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› Gegevensontsluiting IPWM 

– Twee technische oplossingen 

– Per oplossing 

 Wat is nodig om toegang tot gegevens te krijgen? 

 Inhoud en format van gegevens 

 Verwerking van gegevens 

 

 

 

 

 

Agenda 
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› Aan het einde van deze presentatie weet u: 

 

– Op welke manieren u eLoket kunt benaderen om gegevens te ontvangen. 

 

– Welke voorbereidingen u moet treffen voordat u gegevens kunt downloaden. 

 

– De inhoud van de gegevens en het format waarin deze worden aangeleverd. 

 

› Er is ruimte voor uw vragen 

 

Doelen 
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› Twee oplossingen: 

 

1. Handmatige download: download in webapplicatie eLoket 

 

2. Webservice: directe communicatie tussen zaaksysteem en database eLoket 

Gegevensontsluiting IPWM 
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– 1. Gegevensleveringsovereenkomst. 

 

– 2. Mandatering door gemeente(n) (alleen voor Omgevingsdienst) 

 

– 3. eHerkenningsmiddel niveau 2+ 

 

Handmatige download – wat is nodig? 
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› Overeenkomst tussen RVO en diegene die gegevens uit het eLoket 
ophaalt (gemeente en/of omgevingsdienst) 

 

› Op grond van de AVG 

› Afspraken over uitwisselen van persoonsgegevens 

 

› Vraag een gepersonaliseerde overeenkomst op via: 
informatieplicht-bg@rvo.nl 

 

Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) 
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› Nodig als een omgevingsdienst informatie uit eLoket ophaalt. 

› Per gemeente: 

– Mandaatbesluit: Een door het college van B en W ondertekend mandaatbesluit. 
Hierin staat dat de omgevingsdienst toezicht houdt en besluiten neemt op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer.  
 
Geef hierbij duidelijk aan waar in het mandaatbesluit de benodigde informatie 
staat. 

of 

– Ondertekende brief: Een door het college van B en W ondertekende brief met de 
tekst:“Hierbij verklaart de gemeente X dat de omgevingsdienst Y is gemandateerd 
tot het inzien, verkrijgen en gebruiken van informatie, die inrichtingen hebben 
verstrekt via eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader 
van artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit milieubeheer.” 

 

Mandatering 
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Huidige stand van zaken GLO + mandatering  
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Huidige stand van zaken GLO aangevraagd maar 
nog niet ondertekend 
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eHerkenning 2+ 
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Kosten: €50-70 per drie jaar 
Levertijd: tot 3 werkdagen 
(volgens website) 
 
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-
eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzi
cht 
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Handmatige download – gebruikersinterface eLoket 
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Handmatige download – inhoud bericht 
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› Datum eerste indiening in eLoket door gebruiker. 

› Rubriceringscode 

› Gegevens indiener / intermediar. 

› Per inrichting alle door de gebruiker ingevoerde gegevens in 
eLoket: 

– Adresgegevens en naam verantwoordelijke inrichting. 

– Energieverbruik 

– Maatregeldetails 

Informatiebijeenkomst Gegevensontsluiting IPWM 
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Handmatige download - gegevensformats 
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› ZIP-bestand met: CSV, XML en PDFs. 

› CSV: twee bestanden (één met algemene gegevens inrichting, één met 
maatregelgegevens) 

› Wat is XML? 
– XML staat voor eXtensible Markup Language.  

– Het is een zeer gangbaar formaat.  

– Het lijkt op andere markup-languages zoals HTML. 

– XML is ontworpen om data op te slaan en te transporteren. 

– XML is ontworpen om zowel voor mensen als voor machines begrijpelijk te zijn. 

– Meer informatie over XML:  
 https://www.w3.org/XML/ 

 https://www.w3schools.com/xml/default.asp 
Informatiebijeenkomst Gegevensontsluiting IPWM 
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Handmatige download - gegevensformats 
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› Wat is XML? (vervolg) 

– Het is een tekstbestand dat meta-informatie over de inhoud bevat. Dit in 
tegenstelling tot CSV. 

Excel   CSV   XML 
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Handmatige download - rubriceringscode 
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› Indicatief, bedoeld ter ondersteuning. 

› R1 = Hoogste prioriteit  

– Eén of meerdere toepasselijke maatregelen (nog) niet uitgevoerd 

› R2 = Nadere beoordeling 

– Bedrijfstak zonder EML, gedeeltelijk uitvoeren van maatregelen, geen voor de hand liggende alternatieven uitgevoerd. 

› R3 = In principe voldaan 

– Alle toepasselijke maatregelen EML uitgevoerd of voor de hand liggend alternatief uitgevoerd. 
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Handmatige download - rubriceringscode 
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› Aanvullende signaleringscodes aan rubriceringscode: 

– ? : In regime R3 met meer dan 80% gelijke antwoorden (volledig uitgevoerd, natuurlijk moment 
nog niet aangebroken, niet van toepassing, er is niet voldaan aan randvoorwaarden) 

 

– In regime R1: toevoegen van uitroepteken(s) bij (nog) niet uitvoeren van toepasselijke erkende 
maatregelen: ! (25%), !! (50%), !!! (75%). 
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– 1. Gegevensleveringsovereenkomst. 

 

– 2. Mandatering door gemeente(n) (alleen voor Omgevingsdienst) 

 

– 3. Ontwikkeling en implementatie van webservice (Digikoppeling WUS) 

 WSDL + XSDs (beschikbaar op aanvraag bij RVO.nl) 

 PKI-overheidscertificaat voor Transport Layer Security (TLS 1.2) - Logius 

Webservice– wat is nodig? 
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› On-premise 

– Koppeling met zaaksysteem dat op eigen servers staat. 

 

› Software as a service (SAAS) 

– Koppeling met zaaksysteem ‘in de cloud’. Koppeling verloopt via SAAS-
leverancier. 

– SAAS-leverancier moet zich melden bij RVO. 

Webservice– on premise of SAAS  
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› Levering vindt plaats op basis van ‘stuksgewijze verwerking in 
bulk’. 

› Twee operaties: 
– Opvragen lijst met relevante inrichtingen - service-operatie waarmee een lijst van alle unieke 

identificaties van Inrichtingen kunnen worden opgevraagd. 

 

– Opvragen relevante gegevens per inrichting - Service-operatie waarmee per inrichting, op 
basis van een unieke identificatie, de gegevens van een rapportage in eLoket, samen met de 
metagegevens zoals rubricering, en inclusief een kopie van de gegevens in de vorm van een PDF 
bestand (opmaak nader te bepalen), kunnen worden opgevraagd. 

 

› Format antwoordbericht: XML-bestand met alle relevante gegevens inrichting en 
embedded PDF-rapport 

 

 

Webservice– inhoud bericht en gegevensformat 

6 juni 2019 

Informatiebijeenkomst Gegevensontsluiting IPWM 24 



Webservice– gegevensmodel operatie 1 – opvragen 
lijst met inrichtingen 
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Webservice– 
gegevensmodel operatie 2 
– gegevens per inrichting 



 

Vragen 
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