgegeven bestandsnaam van het
Document.
 Document-id. Een unieke identificatie van het document.
 Vertrouwelijk. Geeft aan of het Document door de Initiatiefnemer als vertrouwelijk
is aangemerkt.
Merk op dat de entiteiten Specificatie, Document en Gevraagde bijlage verschillende
attribuutsoorten hebben rond vertrouwelijkheid en publiceerbaarheid. De verschillen
worden in Tabel 2 toegelicht.

Definitief | Spe cificatie STAM | ve rsie 1.0.1

21

Deelprogramma DSO

Objecttype

Attribuutsoort

Extra toelichting

Specificatie

Publiceerbaar

Geeft aan of de betreffende entiteit Specificatie gebruikt
mag worden in een openbare versie van het Verzoek. Of
iets Publiceerbaar is of niet wordt bepaald door het Bevoegd

Gevraagde

Potentieel

bijlage

Vertrouwelijk

gezag, bij het opstellen van de (toepasbare) regels.
Op dezelfde manier kan het Bevoegd gezag aangeven of
een Gevraagde bijlage Potentieel Vertrouwelijk is.
Alleen indien dat het geval is, kan de Initiatiefnemer
aangeven of het Document waarmee invulling wordt
gegeven aan de Gevraagde bijlage ook daadwerkelijk
Vertrouwelijk is.

Document

Vertrouwelijk

Als het Bevoegd gezag een Gevraagde bijlage als Potentieel
vertrouwelijk heeft aangemerkt, kan de Initiatiefnemer
betreffend Document markeren als Vertrouwelijk. Dit moet
tevens door de Initiatiefnemer worden onderbouwd. Een
Document dat uiteindelijk het kenmerk Vertrouwelijk heeft
gekregen wordt niet gepubliceerd. Ook de geldende
privacywetgeving kan aanleiding zijn om niet te publiceren.

Tabel 2: Publiceerbaar versus ve rtrouwe lijk
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4
4.1

Uitwisselingsmodel
Overzicht berichtenuitwisseling

Dit hoofdstuk beschrijft de uitwisseling van berichten tussen DSO en bevoegd
gezagen, nadat een initiatiefnemer een verzoek heeft gedaan. De verschillende
uitwisselingen zijn weergegeven in Figuur 10.

Figuur 10: O verzicht berichtuitwisseling aanvragen en m eldingen

De DSO-LV component Verzoeken start de berichtuitwisseling met bevoegd gezag
door het versturen van een verzoeknotificatie, (1). Deze gaat zowel naar bevoegd
gezag als eventuele behandeldienst (in het model Uitvoerende instantie genoemd).
Vanuit het perspectief van bevoegd gezag (of door BG aangewezen behandeldienst) is
dit het ontvangen van een notificatie dat er een nieuw verzoek voor hen klaarstaat.
Nu het bevoegd gezag weet van het nieuwe verzoek, kan het op eigen initiatief alle
informatie van het verzoek (vragenlijst en bijlagen) ophalen uit DSO-LV (2).
Mocht het BG of de eventuele behandeldienst onverhoopt constateren dat niet zij maar
een ander bestuursorgaan het bevoegd gezag is voor dit verzoek, dan stuurt het een
bericht aan DSO-LV om het BG aan te passen (3). De Verzoeken component bepaalt
dan of en zo ja welke behandeldienst daar bij hoort.
Nadat een verzoek is afgehandeld kan een bevoegd gezag op een gegeven moment
DSO-LV de opdracht geven om de voor BG beschikbare informatie van het betreffende
verzoek te verwijderen uit de landelijke voorziening (4). Dit verwijderen staat los van
het verzoek in ‘mijn omgevingsloket’ van de indiener.
In de volgende secties worden nader ingegaan op de vier berichten voor de
uitwisseling tussen DSO-LV en de voorzieningen van decentrale bestuursorganen.
Technische documentatie over de bijbehorende API’s is te vinden op
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal.
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4.2

Verzoeknotificatie ontvangen

Het bevoegd gezag kan een verzoeknotificatie (triggerbericht) ontvangen van DSO-LV.
Een verzoeknotificatie is een XML bericht dat via Digikoppeling wordt get ransporteerd.
Het verzoek-element bevat de volgende elementen (de vetgedrukte elementen
bevatten op hun beurt weer sub-elementen):
 doel
 indienDatum
 type
 verzoeknummer
 volgnummer
 projectId
 ambtshalve
 project
 bevoegdGezag
 uitvoerendeInstantie
 gemachtigde
 initiatiefnemer
 projectlocaties
 projectactiviteiten
Per projectactiviteit worden attributen activiteitId, activiteitnaam en volgNr
opgenomen. Daarnaast kunnen attributen subactiviteitId en subactiviteitnaam worden
opgenomen.
De elementen nietNatuurlijkPersoon en natuurlijkPersoon zijn niet direct in element
verzoek opgenomen, maar wel als element binnen de elementen initiatiefnemer en
gemachtigde.

4.3

Verzoek ophalen

Het bevoegd gezag (of de behandeldienst) kan het verzoek ophalen met de service
‘Ophalen verzoek’. De service kan worden aangesproken via een JSON-bericht met als
parameters:
 Afzender (OIN)13
 Verzoeknummer
Er wordt gecontroleerd of het verzoeknummer bestaat en of de afzender is
geautoriseerd. Als dit niet zo is volgt een foutmelding.
Het verzoek-element bevat de volgende elementen (de vetgedrukte elementen
bevatten op hun beurt weer sub-elementen):
 akkoordverklaring
 ambtshalve
 doel
 indienDatum
 naam
13

W ordt niet e cht als parameter doorgegeven m aar als onderdeel van het authenticatiemechanism e.
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referentieAanvrager
toelichtingLaterAanTeLeverenInformatie
toelichtingNietAanTeLeverenInformatie
toelichtingVerzoek
type
verzoeknummer
volgnummer
project
bevoegdGezag
bevoegdGezagHistorie
uitvoerendeInstantie
uitvoerendeInstantieHistorie
contactpersoon
gemachtigde
initiatiefnemer
projectlocaties
projectactiviteiten

De elementen specificatie, gevraagdeBijlage en document zijn niet direct in element
verzoek opgenomen, maar wel als element binnen projectactiviteit.

4.4

Bevoegd gezag aanpassen

Het bevoegd gezag (of de behandeldienst) kan het verzoek doorsturen naar een ander
bevoegd gezag als zij concludeert dat het verzoek niet juist is gerouteerd. De service
kan worden aangesproken via een JSON-bericht met als parameters:
 Afzender (OIN)14
 Verzoeknummer
 Nieuw bevoegd gezag (OIN)
Er wordt gecontroleerd of het verzoeknummer bestaat, of de afzender is
geautoriseerd, en of het nieuwe bevoegd gezag bestaat. Als dit niet zo is volgt een
foutmelding.
Als de aanroep geldig is wordt er een nieuwe verzoeknotificatie gestuurd naar het
nieuwe bevoegd gezag, en indien van toepassing naar de nieuwe behandeldienst. Het
nieuwe triggerbericht is identiek aan het oorspronkelijke bericht, behalve de
elementen ‘bevoegdGezag’ en eventueel ‘uitvoerendeInstantie’. Aan het verschil
tussen de tijdstempels indienDatum en de berichtverzenddatum van de
verzoeknotificatie kan het nieuwe bevoegd gezag al concluderen dat het om een
doorgestuurd verzoek gaat.
Als het nieuwe bevoegd gezag het hele verzoek ophaalt, ontvangt het de verzoek XML
met daarin ook de elementen bevoegdGezagHistorie en uitvoerendeInstantieHistorie .

14

Ide m .
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4.5

Verzoek verwijderen

Het bevoegd gezag (of de behandeldienst) kan een werkmap laten verwijderen met de
‘Verwijderen verzoek’ service15. Deze service kan worden aangesproken via een JSON
bericht met als parameters:
 Afzender (OIN)
 Verzoeknummer
Er wordt gecontroleerd of het verzoeknummer bestaat en of de afzender (OIN) is
geautoriseerd. Als dit niet zo is volgt een foutmelding.

15

De ze service wordt pas in een later stadium gere aliseerd.
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Bijlage A: Bronnen
In deze bijlage worden de voor dit document gebruikte bronnen beschreven.
R e ferentie

Docum ent

O m schrijving

[1]

Visie document Digitalisering O mgevingswe t.
Ve rsie 1.0 Den Haag: Ministerie van IenM

Visie DSO

[2]

Huibe rt-Jan Lekkerkerk et al, (2018),

GPvE DSO

Globaal Programma van Eisen
Digitaal Stelsel Omgevingswe t. Ve rsie 2.0
[3]

DSO O ve rall Globale Architectuur Schets.
Ve rsie : 1.5

O ve rall GAS

[4]

R ie n Berkhout (2017), Globale Architectuur
Sche ts O pstellen aanvraag melding.
Ve rsie 1.4

GAS O pstellen aanvraag melding

[5]

R ie n Berkhout (2017), Globale Architectuur
Sche ts Indienen aanvraag m elding.

GAS Indienen aanvraag m elding

Ve rsie 1.4
[6]

R ichard Huffmeijer (2016), PR12 Use C ase
Mode l. Versie 0.2

Use case m odel voor de door PR12 te
ontwik k elen gebruikerstoepassingen

[7]

Sante ma, A, e .a. (2017), Metamodel voor
informatiemodellen, Ve rsie: 1.0, Kadaster,
King, Ge onovum.
https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim10/

Me tamodel voor informatiemodellen (MIM).
KING he e t inmiddels VNG R ealisatie.

[8]

DSO , Standaard Toepasbare Regels. Ve rsie
1.0.1

Uitwe rk ing van het aanleverkoppelvlak voor
toe pasbare re gels. Be vat ook e en
inform atiemodel voor toepasbare re gels.

[9]

Functioneel ontwe rp Omgevingsloket online,
Bijlage Gegevensmodel (2016). Ve rsie 2.12

Ge ge vensmodel Olo

[10]

DSO – Archite ctuur – Afkortingen Begrippen

DSO Afk ortingen
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Bijlage B: Afkortingen
In dit document gebruikte afkortingen:
BAG
BG
BRK
BRP
BSN
DSO
DSO-LV
ETRS89
IMTR
JSON
KKG
KvK
MIM
NHR
OIN
OLO
RD
RGBZ
RSGB
STTR
StUF
StUF-LVO
UML
VNG
VTH
WGS84
XML
XSD

Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Bevoegd Gezag
Basisregistratie Kadaster
Basisregistratie Personen
Burgerservicenummer
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorziening
European Terrestrial Reference System 1989
Informatiemodel Toepasbare Regels
JavaScript Object Notation
King Kadaster en Geonovum
Kamer van Koophandel
Metamodel voor InformatieModellen
Basisregistratie Handelsregister
Overheidsidentificatienummer
Omgevingsloket Online
Rijksdriehoeksstelsel
Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken
Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens
Standaard Toepasbare Regels
Standaard uitwisselingsformaat
StUF-Landelijke voorziening omgevingsloket
Unified Modeling Language
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
World Geodetic System 1984
eXtensible Markup Language
XML Schema Definition
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Bijlage C: Details informatiemodel
Bijlage C.1: Objecttypen
Objecttype

Bevoegd gezag

De finitie

He t be stuursorgaan dat bevoegd is om ten aanzien
van e e n Verzoek e en besluit te nemen of e en
handeling uit te voere n.
Geen

Toe lichting
Attribuut

Definitie

Naam

De naam van het Bevoegd
Gezag.
Unie k identificerend nummer dat O IN-re gister
ge bruikt wordt door
ove rheidspartijen of organisaties
m e t e en publieke taak in de
digitale communicatie met
ande re publieke of private
partije n.

O IN

Herkomst
attribuut
O IN-re gister
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He rk omst definitie

Herkomst
definitie
Logius

Type

Logius

C haracterString 20

29

Lengte

DSO

Patroon

Toelichting

C haracterString 1..200 N.v.t.

Ge e n

[0..9]

Ge e n

Deelprogramma DSO

Objecttype

Document

De finitie

Ee n ge heel van gegevens m et een e igen identiteit in
He rk omst definitie
DSO
de vorm van e en e lektronisch bestand.
De optionele attribuutsoorten Titel, Auteur, e n Versiedatum zijn kenmerken die de initiatiefnemer of
ge m achtigde aan het bestand kan m eegeven. Een Document wordt ve elal gebruikt om invulling te
ge ve n aan e en Gevraagde bijlage.

Toe lichting

Attribuut

Definitie

Be standsnaam De naam van het
be stand, zoals het op
de schijf bij de
ge bruiker staat.
Docum ent-id
Unie ke identificatie
van he t document.
Ve rtrouwe lijk
Ge e ft aan of het
docum ent als
onde rdeel van het
ve rzoek gepubliceerd
m ag worden.

Herkomst
attribuut
DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)

Herkomst
definitie
DSO

Type

DSO -LV
(ge genereerd)
DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)

DSO
DSO
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Lengte

Patroon

Toelichting
Ge e n

C haracterString 1..80

Gangbare re gels
voor
be standnamen
op file systemen.
[0..9]*

Boole an

N.v.t.

Ge e n

C haracterString 1..256

N.v.t.

Ge e n

Deelprogramma DSO

Obj ecttype

Gemachtigde

De finitie

Ee n Natuurlijk Persoon of e e n Niet Natuurlijk Persoon He rk omst definitie
DSO
die als ve rtegenwoordiger van e en Initiatiefnemer
optre edt.
Ee n Gemachtigde k an een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon zijn, e n k an een Verzoek
indie nen namens de Initiatiefnemer. Ee n Initiatiefnemer kan ook iemand re chten geven om tijdens de
voorbe reidingen mee te kijken of te schrijve n, zonder Verzoeke n daadwe rk elijk te kunnen indienen.
Dan wordt ook we l gesproken van een “betrokkene”.

Toe lichting

Attribuut
DSO -id

Definitie

He t DSO -id is e en unieke
aanduiding van een
ge authentiseerde persoon,
die alleen binnen DSO
ge ldig is.
EHe t m ailadre s waarop de
m ailadres Gemachtigde in de re gel
e le k tronisch bere ikbaar is.
Te le foon- He t te le foonnummer
num mer waarop de gemachtigde in
de re gel bereikbaar is.

Herkomst
attribuut
DSO -LV
(ge genereerd)

Herkomst
definitie
DSO

Type

DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)
DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)
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Patroon

Toelichting

C haracterString 36

32 He x met 4
k oppeltekens

Geen

DSO

C haracterString 1..256

R FC 5322 en
R FC 5321

Geen

DSO

C haracterString 1..20

R FC 3966

Geen

31

Lengte

Deelprogramma DSO

Objecttype

Gevraagde bijlage

De finitie

Informatie, in de vorm van een Document, die door
Bevoegd Gezag wordt ge vraagd als aanvulling op een
Verzoek.
Geen

Toe lichting
Attribuut

Definitie

Docum ent
soort DSO

Aanduiding die de
inhoud van de
Gevraagde Bijlage
k arakteriseert.

Docum ent type Aanduiding van de aard
ge neriek
van de Gevraagde
bijlage zoals gehanteerd
door de zaak
be handelende
organisatie
Pote ntieel
Ge e ft aan of e en
Ve rtrouwe lijk
Initiatiefnemer /
Gemachtigde e e n
Document, dat e e n
gevraagde bijlage invult,
als nie t-publiceerbaar
m ag bestempelen.
Ve rplicht
Ge e ft aan of de
Gevraagde bijlage bij de
ge definieerde Project
Activiteit ve rplicht is.

Herkomst
attribuut
Be voe gd
Ge zag

Herkomst
definitie
DSO

Type

Be voe gd
Ge zag

R GBZ

He rk omst definitie

Patroon

Toelichting

C haracterString 1..80

Ge e n

Docum enttype
ge neriek

1..80

N.v.t.

Bijvoorbe eld
situatietekening,
ge luidsrapportage,
platte grond,
constructiebere kening,
e d.
Ge e n

DSO -LV
DSO
(via vraag
aan
ge bruiker)

Boole an

N.v.t.

N.v.t.

Ge e n

Be voe gd
Ge zag

Boole an

N.v.t.

N.v.t.

Ge e n
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DSO
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Objecttype

Historie verantwoordelijkheid behandeling

De finitie

Informatie over we lk e bestuursorganen in het ve rleden He rk omst definitie
Bevoegd Gezag ware n bij e e n Verzoek.
Geen

Toe lichting
Attribuut

Definitie

Datum tot

Aanduiding van einde
ge ldigheid van
ve rantwoordelijkheid
van Bevoegd gezag.
Aanduiding van begin
ge ldigheid van de
ve rantwoordelijkheid
van Bevoegd gezag.
Zie Bevoegd gezag.
Zie Bevoegd gezag.

Datum
vanaf

Naam
O IN

Herkomst
attribuut
DSO -LV
(ge genereerd)

Herkomst
definitie
DSO

Type

Lengte

Patroon

Date Time

14

yyyy-m m - C onform
ddThh:m https://nl.wik ipedia.
m :ss
org/wik i/ISO_8601

DSO -LV
(ge genereerd)

DSO

Date Time

14

yyyy-m m - C onform
ddThh:m https://nl.wik ipedia.
m :ss
org/wik i/ISO_8601

O IN-re gister
O IN-re gister

Logius
Logius

C haracterString 1..200
C haracterString 20

Objecttype

Historie uitbesteding behandeling

De finitie

Informatie over aan we lk e Uitvoerende instantie(s)
e e n Verzoek in het ve rleden uitbesteed is gewe est.
Geen

Toe lichting
Attribuut

Definitie

Datum tot

Aanduiding van einde
ge ldigheid van
ve rantwoordelijkheid
van Uitvoerende
instantie.
Aanduiding van begin
ge ldigheid van de
ve rantwoordelijkheid
van Uitvoerende
instantie.
Zie Bevoegd gezag.
Zie Bevoegd gezag.

Datum
vanaf

Naam
O IN

DSO

N.v.t.
[0..9]

He rk omst definitie

Toelichting

Ge e n
Ge e n

DSO

Herkomst
attribuut
DSO -LV
(ge genereerd)

Herkomst
definitie
DSO

Type

Lengte

Patroon

Date Time

14

yyyy-m m - C onform
ddThh:m https://nl.wik ipedia.
m :ss
org/wik i/ISO_8601

DSO -LV
(ge genereerd)

DSO

Date Time

14

yyyy-m m - C onform
ddThh:m https://nl.wik ipedia.
m :ss
org/wik i/ISO_8601

O IN-re gister
O IN-re gister

Logius
Logius

C haracterString 1..200
C haracterString 20
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[0..9]

Toelichting

Ge e n
Ge e n
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Objecttype

Initiatiefnemer

De finitie

Ee n Natuurlijk Persoon of e e n Niet Natuurlijk Persoon He rk omst definitie
die he t initiatief neemt tot fysieke ingre pen in de
le e fomgeving e n daartoe e en Verzoek bij het Bevoegd
Gezag indie nt.
Ee n Initiatiefnemer k an e en Natuurlijk Persoon of e en Niet Natuurlijk Persoon zijn.

Toe lichting
Attribuut

Definitie

DSO -id

He t DSO -id is e en unieke
aanduiding van een
ge authentiseerde
pe rsoon, die alleen binnen
DSO ge ldig is.
He t m ailadre s waarop de DSO -LV (via
Initiatiefnemer in de regel vraag aan
e le k tronisch bere ikbaar is. ge bruiker)

E-m ailadre s

Te le foonnum mer

Herkomst
attribuut
DSO -LV
(ge genereerd)

He t te le foonnummer
DSO -LV (via
waarop de Initiatiefnemer vraag aan
in de re gel bereikbaar is. ge bruiker)
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Herkomst
definitie
DSO

Type

C haracterString 36

32 He x met 4 Geen
k oppeltekens

DSO

C haracterString 1..256

R FC 5322 en
R FC 5321

Geen

DSO

C haracterString 1..20

Geen

Geen

34

Lengte

Patroon

Toelichting
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Objecttype

Natuurlijk Persoon

De finitie

Ee n m e ns. Indien het een ingezetene betreft is de
He rk omst definitie
BR P
pe rsoon ingeschreven in het BR P.
Natuurlijk e Personen betre ffen zowe l personen die zijn ingeschreven in het BRP ( BasisRegistratie
Pe rsonen) als personen, woonachtig in het binnen- of buitenland die niet zijn ingeschreven in de BRP,
m aar we l van belang voor de gemeentelijke taakuitoefening, zoals buitenlanders die bijvoorbeeld
be lastingplichtig zijn voor e en gemeentelijke belasting.

Toe lichting

Attribuut

Definitie

Herkomst
attribuut
BR P

Herkomst
definitie
R SGB

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

Burge rservicenum mer

Unie k persoonsnummer
voor ie dereen die
inge schreven staat in de
BasisRegistratie Personen
(BR P).
Adre s te n behoeve van
schrifte lijke correspondentie
m e t de Natuurlijk Persoon.
Dit adre s kan e en
binne nlands adres, e en
buite nlands adres of e en
postbus- of
antwoordnummer zijn.
De ge slachtsnaam of, als
daar sprake van is, de
naamreeks van de
Natuurlijk Persoon

C haracterString

9

[0..9]

Ge e n

BR P of DSO-LV
(vraag aan
ge bruiker bij
nie tinge zetene)

R SGB

C orre spondentieadre s

N.v.t.

Ge e n

BR P of DSO-LV
(vraag aan
ge bruiker bij
nie tinge zetene)
Ve rblijfadres
He t woon- of ve rblijfsadres BR P of DSO-LV
buite nland
van de Natuurlijk Persoon
(vraag aan
Natuurlijk Persoon buite n Nederland.
ge bruiker bij
nie tinge zetene)
Ve rblijfadres
He t woon- of ve rblijfsadres BR P of DSO-LV
Natuurlijk Persoon van de Natuurlijk Persoon
(vraag aan
binne n Ne derland.
ge bruiker bij
nie tinge zetene)
Voorle tters
De voorletters van de
BR P of DSO-LV
naamgebruik
Natuurlijk Persoon.
(vraag aan
ge bruiker bij
nie tinge zetene)
Voorvoegsel
Dat de el van de
BR P of DSO-LV
naamgebruik
ge slachtsnaam dat,
(vraag aan
ge scheiden door e en spatie, ge bruiker bij
vooraf gaat aan de re st van nie tde ge slachtsnaam.
inge zetene)

R SGB

C haracterString

1..200 Ge e n

Ge e n

R SGB

Adre s buitenland

N.v.t.

Ge e n

R SGB

Adre s binnenland

N.v.t.

Ge e n

R SGB

C haracterString

1..20

Ge e n

Ge e n

R SGB

C haracterString

1..10

Ge e n

Ge e n

C orre spondentieadre s Natuurlijk
Pe rsoon

Ge slachtsnaam
naamgebruik
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Objecttype

Niet Natuurlijk Persoon

De finitie

Ee n organisatie of bedrijf. Indien afkomstig uit
He rk omst definitie
NHR
Ne de rland dient de NNP in het NHR ingeschre ven te
zijn.
Nie t Natuurlijk e Personen betreffen zowe l organisaties en bedrijve n die zijn ingeschreven in het NHR
(Nie uw HandelsRegister) als organisaties e n bedrijven, gevestigd in het binnen- of buitenland die niet
zijn inge schre ven in de NHR, maar we l va n belang voor de gemeentelijk e taakuitoefening. Bijvoorbeeld
e e n in het gevestigd bedrijf dat onroere nd goed binnen een Ne derlandse gemeentegrens in e igendom
he e ft en daarover belasting dient te betalen.

Toe lichting

Attribuut

Definitie

Be zoekadres He t ve stigings- of bezoekadres van de
Nie t
Niet Natuurlijk Persoon binnen
Natuurlijk
Ne de rland.
Pe rsoon

Handelsnaam De naam die een onderneming
hante ert in het e conomisch ve rkeer,
ofwe l de naam waaronder de
onde rneming handel drijft.
KvK-nummer Bij inge schrevenen het unieke
num mer van de maatschappelijke
activite it dat de Kamer van
Koophandel toekent, bij nietinge schrevenen, zoals buitenlandse
be drijve n, het nummer dat door DSOLV is toe gekend.
Postadre s
Adre s te n behoeve van schriftelijke
Nie t
corre spondentie met de Niet Natuurlijk
Natuurlijk
Persoon. Dit adre s kan e en
Pe rsoon
binne nlands adres, e en buitenlands
adre s of een postbus- of
antwoordnummer zijn.
R SIN
R e chtspersonen en
Sam e nwe rkingsverbanden
Informatienummer. Alle
re chtspersonen e n
sam enwe rk ingsverbanden, zoals bv’s,
ve re nigingen, stichtingen, vof’s en
m aatschappen (eenmanszaken niet)
k rijge n bij inschrijving bij de KvK
naast e en KvK-nummer ook een RSIN.
Statutaire
Naam van een rechtspersoon zoals
naam
(ve rplicht) opgenomen in de statuten
bij e e n oprichtingsakte.

Herkomst
attribuut

Herkomst
definitie

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

NHR of
R SGB
DSO -LV
(vraag aan
ge bruiker
bij nie tinge zetene)
NHR
NHR

Adre s
binne nland

N.v.t.

N.v.t.

Ge e n

C haracterString 1..200 Ge e n

Ge e n

NHR

C haracterString 8

[0..9]

Ge e n

C orre spondentie adres

N.v.t.

Ge e n

[0..9]

Ge e n

NHR

NHR of
R SGB
DSO -LV
(vraag aan
ge bruiker
bij nie tinge zetene)
NHR
R SGB

NHR of
R SGB
DSO -LV
(vraag aan
ge bruiker
bij nie tinge zetene)
Ve rblijf
He t ve stigings- of bezoekadres van de NHR of
R SGB
buite nland
Niet Natuurlijk Persoon buite n
DSO -LV
Nie t
Ne de rland.
(vraag aan
Natuurlijk
ge bruiker
Pe rsoon
bij nie tinge zetene)
Ve rk orte
De door de Kamer van Koophandel
NHR
NHR
handelsnaam be paalde naam van de onderneming
te n be hoeve van
adre sseringsdoeleinden
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N.v.t.

C haracterString 9

C haracterString 1..200 Ge e n

Ge e n

Adre s
buite nland

N.v.t.

Ge e n

C haracterString 1..200 Ge e n

Ge e n

N.v.t.

Deelprogramma DSO

Objecttype

Project

De finitie

Ee n ve rzameling samenhangende Project Activiteit(en) He rk omst definitie
die e en Initiatiefnemer wil uitvoeren op één of m eer
Project Locaties.
Geen

Toe lichting
Attribuut
Naam

Definitie

Herkomst attribuut

Herkomst
definitie
DSO -LV (via vraag DSO
aan gebruiker)
DSO -LV (via vraag DSO
aan gebruiker)

De naam van een
Project.
O m schrijving Be schrijving van, of
toe lichting op, een
Project.
Proje ct-id
Door DSO
DSO -LV
ge genereerde unieke (ge genereerd)
ide ntificatie van een
proje ct.
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Type

Lengte

DSO

Patroon

Toelichting

C haracterString 1..200

Geen

Geen

C haracterString 1..6144

Geen

Geen

C haracterString 37..50

<DSO -id>-[0..9] Geen

Deelprogramma DSO

Objecttype

Project A ctiviteit

De finitie

Ee n fysieke ingreep in de leefomgeving, zoals
He rk omst definitie
DSO
be schreven in artikel 1.2 van de Omgevingswe t,
uitge voerd in het kader van een Project.
O p he t niveau van (sub)activiteiten wordt in de we t- en regelgeving bepaald of je verg unning- of
m e lding plichtig bent of niet. Voorbeelden hiervoor zijn: een bouwactiviteit, of een milieubelastende
activite it zoals het plaatsen van e en opslagtank voor gassen of een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam. De bij de (sub -)activiteit behorende regels worden binnen het DSO ve rtaald
in e e n samenhangende set vragen die aan de Initiatiefnemer worde n voorgelegd. Voor elke
(sub)activiteit kunnen in het DSO synonieme termen worde n opgenomen in de vorm van
(proje ct)Werkzaamheden, om initiatiefnemers de m ogelijk heid te geven hun initiatief in e igen te rmen
te om schrijven in plaats van in juridische taal.

Toe lichting

Attribuut

Definitie

Activite it-id

De unieke identificatie van
e e n Project Activiteit.
Activite itnaam Ee n be naming van e en
fysie ke ingreep in de
le e fomgeving, zoals
be schreven in artikel 1.2 van
de O mgevingswe t
Volgnr
He t volgnummer van
ide ntieke Project Activiteiten
binne n een Project.
Subactiviteit-id De unieke identificatie van
e e n Proje ct Activiteit binnen
e e n overkoepelende Proje ct
Activite it
Subactiviteit
Ee n be naming van e en
naam
fysie ke ingreep in de
le e fomgeving, zoals
be schreven in artikel 1.2 van
de O mgevingswe t

Herkomst
attribuut
DSO -LV
(ge genereerd)
DSO -LV
(ge genereerd)

Herkomst
definitie
STTR

Type

Patroon

Toelichting

C haracterString 1..6144

Geen

Geen

STTR

C haracterString 1..256

Geen

Geen

DSO -LV
(ge genereerd)

DSO

Inte ger

N.v.t.

Geen

DSO -LV
(ge genereerd)

STTR

C haracterString 1..6144

Geen

Geen

DSO -LV
(ge genereerd)

STTR

C haracterString 1..256

Geen

Geen

Definitief | Spe cificatie STAM | ve rsie 1.0.1

38

Lengte

N.v.t.

Deelprogramma DSO

Objecttype

Project Locatie

De finitie

Ge ografische, adres- of perce elaanduiding van dat
He rk omst definitie
DSO
ge deelte van de le efomgeving waar beoogd wordt een
Project Activiteit uit te voe ren, of waar deze al
uitge voerd wordt.
De Project Locatie k an een adre saanduiding, een k adastrale aanduiding, of een set van coördinaten
(die e en punt, lijn of aaneengesloten gebied definiëre n) zijn. Het we rk ingsgebied van de
O m gevingswe t omvat het Ne derlandse grondgebied inclusief het Ne derlandse C ontine ntaal Plat (dus
nie t de overzeese gebiedsdelen in het C araïbisch gebied). Bij alle vormen van lokaliseren zal de DSOLV de informatie vertalen naar e en set ETRS89 -coördinaten. Dat is nodig om automatisch te k unnen
zoe ken naar de re levante re gels via de digitaal beschikbare we rk ingsgebieden.

Toe lichting

Attribuut

Definitie

Adre saanduiding Door de Initiatiefnemer
opgegeven adres waar een
Project Activiteit wordt
uitge voerd.
C oördinaten
De ge ografische
ETR S
coördinaten waar e en
Project Activiteit wordt
uitge voerd, in termen van
ETR S89-coördinaten. De
DSO -LV re kent e en door de
Initiatiefnemer opgegeven
Project Locatie altijd om
naar ETR S89-coördinaten,
die voor de ve rdere
ve rwe rk ing worden
ge bruikt.
C oördinaten
Door de Initiatiefnemer
opgegeven
opgegeven coördinaten van
e e n Project Activiteit.
Kadastrale
Door de Initiatiefnemer
aanduiding
opgegeven kadastrale
aanduiding van een Project
Activiteit.

Herkomst
attribuut

Herkomst
definitie

Type

DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)

BAG

DSO -LV
(ge genereerd)

DSO

DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)
DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)
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Patroon

Toelichting

N.v.t.
BAG
obje ctaanduiding

N.v.t.

Geen

C oördinaten

N.v.t.

N.v.t.

Geen

DSO

C oördinaten

N.v.t.

N.v.t.

Geen

BR K

Kadastrale
aanduiding

N.v.t.

N.v.t.

Geen

39

Lengte

Deelprogramma DSO

Objecttype

Specificatie

De finitie

Vrage n gesteld aan e en Initiatiefnemer, met
bijbe horende antwoorden. De vragen hebben
be tre kking op de Project Activiteit die de
Initiatiefnemer wil uitvoeren op de Project Locatie.
Geen

Toe lichting
Attribuut

Definitie

He rk omst definitie

DSO STTR

Herkomst
attribuut

Herkomst
definitie

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

He t door de
Initiatiefnemer
ge geven
antwoord op een
vraag.
Groe pering Indicatie van de
logisch
sam enhangende
groe p van vragen
waartoe e en
vraag behoort.
O orspron- He t door DSO
k e lijk
vooringevulde
antwoord
antwoord op een
vraag.

DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)

DSO

C haracterString

1..6144

Ge e n

Ge e n

DSO -LV
(ge genereerd)

STTR

C haracterString

1..80

Ge e n

DSO -LV
(opgehaald uit
ande re
re gistratie)

DSO

C haracterString

1..6144

Ge e n

Publiceerbaar

Be voe gd Gezag STTR

Boole an

N.v.t.

N.v.t.

Ve e lal gebruikt voor
pre se ntatiedoeleinden:
vrage n uit dezelfde
groe p worden op het
sche rm bij e lkaar
ge toond.
In he t geval dat de
indie ner het vooringe vulde antwoord
he e ft overschreven
wordt he t
oorspronkelijke
antwoord meegestuurd.
He t Be voegd Gezag
ge e ft aan of het
antwoord we l of niet
publiceerbaar is, via de
com ponent "Toepasbare
R e gels".

DSO -LV
(ge genereerd)

STTR

C haracterString

1..6144

Ge e n

DSO -LV
(ge genereerd)

STTR

Vraag
classificatie

1..25

Ge e n

C haracterString

1..512

C haracterString

1..512

Antwoord

Indicatie of het
antwoord
ge publiceerd mag
worde n, of als
privacy-gevoelig
(ve rtrouwe lijk)
die nt te worden
be schouwd.
Vraag-id
De unieke
ide ntificatie van
e e n vraag.
Vraag
De Vraag
classificatie Classificatie geeft
de re latie aan
m e t het
onde rwe rp
waarop de vraag
be tre kking heeft.

Vraag
re fe re ntie

Vraagtekst

Ide ntificatie van Be voe gd Gezag STTR
de vraag voor
e x te rne
toe passingen.
De te k st van de Be voe gd Gezag STTR
vraag, exclusief
de toe lichting op
de vraag.
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Ge e n

Ve e lal gebruikt voor
pre se ntatiedoeleinden:
vrage n met dezelfde
Vraag C lassificatie
worde n op het scherm in
de zelfde stap van het
aanvraagproce s getoond
aan de gebruiker. Ee n
vraag k an betrekking
he bben op een Project,
e e n Verzoek, de
Initiatiefnemer, e en
Gevraagde Bijlage of
e e n uit te voeren Project
Activiteit. De ze
classificatie wordt door
re ge lbeheer vastgesteld.
<nam e space>: Ge e n
<labe l>

Ge e n

Ge e n

Deelprogramma DSO

Objecttype

Uitvoerende instantie

De finitie

Ee n organisatie aan wie be handeling van e en Verzoek
is uitbe steed door het verantwoordelijk Bevoegd
Gezag. Dit k an e en omgevingsdienst zijn, maar ook
e e n gemeente, e en wate rschap, de provincie, of het
rijk .
Geen

Toe lichting
Attribuut

Definitie

Naam

De naam van de Uitvoerende
instantie.
Unie k identificerend nummer dat
O IN-re gister Logius
ge bruikt wordt door
ove rheidspartijen of organisaties met
e e n publieke taak in de digitale
com m unicatie met andere publieke
of private partijen.

O IN

Herkomst
Herkomst
attribuut
definitie
O IN-re gister Logius
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Type

He rk omst definitie

Lengte

DSO

Patroon

Toelichting

C haracterString 1..200

Ge e n

Ge e n

C haracterString 20

[0..9]

Ge e n

Deelprogramma DSO

Objecttype

Verzoek

De finitie

Ee n ve rgunningsaanvraag of melding, zoals
be schreven in artikel 16.1 van de Omgevingswe t.
Geen

Toe lichting
Attribuut

Definitie

He rk omst definitie

Herkomst
attribuut
AccoordIndicatie of de Initiatiefnemer DSO -LV (via
ve rk laring de indienvoorwaarden voor
vraag aan
he t Verzoek he e ft
ge bruiker)
ge acce pteerd.
Am btshalve Indicatie dat het Verzoek
DSO -LV (via
am btshalve is ingediend door vraag aan
he t Bevoegd Gezag.
Be voe gd
Ge zag)
C ontact
Ee n Natuurlijk Persoon die
DSO -LV (via
pe rsoon
k an worden benaderd voor
vraag aan
nade re informatie over, of
ge bruiker)
be spreking van, het Verzoek.
Doe l
Aanduiding of e en Verzoek
DSO -LV (via
wordt inge diend ten behoeve vraag aan
van vooroverleg, als start van ge bruiker)
he t be handelproces, als
aanvulling op e en eerder
inge diend Verzoek, of dat het
Verzoek wordt inge trokken.
IndienDatum waarop het Verzoek is DSO -LV
datum
inge diend door de
(ge genereerd)
Initiatiefnemer of de
Gemachtigde.

Herkomst
definitie
DSO

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

Boole an

N.v.t.

N.v.t.

Ge e n

DSO

Boole an

N.v.t.

N.v.t.

Ge e n

DSO

C ontactpe rsoon

N.v.t.

N.v.t.

Ge e n

DSO

Doe l
Ve rzoek

N.v.t.

N.v.t.

Ge e n

DSO

Date Time

14

yyyy-m m - C onform
ddThh:m https://nl.wik ip
m :ss
e dia.org/wiki/IS
O _8601

Naam

DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)
DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)
DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)

DSO

C haracter- 1..200
String

Ge e n

Ge e n

DSO

C haracter- 1..50
String

Ge e n

Ge e n

DSO

C haracter- 1..6144
String

Ge e n

Ge e n

DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)

DSO

C haracter- 1..6144
String

Ge e n

Ge e n

DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)
DSO -LV (via
vraag aan
ge bruiker)

DSO

C haracter- 1..6144
String

Ge e n

Ge e n

DSO

Type
Ve rzoek

N.v.t.

Ge e n

DSO -LV
(ge genereerd)

DSO

C haracter 13
String

Jjjjm m dd
99999

Ge e n

DSO -LV
(ge genereerd)

DSO

C haracter 3
String

999

Ge e n

R e fere ntie
aanvrager
Toe lichting
late r aan te
le ve re n
inform atie
Toe lichting
nie t aan te
le ve re n
inform atie
Toe lichting
ve rzoek
Type

Ve rzoeknum mer
Volgnum mer

De naam die de
Initiatiefnemer aan het
ve rzoek geeft
De ide ntificatie die de
Initiatiefnemer ze lf aan het
Verzoek toe k ent.
De om schrijving van de
ge gevens en bijlagen die de
Initiatiefnemer late r aan zal
le ve re n, nadat het Verzoek is
inge diend.
De om schrijving van de
ge gevens en bijlagen die de
Initiatiefnemer nie t zal
aanleveren.
Ee n toe lichting op het
Verzoek ge geven door de
Initiatiefnemer.
Aanduiding van de soort van
he t Verzoek zoals onderkend
in de O mgevingswe t, ve elal
zijnde een
ve rgunningsaanvraag of
m e lding.
Ee n uniek nummer waarmee
e e n Verzoek wordt
ge ïdentifice erd.
Ee n te ller waarmee
aanvullingen en intrekking
worde n ge ïdentificeerd
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N.v.t.

Deelprogramma DSO

Objecttype

Vestiging

De finitie

Ee n ge bouw of complex van gebouwe n waar duurzame He rk omst definitie
uitoe fening van de activiteiten van e en onderneming of
re chtspersoon plaatsvindt
Unie k aangeduid door het vestigingsnummer.

Toe lichting
Attribuut

Definitie

Herkomst
attribuut
NHR

C orre spondentieadr Adre s te n behoeve van
e s Ve stiging
schrifte lijke
corre spondentie met de
Vestiging, ove r e en
Verzoek. Dit adre s kan
e e n binnenlands adres,
e e n buitenlands adres of
e e n postbus- of
antwoordnummer zijn.
Locatieadres
He t ve stigings- of
NHR
Ve stiging
be zoekadres van de
Vestiging binnen
Ne de rland.
Ve rblijf buitenland
He t ve stigings- of
NHR
Ve stiging
be zoekadres van de
Vestiging buite n
Ne de rland.
Ve stigingsnummer Bij inge schrevenen het
NHR
unie ke nummer van de
ve stiging, dat de Kamer
van Koophandel
toe k ent, bij nietinge schrevenen, zoals
buite nlandse bedrijven,
he t nummer dat door
DSO -LV is toegekend.
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Herkomst
definitie
DSO

Type

Patroon

Toelichting

C orre spondentie- N.v.t.
adre s

N.v.t.

Geen

R SGB

Adre s binnenland N.v.t.

N.v.t.

Geen

R SGB

Adre s buitenland N.v.t.

N.v.t.

Geen

NHR

C haracterString

[0..9]

Geen

43

Lengte

NHR

12

Deelprogramma DSO

Bijlage C.2: Gegevensgroeptypen
Gegevensgroeptype

A dres binnenland

De finitie

Ee n woon- of ve rblijfsadres in Ne derland.

Attribuut

Definitie

Herkomst

Herkomst

Huisletter

De le tte ring van BR P of NHR

attribuut

definitie
R SGB

e e n adresobject
Huisnummer

Ee n door he t

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

C haracter-

1

[a...z]

Geen

1..5

[0..9]

Geen

1..4

Geen

Geen

6

1000AA -

Ee n Ne de rlandse postcode

9999ZZ

be staat uit vier cijfe rs e n twe e

String
BR P of NHR

R SGB

be voegde

C haracterString

ge m eentelijke
orgaan ten
aanzien van
e e n adresobject
toe gekende
num mering
Huisnummer-

De toe voeging

toe voeging

aan de

BR P of NHR

R SGB

C haracterString

num mering van
e e n adresobject
Postcode

De postcode is

BR P of NHR

R SGB

een

C haracterString

code ringssyste

le tte rs. De eerste twe e cijfe rs

m atiek zoals

ve rwijze n naar e en geografisch

ontwik k eld e n

ge deelte van Ne derland. De

be heerd door

volge nde twe e cijfers geven een

PostNL. Ee n

k le ine woonplaats aan of een

postcode is e en

wijk binnen een grote

nie t-authentiek

woonplaats. De letters ve rwijzen

ge geven met

naar e en groep van ongeveer 25

be tre kking tot

woninge n, bedrijfspanden of

een

postbussen.

num meraandui
ding.
Straatnaam

Be tre ft de

BR P of NHR

R SGB

naam van de

C haracter-

1..80

Geen

Geen

1..80

Geen

Geen

String

straat waaraan
he t adresobject
ge le gen is
W oonplaats-

De door het

naam

be voegde

BR P of NHR

R SGB

C haracterString

ge m eentelijke
orgaan aan een
W oonplaats
toe gekende
be naming
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Deelprogramma DSO

Gegevensgroeptype

A dres buitenland

De finitie

Ee n woon- of ve rblijfsadres buiten Ne derland. Overeenkomstig de wijze waarop in de GBA
buite nlandse adressen zijn gemodelleerd, bestaat een buitenlands adres uit drie adresregels e n
e e n landnaam

Attribuut

Definitie

Herkomst

Her-

attribuut

komst

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

Geen

He t attribuutsoort is ontleend aan de

definitie
adre s

He t e e rste deel van

DSO -LV (via R SGB

C haracter- 1..35

buite nland he t adres in het

vraag aan

String

1

ge bruiker)

buite nland dat het

GBA, be tre ft het e erste deel van het
actue le ve rblijfs- of bezoekadre s in

subje ct opgeeft bij

he t buitenland en geldt hier ook voor

ve rtre k naar het

nie t-natuurlijk e personen e n

buite nland dan we l

ve stigingen.

waar he t subje ct in
he t buitenland
ve rblijft.
adre s

He t twe e de deel van

DSO -LV (via R SGB

C haracter- 1..35

buite nland he t adres in het

vraag aan

String

2

ge bruiker)

buite nland dat het

Geen

He t attribuutsoort is ontleend aan de
GBA, be tre ft het twe e de deel van
he t actuele verblijfs- of bezoekadres

subje ct

in he t buitenland e n geldt hier ook

opgeeft bij ve rtre k

voor nie t-natuurlijke personen e n

naar het buitenland

ve stigingen.

dan we l waar he t

Dit twe e de adresdeel bevat de

subje ct in het

buite nlandse woonplaats.

buite nland verblijft.
Dit twe e de adresdeel
be vat de buitenlandse
woonplaats.
adre s

DSO -LV (via R SGB

C haracter- 1..35

buite nland he t adres in het

He t de rde deel van

vraag aan

String

3

ge bruiker)

buite nland dat het

Geen

He t attribuutsoort is ontleend aan de
GBA, be tre ft het derde deel van het
actue le ve rblijfs- of bezoekadre s in

subje ct opgeeft bij

he t buitenland en geldt hier ook voor

ve rtre k naar het

nie t-natuurlijk e personen e n

buite nland dan we l

ve stigingen.

waar he t subje ct in
he t buitenland
ve rblijft.
Land

De naam van het

DSO -LV (via R SGB

C haracter- 1..40

land, zoals

vraag aan

String

opgenomen in de

ge bruiker)

Landentabel van de
BR P
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Geen

Geen

Deelprogramma DSO

Gegevensgroeptype

A fwijkend adres

De finitie

Ee n postbusnummer of antwoordnummer.

Attribuut
Adre stype

Definitie

Herkomst

Herkomst

attribuut

definitie

Aanduiding van het DSO -LV
soort postadres.

R SGB

Type

Lengte

Adre stype N.v.t.

Patroon

Toelichting

N.v.t.

Door m iddel van deze aanduiding

(via vraag

wordt duide lijk of de waarde van het

aan

ge geven ‘Postbus- of

ge bruiker)

antwoordnummer’ e en postbus - of
e e n antwoordnummer betreft

Num m er

De num erieke

DSO -LV

aanduiding zoals

(via vraag

R SGB

C haracter- 1..5

[0..9]

Geen

C haracter- 6

1000AA –

Geen

String

9999ZZ
Geen

Geen

String

de ze is vastgesteld aan
voor

ge bruiker)

postbusadre ssen
en
antwoordnummera
dre ssen.
Postcode
W oon-

R SGB
De door het

plaatsnaam be voegde

DSO -LV

R SGB

(via vraag

ge m eentelijke

aan

orgaan aan een

ge bruiker)

C haracter- 1..80
String

W oonplaats
toe gekende
be naming
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Deelprogramma DSO

Gegevensgroeptype

BA G objectaanduiding

De finitie

Ee n door he t bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een
ve rblijfsobje ct, een standplaats of een ligplaats. Van toepassing indien coördinaten middels
adre saanduiding zijn bepaald.

Attribuut

Definitie

Ide ntificatie De unieke

Her-

Her-

komst

komst

attr-

defini-

ibuut

tie

BAG

BAG

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

BAG

N.v.t.

C om binatie van de viercijferige

Geen

code

code van

num mer-

e e n BAG

obje ctnummering

'ge m eentecode' (volgens BR P stamtabel
A.5.4 Ge meente), de twe ecijferige

aanduiding

num mer-

'obje cttypecode' en een voor het

aanduiding.

be tre ffende objecttype binnen een
ge m eente uniek tiencijferig
'obje ctvolgnummer'. De obje cttypecode
k e nt in de BAG de volgende waarde:20
num meraanduiding.

O pgegeven

He t adres

DSO -

adre s

dat de

LV (via

R SGB

Adre s binnenland N.v.t.

Initiatiefnem vraag
er he e ft

aan

opgegeven

ge bruik

te r be paling e r)
van de BAG
obje ctaandui
ding.
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Gegevensgroeptype

Contactpersoon

De finitie

Ee n Natuurlijk Persoon die k an worden benaderd voor nadere informatie over, of bespreking
van, he t Verzoek.

Attribuut

Definitie

Achte rnaam

Herkomst

Herkomst

attribuut

definitie

Type

Lengte

De achte rnaam van

DSO -LV (via

e e n contactpersoon.

vraag aan

Patroon

Toelichting

R SGB

C haracterString

1..200 Geen

Geen

R SGB

C orre spondentieadres

N.v.t.

Geen

R SGB

C haracterString

1..256 R FC 6531

ge bruiker)
C ontactadres

Em ailadres

He t adres waarop de

DSO -LV (via

contactpersoon

vraag aan

be re ikbaar is.

ge bruiker)

He t e m ail-adres

DSO -LV (via

waarop de

vraag aan

e n R FC

contactpersoon

ge bruiker)

6532

Geen

Geen

e le k tronisch
be re ikbaar is.
Functie

De functienaam van

DSO -LV (via

e e n contactpersoon.

vraag aan

R SGB

C haracterString

1..200 Geen

Geen

R SGB

C haracterString

1..20

Geen

Geen

R SGB

C haracterString

1..20

Geen

Geen

R SGB

C haracterString

1..10

Geen

Geen

ge bruiker)
Te le foonnummer

Voorle tters

He t te le foonnummer

DSO -LV (via

van de

vraag aan

contactpersoon.

ge bruiker)

De voorletters van de

DSO -LV (via

contactpersoon.

vraag aan
ge bruiker)

Voorvoegsel

He t voorvoegsel van

DSO -LV (via

de contactpersoon.

vraag aan
ge bruiker)
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Gegevensgroeptype

Correspondentieadres

De finitie

Adre s te n behoeve van schriftelijke corre spondentie met een Initiatiefnemer, Gemachtigde of
Contactpersoon van e e n bedrijf, over e en Verzoek. Dit adres kan e en binnenlands adres, een
buite nlands adres of e en postbus- of antwoordnummer zijn.

Definitie

Attribuut
Afwijk e nd adres

Herkomst

Herkomst

attribuut

definitie

Een
DSO-LV
postbusnummer of (via vraag
antwoordnummer. aan

Binne nlands adres Een adres binnen

Nederland.

RSGB

gebruiker)
DSO-LV
RSGB
(via vraag

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

Afwijkend
adres

N.v.t.

N.v.t.

Geen

Adres
binnenland

N.v.t.

N.v.t.

Geen

Adres
buitenland

N.v.t.

N.v.t.

Geen

aan
gebruiker)
Buite nlands adre s Een adres buiten

Nederland.

DSO-LV
RSGB
(via vraag
aan
gebruiker)

Gegevensgroeptype

Coördinaten

De finitie

De ge ografische coördinaten van e en Project Locatie, vastgelegd in ETRS89, RD of W GS84 form aat.

Attribuut

Definitie

Puntlocatie

Herkomst

Herkomst

attribuut

definitie

Ee n se t

DSO -LV

ge ografische

(via vraag

coördinaten die

aan

e e n punt

ge bruiker)

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

GM_Point

N.v.t.

N.v.t.

Geen

R e fere ntiestelsels

N.v.t.

N.v.t.

Geen

GM_MultiSurface

N.v.t.

N.v.t.

Geen

we e rge ven.
R e fere ntiestelsel

Vlak locatie

He t voor de

DSO -LV

de finitie van de

(via vraag

locatie gebruikte

aan

coördinatenstelsel

ge bruiker)

Ee n se t

DSO -LV

ge ografische

(via vraag

coördinaten die

aan

e e n vlak

ge bruiker)

we e rge ven.
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Gegevensgroeptype

Kadastrale aanduiding

De finitie

Ee n Kadastrale aanduiding is het k enmerk van een k adastraal perceel. Het bestaat uit de
naam van de kadastrale gemeente, de sectie en een nummer.

Attribuut

Definitie

Her-

Her-

komst

komst

attri-

defini-

buut

tie

BR K

R SGB

Type

Lengte

Patroon

Toelichting

C har-

N.v.t.

NEN

He t k adaster wil he t gebruik van de kadastrale

BR K

De unieke

ide ntifi-

ide ntificatie van

acte r-

3610

aanduiding in BRK afbouwe n e n niet m eer

catie

e e n BR K obje ct

String

ide nti-

ge bruiken als re ferentie identificatie. Elk BRK

ficatie

obje ct he eft nu ook een NEN3610 identificatie,
ge naamd identificatie.
O m dat de k adastrale aanduiding in het
inform atiemodel is gevuld als de initiatiefnemer de
proje ctlocatie via het opgeven van een k adastrale
aanduiding heeft uitgevoerd (en niet e en van de
ande re mogelijkheden) e n de initiatiefnemer de
k adastrale aanduiding overneemt van officiële
stuk ken ondersteunt DSO zowe l de oude
k adastrale aanduiding als de nieuwe identificatie.
Vooralsnog optioneel omdat het BRK-id in de
be vraging van het k adaster door DSO niet
be schikbaar is.

Kadastraal

He t nummer va n BR K

R SGB

C har-

1..5

Geen

In he t geval van e en locatie op zee (kadastrale

pe rceelnum de k adastrale

acte r-

ge m eente is Noordzee) is dit veld niet verplicht,

mer

onroe rende zaak.

String

ande rs we l.

Kadastrale

De code van de

ge m eente

k adastrale

acte r-

ge m eentenaam

String

BR K

R SGB

C har-

1..5

Geen

Geen

1..2

Geen

In he t geval van e en locatie op zee (kadastrale

waarbinnen de
k adastrale
onroe rende zaak
is ge legen
Kadastrale

De se ctie is een

se ctie

onde rdeel van de

BR K

R SGB

C haracte r-

ge m eente is Noordzee) is dit veld niet verplicht,

k adastrale

String

ande rs we l

ge m eente.
Se ctie s worden
aangeduid met
e e n hoofdletter,
in sommige
ge vallen twe e.
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Bijlage C.3: Enumeraties
Enumeratie

A drestype

De finitie

Aanduiding of e en (corre spondentie)adre s een antwoordnummer of een postbusnummer betreft.

Attribute n
Attribuut

Type

Postbusnummer

e numeratiewaarde

Antwoordnummer

e numeratiewaarde

Enumeratie

Documenttype generiek

De finitie

Aanduiding van de aard van de Gevraagde bijlage zoals gehanteerd door de zaakbehandelende
organisatie

Attribute n
Attribuut

Type

Afbe elding

e numeratiewaarde

Ak te

e numeratiewaarde

Be groting

e numeratiewaarde

Be re k ening

e numeratiewaarde

Be ste k

e numeratiewaarde

Foto

e numeratiewaarde

Grafie k

e numeratiewaarde

Kaart

e numeratiewaarde

O ntwe rp

e numeratiewaarde

O ve re enkomst

e numeratiewaarde

Plan

e numeratiewaarde

Plan van Aanpak

e numeratiewaarde

R apport

e numeratiewaarde

Te chnische te kening

e numeratiewaarde

Te k ening

e numeratiewaarde

Uittre k sel

e numeratiewaarde

Ve rk laring

e numeratiewaarde

O ve rig

e numeratiewaarde

Advie s

e numeratiewaarde

Brie f

e numeratiewaarde

Ide ntificatiebewijs

e numeratiewaarde

Afspraak

e numeratiewaarde
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Enumeratie

Doel Verzoek

De finitie

Aanduiding of e en Verzoek wordt ingediend ten behoeve van vooroverleg, als start van het
be handelproce s, als aanvulling op een e erder ingediend Verzoek, of dat het Verzoek wordt
inge trokken.

Attribute n
Attribuut

Type

Vooroverleg

Enum e ratiewaarde

Initië ren

Enum e ratiewaarde

Aanvullen

Enum e ratiewaarde

Intre k ken

Enum e ratiewaarde

Enumeratie

Referentiestelsels

De finitie

Aanduiding van het gehanteerde re fere ntiestelsel bij e en opgegeven coördinaat.

Attribute n
Attribuut

Type

ETR S89

Enum e ratiewaarde

RD

Enum e ratiewaarde

W GS84

Enum e ratiewaarde

Enumeratie

Type Verzoek

De finitie

Aanduiding van de soort van het Verzoek zoals onderkend in de Omgevingswe t, veelal zijnde
e e n ve rgunningsaanvraag of m elding.

Attribute n
Attribuut

Type

Aanvraag vergunning

Enum e ratiewaarde

Me lding

Enum e ratiewaarde

Informatie

Enum e ratiewaarde

Informatie ongewoon voorval

Enum e ratiewaarde

Aanvraag maatwe rkvoorschrift

Enum e ratiewaarde

Me lding gelijkwaardige maatregel

Enum e ratiewaarde

Aanvraag toestemming

Enum e ratiewaarde

ge lijk waardige maatregel
Enumeratie

Vraag classificatie

De finitie

Indicatie van het onderwe rp waar een aan de Initiatiefnemer gestelde vraag betre kking op
he e ft.

Attribute n
Attribuut

Type

Proje ct

e numeratiewaarde

Activite it

e numeratiewaarde

Ve rzoek

e numeratiewaarde

Ge vraagde bijlage

e numeratiewaarde

Aanvrager

e numeratiewaarde
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Enumeratie

Type objectcode

De finitie

C odering van de binnen de BAG onderscheiden objecttypen.

Attribute n
Attribuut

Type

ve rblijfsobje ct

Enum e ratiewaarde

ligplaats

Enum e ratiewaarde

standplaats

Enum e ratiewaarde

pand

Enum e ratiewaarde

num meraanduiding

Enum e ratiewaarde

ope nbare ruimte

Enum e ratiewaarde

ove rig adresseerbaar object

Enum e ratiewaarde

aanduiding
ove rig gebouwd object

Enum e ratiewaarde

ove rig benoemd te rrein

Enum e ratiewaarde
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Bijlage C.4: Gestructureerde datatypen

Gestructureerd

BA G objectnummering

datatype
De finitie

Unie ke objectaanduiding van een obje ct uit de BAG binnen e en gemeente.

Attribute n
Attribuut

Type

Ge m eentecode

C haracterString

O bje cttypecode

Type objectcode

O bje ctvolgnummer

C haracterString
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Bijlage D: Lijst van wijzigingen

In versie 0.9 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 Historie van bevoegd gezag en uitvoerende instantie toegevoegd aan
informatiemodel.
 Subactiviteit toegevoegd; recursieve relatie bij activiteit verwijderd.
 Volgnummer (3 posities) los van verzoeknummer.
 Beschrijving van het uitwisselingsmodel toegevoegd (hoofdstuk 4).
In versie 1.0 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 Nieuwe attribuutsoort Oorspronkelijk antwoord toegevoegd bij objecttype
Specificatie.
 Hoofdstuk 4 aangepast naar aanleiding van de technische refactoring van het
XSD.
 Relaties tussen Activiteit, Specificatie, Gevraagde bijlage en Document
aangepast om beter aan te sluit en op het XSD en de werking van de Verzoeken
component.
 Toelichting bij attribuutsoorten Verzoeknummer en Volgnummer aangepast.
 Attribuutsoorten Toelichting op het niveau van Gevraagde bijlage en Document
vervangen door één Toelichting op Verzoek-niveau. Situatie was al zo in het
XSD.
 Attribuutsoorten Auteur, Titel, Toelichting en Versiedatum van Objecttype
Document verwijderd, vanwege privacy-gevoeligheid, redundantie, en
vrijblijvendheid in het gebruik. Situatie was al zo in het XSD.
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