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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat het functioneel ontwerp van de features van de aanvraagmodule van Omgevingsloket 

Online.  

1.2 Doel van dit document 

Het doel van dit document is om de functionaliteit van Omgevingsloket online op zodanige wijze te beschrijven 

dat het configureren, modelleren en testen van Omgevingsloket online in Be Informed mogelijk wordt.  

1.3 Scope en uitgangspunten 

Scope 

Het functioneel ontwerp is ontstaan in de tijd dat de watervergunning en –melding in Omgevingsloket online 

werden opgenomen. Delen van de tekst stammen nog uit deze tijd en moeten met die bril op worden gelezen. 

De locatieaanduiding, de vergunningscheck en het papierenformulier zijn in andere functionele ontwerpen 

beschreven.  

 

Uitgangspunten 

 Voor het aanvragen en verwerken van de watervergunning en –melding wordt gebruik gemaakt van 

de services en functionaliteit van het bestaande Omgevingsloket Online.  

 Omgevingsloket online bevat voor de watervergunning en –melding zowel de landelijke 

indieningsvereisten en regels, als die vanuit de lokale verordeningen van waterschappen en provincies 

voorkomen, om de vergunning- en meldplicht vast te stellen, te bepalen wie bevoegd gezag is en een 

aanvraag of melding te kunnen doen. 

 De content die nodig is om een watervergunning en –melding aan te vragen, zoals de kennismodellen 

en formulieren, worden als apart te beheren regels, modellen, concepten en teksten opgenomen in 

Omgevingsloket online. 

 De aanvraagmodule werkt voor aanvragers als een geïntegreerd Omgevingsloket online, waarbij het 

interactieverloop en de schermopbouw bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en een 

watervergunning niet onnodig van elkaar afwijken. 

 De statussen bezwaar en beroep worden ook voor de watervergunning en –melding (net als voor de 

Wabo) niet ondersteund binnen het Omgevingsloket online. 

 In de samenwerkingsscenario’s, zoals het adviesaanvragen en het overdragen van de behandeling, 

verloopt de informatie-uitwisseling tussen bevoegde gezagen en overige organisaties via 

Omgevingsloket online. In de ‘Bijlage Behandel en beheermodule’ worden de 

samenwerkingsscenario’s  verder beschreven. 

 Omgevingsloket online ondersteunt releaseonafhankelijk beheer zoals beschreven in het FO 

Releaseonafhankelijk beheer. 

 Voor de watervergunning wordt binnen Omgevingsloket online geen aparte huisstijl of homepage 

gehanteerd.  
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1.4 Leeswijzer  

Vanaf hoofdstuk 2 wordt, globaal in volgorde van verschijning, de functionaliteit binnen de aanvraagmodule 

van  Omgevingsloket online beschreven. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:  

 Het aanmaken van een nieuwe aanvraag (al dan niet met fasering) 

 Het opvoeren van gegevens over aanvrager / gemachtigde 

 Het invullen van de locatiegegevens 

 Menu opties als contact met het bevoegd gezag 

 Het toevoegen van werkzaamheden 

 Het toevoegen van bijlagen 

 De indienen pagina 

 Het overzicht van aanvragen  
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2 Aanvraagmodule 

2.1 Scherm nieuwe aanvraag 

Na het inloggen als bedrijf of als particulier verschijnt het scherm waarin de mogelijkheid wordt geboden om 

een nieuwe aanvraag aan te maken. 

 

 
 

In dit scherm is onderscheid gemaakt tussen een nieuwe aanvraag/melding of een nieuwe LAVS melding (zie 

hoofdstuk 5.2). Dit onderscheid wordt alleen gemaakt voor zakelijke aanvragers die inloggen met eHerkenning. 

 

Voor een aanvraag op grond van de WABO kan gekozen worden om een aanvraag gefaseerd in te dienen.  

Voorde Waterwet en meldingen bestaat deze mogelijkheid niet. In het eerste scherm kan de aanvrager kiezen: 

Omgevingsloket online heeft nog geen informatie over de aan te vragen werkzaamheden en geeft deze keuze 

altijd.  Op het moment dat in het aanvraagscherm gekozen wordt voor een gefaseerde aanvraag, verschijnt er 

een notice met een uitleg over de watervergunning.   
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Afbeelding 1: scherm Nieuwe aanvraag inclusief notice  

 

Tekst toelichting bij de vraag: Wilt u de omgevingsvergunning gefaseerd aanvragen? 

Gefaseerd aanvragen geldt alleen voor de omgevingsvergunning en betekent dat u deze niet in één keer, maar 

in twee fasen aanvraagt. Bijvoorbeeld als u eerst wilt weten of een bepaald onderdeel van uw project, zoals 

het afwijken van het bestemmingsplan, wel wordt toegestaan. U bepaalt zelf welke werkzaamheden binnen 

uw project u in de eerste fase aanvraagt. Daarna vraagt u de overige werkzaamheden aan in een aanvraag 

voor fase 2. Beide aanvragen doorlopen een afzonderlijke procedure. U mag de werkzaamheden pas uitvoeren 

als u twee positieve beschikkingen op de aanvragen hebt ontvangen. 

 

Tekst notice 

“ 
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U wilt de omgevingsvergunning gefaseerd aanvragen. Geef in de projectomschrijving kort aan wat het 

eindresultaat zal zijn van het gehele project en hoe u dat wilt realiseren. Neem in de projectomschrijving alle 

werkzaamheden voor zowel fase 1 als fase 2 op. Dit kunnen werkzaamheden zijn die vallen onder de 

omgevingsvergunning en de aanvullende werkzaamheden ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- 

en diersoorten’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’.  

Deze projectomschrijving wordt bewaard voor de aanvraag van fase 2. U kunt de omschrijving dan niet meer 

wijzigen of de aanvraag uitbreiden. 

 

In deze aanvraag selecteert en specificeert u alleen de onderdelen die u voor fase 1 wilt indienen. 

 

Let op: De fasering geldt niet voor een watervergunning/melding. Als u een vergunningaanvraag voor de 

omgevingsvergunning gefaseerd aanvraagt, kunt u bij de aanvraag ook werkzaamheden opnemen waarvoor een 

watervergunning/melding noodzakelijk is. Hiervoor wordt na indiening een aparte aanvraag/melding naar het 

daarvoor bestemde bevoegd gezag gestuurd. Voor een watervergunning/melding moet u alle benodigde 

werkzaamheden binnen een project in één keer aanvragen. U bepaalt zelf of u de watervergunning/melding 

opneemt in de aanvraag voor fase 1 of de aanvraag voor fase 2. 

“ 

 

De notice verschijnt ook als via de sidebar de fasering van de aanvraag gewijzigd wordt: 

 

 
Afbeelding 2: Sidebar aanvraag wijzigen 
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Afbeelding 3: Scherm Fasering aanvraag wijzigen 

 

Als hier ‘ja’ wordt gekozen verschijnt de notice onder de vraag. De tekst is hetzelfde als de tekst in het 

aanvraagscherm.  
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3 Aanvrager / melder 

De aanvrager/melder is degene die de aanvraag/melding opstelt en indient. Een gemachtigde is een persoon 

die door de aanvrager/melder gemachtigd is om de aanvraag/melding op te stellen en in te dienen. Een 

gebruiker kan een aanvraag/melding opstellen: 

 Voor zichzelf. 

 Als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie waar hij werkt. 

 Als gemachtigde voor een particulier. 

 Als gemachtigde voor een bedrijf of organisatie. 

 

 
 

De aanvrager heeft de mogelijkheid:  

 tijdens aanvraag inzagerecht te verlenen aan derden. 

 tijdens aanvraag inzagerecht geven aan bevoegd gezag.  

 

Een bedrijf of organisatie mag voor het eigen bedrijf, ander bedrijf of ander persoon een aanvraag doen. een 

particulier mag voor zichzelf of een ander persoon een aanvraag doen en niet voor een bedrijf.  

 

Afhankelijk van de rol die de gebruiker heeft worden gegevens van de aanvrager / melder en gemachtigde 

deels gevuld vanuit de GBA. De beschrijving hiervan is te vinden in de ‘Bijlage Koppeling met GBA‘. 

 

Eerst worden de gegevens van de aanvrager uitgevraagd. Dit betreft persoonsgegevens, verblijfsadres, 

correspondentieadres en contactgegevens.  

 

Indien van toepassing worden ook de gegevens van een gemachtigde uitgevraagd. Deze komen in opzet 

overeen met de schermen voor de aanvrager. Ook hier worden achtereenvolgens persoonsgegevens, 

verblijfsadres, correspondentieadres en contactgegevens uitgevraagd.  

 

Bij zowel de aanvrager/melder als de gemachtigde gegevens geldt dat wanneer het een bedrijf betreft, de 

bedrijfsgegevens worden uitgevraagd.  Afhankelijk van de rol die de gebruiker heeft worden gegevens van de 

aanvrager / melder en gemachtigde deels gevuld vanuit he NHR. De beschrijving hiervan is te vinden in de 

‘Bijlage Koppeling met NHR‘. 

 

De schermen waarin gegevens over een bedrijf worden uitgevraagd verschillen uiteraard wel van die schermen 

waarin gegevens over een particulier worden uitgevraagd. 

Bedrijven kunnen de ingevoerde  bedrijfsgegevens opslaan in het profiel. Deze gegevens worden dan voortaan 

automatisch ingevuld in elke nieuwe aanvraag die via dit account worden gestart. Het bedrijfsprofiel is 

verbonden aan een KvK nummer en niet aan de eHerkenning. Het is dus voor alle medewerkers van een bedrijf 

gelijk.  

 

Let op: Wijzigingen in het profiel werken niet met terugwerkende kracht door in de aanvrager- of gemachtigde 

gegevens van een ingediende of al aanwezige conceptaanvraag. 
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Meer informatie over aanvrager/melder, gemachtigde en betrokkene is te vinden in hoofdstuk 3.2 van ‘Bijlage 

Gegevensmodel’. 
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4 Locatie 

De locatieaanduiding is (samen met de keuze van werkzaamheden) nodig om het bevoegd gezag mee af te 

kunnen leiden. Bovendien worden op basis van de locatie de lokale regels opgezocht en toegevoegd (indien 

van toepassing). De aanvrager / gemachtigde vult eerst Adresgegevens, Kadastraal perceelnummer of Locatie 

op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer in, dan de eigendomssituatie en krijgt vervolgens de mogelijkheid om  

als aanvulling een extra locatie in te vullen door middel van coördinaten of kilometerraai.  

 

Vanaf release 2.7 worden door middel van een koppeling met BAG de locatiegegevens gevuld. Hoe dit in zijn 

werk gaat wordt beschreven in het FO koppeling met BAG. 

 

 
keuze locatieaanduiding 

 

Locatie op zee kan worden aangeduid met een derde optie: 'Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer'. 

zonder dat de aanvrager/gemachtigde het ziet wordt daaraan Kadastraal Noordzee I, Sectie A, Perceelnummer 

1 aan toegevoegd.  

 De keuze Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer leidt na het klikken op ‘volgende’ naar het 
scherm ‘Aanvulling locatie’ waar de aanvrager de coördinaten kan specificeren.  

 Als de aanvrager kiest voor Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer wordt in de samenvatting 
van de locatie niet het kadastraal perceel, de sectie en het perceelnummer getoond, maar enkel 
'Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer.  

 

Tekst toelichting: 

Geef aan of u de locatie wilt aanduiden met een adres of een kadastraal perceelnummer. Een locatie in of nabij 

oppervlaktewaterlichamen anders dan de Noordzee, Waddenzee of het IJsselmeer kunt u aanduiden als perceel. 
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Adresgegevens  
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Kadastrale gegevens (gemeente) 

 

 

 

 

Bij burgerlijke gemeente is het niet meer mogelijk om Noordzee (I t/m VII) te kiezen. Ook worden Waddenzee 

en IJsselmeer niet in deze lijst getoond. 

 

NB Deze situatie geldt vanaf release 2.5 ook voor mijnbouw. Een locatie op zee kan gekozen worden via de 

optie Locatie op Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer in afbeelding 1.  

 

Tekst toelichting: 
Kies de burgerlijke gemeente. Een locatie in of nabij oppervlaktewaterlichamen anders dan de Noordzee, 

Waddenzee of het IJsselmeer kunt u aanduiden als perceel. 

Tekst toelichting: 

Geef het hier aan als de werkzaamheden van toepassing zijn op meerdere locaties en/of als uw bedrijfslocatie 

meerdere adressen of percelen beslaat. 
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eigendomssituatie inclusief aanvullende locatieaanduiding 

 

 

Tekst vraaglabel: 

Wilt u de locatie ook met coördinaten of kilometerraai aanduiden? 

 

Tekst toelichting: 

U kunt de opgegeven locatie aanvullen met coördinaten of kilometerraai. 
 

4.1 Coördinaten en kilometerraai 

Indien ja, dan kan de gebruiker in het volgende scherm kiezen om de locatie in coördinaten of kilometerraai op 

te geven. Er bestaan 2 coördinatenstelsels.  
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keuze aanvulling locatie vanuit locatieaanduiding keuze “Adres” of “Kadastraal perceelnummer”  

 

 
keuze aanvulling locatie vanuit locatieaanduiding keuze “Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer” 

 

Tekst notice vanuit locatieaanduiding “Adres” of “Kadastraal perceelnummer”: 

U kunt de locatie aanvullen met coördinaten of kilometerraai. Kies in het geval van coördinaten het gewenste 

coördinatenstelsel. 

 

Tekst notice vanuit locatieaanduiding “Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer”: 

U kunt de locatie aanvullen met coördinaten. Kies daarvoor eerst het gewenste coördinatenstelsel. 

 

Tekst vraaglabel: 

Hoe wilt u de locatie aanduiden? 

 

Tekst toelichting: 



 

     
 

FO Aanvraagmodule v2.16  Pagina 17 van 146 
 

U kunt de opgegeven locatie aanvullen met coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD - 

Amersfoortse coördinaten), het European Terrestrial Reference System 89 (ETRS89)/World Geodetic System 

1984 (WGS84 - GPS coördinaten) of met kilometerraai. 

Betreft het een mijnbouwwerk dan dient de locatie te worden aangeduid volgens RD (landzijde) of ETRS89 

systeem (zeezijde). 

 

4.1.1 Rijksdriehoeksstelsel (RD)  

Het invoeren van coördinaten volgens het RD stelsel kan via een x- en y-coördinaat. Er kunnen 6 getallen voor, 

en 2 getallen achter de komma ingevuld worden.  

Default staat de optie op RD.  

 

 
extra locatieaanduiding (RD) 

 
Als de focus op een invoerveld komt, verschijnt een 'Autohelp'. Hierin wordt aangegeven welke invoer van de 

gebruiker verwacht wordt. 

Tekst autohelp X-coördinaat: 
Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. 
Voorbeeld: 194305,45  
 
Tekst autohelp Y-coördinaat:. 
Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 
453123,45 

 

Label Type Bereik Default 

X-coördinaat Numeriek 0 – 300.000 
 

geen 

Y-coördinaat Numeriek 300.000 – 650.000 
 

geen  
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4.1.2 European Terrestrial Reference System 1989 / World Geodetic System 1984 (ETRS89 / WGS84) 

Het invoeren van coördinaten volgens het ETRS89 / WGS84 stelsel kan op 3 manieren: 
- Graden.decimale graden 
- Graden.minuten.decimale minuten 
- Graden.minuten.seconden.decimale seconden.  

4.1.2.1 Graden. decimale graden 

 
extra locatieaanduiding (ETRS89 / WGS84) 

 

Het veld ‘Lengte’ begint altijd met 2 nullen. Indien de gebruiker geen 2 nullen invoert, gebeurt dit automatisch 

alsnog door het loket.  

 

Tekst toelichting invoerwijze: 

Het gaat hier om coördinaten zoals aangegeven door een GPS ontvanger die niet zelfstandig omrekent naar 

andere coördinaatsystemen. Kies welke invoerwijze het beste bij uw gegevens past. Wees zo nauwkeurig 

mogelijk bij het invoeren van de gegevens. 
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Tekst autohelp (OL): 

Vul hier de coördinaat voor de oosterlengte in. U hoeft geen voorloopnullen in te vullen. Gebruik één getal voor 

en acht getallen achter de komma. Voorbeeld: 4,42167324.  

 

Tekst autohelp (NB): 

Vul hier de coördinaat voor noorderbreedte in. Gebruik twee getallen voor en acht getallen achter de komma. 

Voorbeeld: 52,03421313.  

 

Label Type Bereik Default 

Lengte (OL) Numeriek 2 – 7,5 graden geen 

Breedte (NB) Numeriek 51 – 56 graden geen 

    

 

4.1.2.2 Graden. minuten. decimale graden 

 
extra locatieaanduiding (ETRS89 / WGS84) 

 

Tekst autohelp (Lengte): 

Vul hier de coördinaat voor oosterlengte in. U hoeft geen voorloopnullen in te vullen. Gebruik één getal. 

Voorbeeld: 4.  

 

Tekst autohelp (Breedte): 

Vul hier de coördinaat voor noorderbreedte in. Gebruik 2 getallen. Voorbeeld: 52.  

 

Tekst autohelp (OL): 

Vul hier de minuten in. Gebruik twee getallen voor en vijf getallen achter de komma. Voorbeeld 57,00909.  

 

Tekst autohelp (NB): 
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Vul hier de minuten in. Gebruik twee getallen voor en vijf getallen achter de komma. Voorbeeld:12,42167.  
 

Label Type Bereik Default 

Lengte (OL) Numeriek 2 – 7 graden geen 

Minuten (OL) Numeriek 0 – 59,99999 geen 

Breedte (NB) Numeriek 51 – 56 graden geen 

Minuten (NB) Numeriek 0 – 59,99999 geen 

 

4.1.2.3 Graden. minuten. seconden. decimale seconden 

 
extra locatieaanduiding (ETRS89 / WGS84) 

 

Tekst autohelp (Lengte): 

Vul hier de coördinaat voor oosterlengte in. U hoeft geen voorloopnullen in te vullen. Gebruik één getal. 

Voorbeeld: 4 

 

Tekst autohelp (Breedte): 

Vul hier de coördinaat voor noorderbreedte in. Gebruik 2 getallen. Voorbeeld: 52 

 

Tekst autohelp (vak midden boven): 

Vul hier de minuten in. Gebruik twee getallen. Voorbeeld: 12 

 

Tekst autohelp (vak midden onder): 

Vul hier de minuten in. Gebruik twee getallen. Voorbeeld: 12 

 

Tekst autohelp (OL): 

Vul hier de seconden in. Gebruik twee getallen voor en drie getallen achter de komma. Voorbeeld: 42,917 

 

Tekst autohelp (NB): 
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Vul hier de seconden in. Gebruik twee getallen voor en drie getallen achter de komma. Voorbeeld: 42,917 

 

Label Type Bereik Default 

Lengte (OL) Numeriek 2 – 7 graden  geen 

Minuten (OL) Numeriek 0 – 59 geen 

Seconden (OL) Numeriek 0 – 59,999 geen 

Breedte (NB) Numeriek 51 – 56 graden geen 

Minuten (NB) Numeriek 0 – 59 geen 

Seconden (NB) Numeriek 0 – 59,999 geen 

 

4.1.3 Kilometerraai 

Het invoeren via kilometerraai betekent dat de gebruiker de kilometrering van een rivier of kanaal kan 

aangeven. De gebruiker maakt een keuze voor een rivier of kanaal, geeft de kilometrering aan en geeft aan om 

welke zijde het gaat.  

 

 

 
extra locatieaanduiding (kilometrering).  

 

Tekst autohelp Kilometrering: 

Geef de locatie aan met behulp van het nummer op een kilometerraai. Een kilometerraai is een bord langs een 

rivier of kanaal dat de afstand tot het begin van de vaarweg aangeeft. 

 

Tekst toelichting Zijde: 
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Specificeer de locatie uitgebreider door aan te geven dat deze links (Li) of rechts (Re), ten noorden (N), zuiden 

(Z), oosten (O) of westen (W) van de aangegeven kilometerraai ligt. Links of rechts wordt bepaald door vanaf de 

oorsprong van de waterloop stroomafwaarts te kijken. Dit is ook de richting waarin de kilometerborden 

oplopen. 

 

 

 
 

4.2 Toelichting 

De aanvrager kan extra toelichting geven op de locatie in het volgende scherm:  

 
Toelichting 

 

Tekst autohelp: 

Gebruik dit veld om bijzonderheden omtrent de locatie aan te geven.  

4.3 Overzichtsscherm locatie 

Als alle locatie gegevens zijn ingevuld, volgt een overzichtsscherm met een samenvatting van de gegevens. 

Alleen ingevulde gegevens worden getoond. Indien coördinaten worden getoond, dan conform invoer en niet 

omgerekend tonen.  

 

Label Type Bereik Default 

Rivier of kanaal Meervoudige 
keuzelijst 

De lijst met vaarwegen is door  Rijkswaterstaat 
Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) 
aangeleverd. 

geen 

Kilometrering Numeriek 0,0 – 1200,0 Geen 

Zijde Enkelvoudige 
keuzelijst 

Kies zijde, Noorden (N), Zuiden (Z), Oosten (O), 
Westen (W), Links (Li), Rechts (Re) 

Geen 
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 Overzicht locatie (verschillende weergaven afhankelijk van gekozen locatieaanduidingen) 

 

4.4 Wijzigen van eerder aangeduide locatie 

Als de aanvrager achteraf de locatie wijzigt, volgt een extra bevestigingsvraag omdat al gespecificeerde 

onderdelen opnieuw moeten worden gespecificeerd.  
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 Notice bij wijzigen locatie  

 

Tekst notice: 

U hebt de locatie gewijzigd. De regelgeving kan per locatie verschillen. Het kan zijn dat u daarom onderdelen 

opnieuw moet specificeren. 
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5 Werkzaamheden 

Na het invullen van aanvrager / gemachtigde en locatiegegevens kan de aanvrager werkzaamheden 

specificeren. Hij moet daarbij beslissen of de werkzaamheden via een vergunningcheck wil toevoegen of 

zonder de vergunningcheck. 
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Tekst toelichting: 

Als u voor het toevoegen de vergunningcheck wilt doen, kunt u de werkzaamheden één voor één checken en 

toevoegen. Meerdere werkzaamheden in één keer toevoegen kan alleen zonder de vergunningcheck. 

 

Zie voor de verdere flow paragraaf 5.1.1 en verder.  

 

 De inhoud van de werkzaamhedenlijst is vastgelegd in de matrix Wabo en de matrix Water.  

 De werkzaamheden bestaan uit werkzaamheden binnen de Omgevingsvergunning en werkzaamheden 

binnen de Watervergunning.  

 Een aantal van die werkzaamheden Omgevingsvergunning (de zgn. “Aanhakers”) kent wat afwijkingen 

t.o.v. de  normale werkzaamheden. Ze worden in OLO aanvullende werkzaamheden genoemd: 

o De aanhakers / aanvullende werkzaamheden worden niet actief als werkzaamheid 

aangeboden binnen de vergunningcheck (er bleek geen zinvolle vraag op te formuleren), 

enkel binnen de aanvraagcontext. Deze aanhakers worden via een apart 

werkzaamhedenselectiescherm aangeboden, waarbij de exacte situatie bepaalt of dat scherm 

wel of niet actief wordt aangeboden aan de gebruiker.   

o Deze “Aanhakers” mogen enkel op een aanvraag voorkomen in combinatie met minimaal 1 

“normale” omgevingsvergunningplichtige werkzaamheid of  voor de werkzaamheden 

‘Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ en ‘Handelingen met 

gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ als er sprake is van een gefaseerde aanvraag en 

de andere fase van die aanvraag tenminste één werkzaamheid omgevingsvergunning bevat. 

o Een Aanhaker mag maar 1x op een aanvraag worden toegevoegd. De overige 

werkzaamheden kunnen vaker worden toegevoegd.  

 

Welke werkzaamheden concreet in de categorie van Aanhakers / aanvullende werkzaamheden vallen staat 

beschreven in de Matrix Wabo. 

5.1 Aanbod van selecteerbare aanvullende werkzaamheden versus gebruikersflow 

De aanhakende werkzaamheden worden via een aparte pagina1 uitgevraagd.  

 deze pagina wordt niet uitgevraagd bij het doorlopen van de check,  

 wel bij het doorlopen van de aanvraag.  

In de tabel hieronder worden de verschillende mogelijkheden van vergunningcheck , vergunningaanvraag en 

combinaties daarvan beschreven en de gevolgen voor het tonen van de diverse 

werkzaamhedenselectieschermen. 

 (Voor de volledigheid is ook de situatie in de vergunningcheck beschreven omdat daar een relatie ligt naar 

sommige aanvraagsituaties.  

 

 

Gebruiksitu

atie OLO 

Gedag rondom aanbieden extra scherm met aanhakers. 

                                                                 
1 Zie uitwerking verderop in FO onder onderdeel nr 2 van de oplossing 
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Situatie 1.  

Gebruiker 

doet 

vergunningc

heck 

 Bij doorlopen check wordt het scherm met de aanhakers nooit doorlopen, op de 
aanhakers kan dus niet worden gechecked.  

 Schermflow: Werkzaamhedenscherm Omgevingsvergunning --> 
Werkzaamhedenscherm Water --> uitkomstscherm check  

 

Voor zover het enkel de uitvoering van de vergunningcheck betreft blijven de 4 aanhakers 

volledig buiten beeld. 
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Situatie 2.  

Gebruiker 

doet 

vergunningc

heck en wil 

daarna 

meteen via 

OLO een 

aanvraag 

doen  

De gebruiker kiest in deze situatie dus na uitvoering van de check op het uitkomstscherm 

voor de knop “aanvraag / melding”, en kiest dan niet voor “op papier” maar voor “via deze 

site”. 

 

 
Bij het maken van deze keuze wordt een  notice getoond die aangeeft dat een aantal 

werkzaamheden niet actief in de check is aangeboden, maar wel alsnog in de aanvraag kan 

worden opgenomen bij het samenstellen van die aanvraag. 

 

De gebruiker moet dan inloggen, en komt na het opgeven van de aanvrager gegevens op de 

aanvrager tab en het opgeven van de locatiegegevens op de locatie tab terecht op de 

werkzaamhedentab. Daar staan de eerder geselecteerde werkzaamheden en bijbehorende 

onderdelen.  

 

 Om hier meer of andere reguliere werkzaamheden toe te voegen kiest de aanvrager 
voor de knop “Werkzaamheden toevoegen”. Vervolgens krijgt hij de vraag of hij 
werkzaamheden met of zonder check toe wil voegen.  

 
Voor het vervolg met check zie situatie 3, voor het vervolg zonder check zie situatie 

4. 

 

 De aanvrager kan hier ook een of meer aanhakers toevoegen, daarvoor gebruikt hij 
de knop “Aanvullende werkzaamheden toevoegen”.  
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Situatie 3.  

Gebruiker 

doet 

aanvraag en 

kiest voor 

toevoegen 

werkzaamhe

den met 

vergunningc

heck 

 De gebruiker maakt  in deze situatie een extra schermkeuze tussen 
Omgevingsvergunning / Watervergunning. 

 
 Bij het toevoegen van werkzaamheden op een aanvraag met check wordt het extra 

scherm met aanhakers niet aangeboden. 

 Schermflow: Werkzaamheden Omgevingsvergunning OF Werkzaamheden Water --> 
specificatiescherm. 

 Op Werkzaamheden specificatiescherm kunnen via knop “Werkzaamheden 
toevoegen“ reguliere werkzaamheden worden toegevoegd (conform R2.6).  

 Indien gebruiker de aanhakers alsnog op zijn aanvraag toe wil voegen kan dat via de 
knop “Aanvullende werkzaamheden toevoegen” op de werkzaamheden 
specificatietab. Deze knop is in alle aanvraagsituaties beschikbaar. 

Situatie 4.  

Gebruiker 

doet 

aanvraag en 

kiest voor 

toevoegen 

werkzaamhe

den zonder 

vergunningc

heck 

 Bij het samenstellen van de aanvraag zonder check wordt na het 
werkzaamhedenscherm het scherm met aanhakers wel getoond. De gebruiker kan 
ze in de normale flow meteen selecteren. 

 Schermflow: Werkzaamheden Omgevingsvergunning --> Aanvullende 
Werkzaamheden -> Werkzaamheden Water --> specificatiescherm. 

 Ook in deze situatie geldt dat als de gebruiker de aanhakers niet meteen op de 
aangeboden werkzaamhedenselectieschermen heeft geselecteerd maar die later 
alsnog aan zijn aanvraag toe wil voegen kan dat via de knop “Aanvullende 
werkzaamheden toevoegen” op de werkzaamheden specificatietab. Deze knop is in 
alle aanvraagsituaties beschikbaar. 

5.1.1 Werkzaamheden toevoegen zonder vergunningcheck 

De werkzaamheden worden over 3 pagina’s getoond. Eén pagina met werkzaamheden binnen de 

omgevingsvergunning, één pagina met de aanvullende werkzaamheden op de Omgevingsvergunning 

(“aanhakers”) en  één pagina met werkzaamheden binnen de watervergunning. Door op ‘volgende’ te klikken 

wordt de gebruiker automatisch door de  schermen geleid. De gebruiker krijgt een toelichting via een notice 

boven aan de pagina.  
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Als de focus op een invoerveld komt, verschijnt  er automatisch een toelichting. Hierin wordt aangegeven 

welke invoer van de gebruiker verwacht wordt. De teksten voor de autohelp worden, vanwege de hoeveelheid 

werkzaamheden, niet in dit document opgenomen maar staan in de matrix Wabo en de matrix Water. 

 
Scherm Werkzaamheden omgevingsvergunning zonder check 

 

Tekst notice 

Vink alle werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning aan die u wilt toevoegen. Als u alleen 

werkzaamheden binnen de watervergunning wilt toevoegen, gaat u met Volgende naar de keuzelijst voor 

waterwerkzaamheden. 
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Scherm Aanvullende werkzaamheden toevoegen 

 

Tekst notice 

 

“ 

Het kan zijn dat voor uw project naast de omgevingsvergunning ook onderstaande werkzaamheden 

noodzakelijk zijn. U kunt in dit scherm deze aanvullende werkzaamheden toevoegen aan uw aanvraag voor een 

omgevingsvergunning. 

 

Let op: De werkzaamheden ‘Gebruik gesloten stortplaats’ en ‘Grondwaterbeschermingsgebied’ kunt u niet 

zelfstandig indienen. De aanvraag moet tenminste één werkzaamheid omgevingsvergunning bevatten welke 

leidt tot een aanvraag omgevingsvergunning. Als dat op het moment van indienen niet zo is, krijgt u daarover 

een melding en kunt u de aanvraag niet indienen.  

Voor de werkzaamheden ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ en ‘Handelingen 

met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ kunt u alleen zelfstandig een vergunning aanvragen als er 

sprake is van een gefaseerde aanvraag en de andere fase van die aanvraag tenminste één werkzaamheid 

omgevingsvergunning bevat. 

” 
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Scherm Werkzaamheden Watervergunning (zonder check) 

 

Tekst notice 

Vink alle werkzaamheden binnen de watervergunning aan die u wilt toevoegen. Als u alleen werkzaamheden 

binnen de omgevingsvergunning wilt toevoegen, hoeft u hier niets in te vullen en gaat u door met Volgende. 
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5.1.2 Keuze voor onderdelen 

In het geval dat een werkzaamheid tot meerdere formulieren kan leiden (zie tabblad samenhang in de beide 

eerder genoemde matrices Wabo en Water), moet er na selectie van die werkzaamheid bij het  toevoegen van 

een werkzaamheid zonder check een vraag getoond worden: 'Wat wilt u toevoegen?'. Deze verschijnt onder de 

geselecteerde werkzaamheid. Daaronder staat dan een opsomming met alle mogelijke formulieren. Er moet 

dan minimaal één formulier selecteren, meerdere mag. 

Kan een werkzaamheid slechts tot één formulier leiden, dan wordt er geen vervolgvraag. Op basis van de 

gekozen werkzaamheid wordt het juiste formulier meteen toegevoegd aan de aanvraag. 

 

 
 

Voor de werkzaamheid  ‘Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)’ geldt een bijzondere 

constructie. Daar is er de keuze uit 5 formulieren 

- De 4 formulieren voor “Oprichting”, “Verandering”, “Revisie”, en “Milieuneutraal 
veranderen” sluiten elkaar onderling uit, van deze 4 formulieren mag er dus maximaal 1 
geselecteerd zijn.  (keuze via radiobuttons) 

- Het formulier voor OBM mag altijd gekozen worden, zowel zelfstandig als ook in combinatie 
met 1 van bovengenoemde formulieren.  
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5.1.3 Toevoegen werkzaamheden met vergunningcheck 

Als er eerst een vergunningscheck wordt uitgevoerd, verschijnt het volgende scherm:  

 

 
 

Als in dit scherm een keuze wordt gemaakt voor “Werkzaamheden eerst checken en dan toevoegen” wordt het 

openstaande scherm uitgebreid met een vervolgvraag (zie hieronder) voor het type vergunning. 

 

 
 

 

Afbeelding 13: Scherm Werkzaamheden keuze vergunning (met check) 

 

Vervolgens worden de werkzaamheden voor de omgevings- of watervergunning getoond, afhankelijk van de 

keuze. Hieronder is een uitwerking van het scherm voor de omgevingsvergunning getoond.  
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Afbeelding 14a: Scherm Werkzaamheden omgevingsvergunning (met check) 

 

 

 

 



 

     
 

FO Aanvraagmodule v2.16  Pagina 36 van 146 
 

5.1.4 Keuze waterschap 

Indien na het kiezen van de werkzaamheden (zowel met als zonder vergunningscheck) het bevoegd gezag voor 

Water nog niet kan worden bepaald, wordt de keuze aan de gebruiker getoond:  

 

 
Scherm keuze waterschap 

 

Tekst notice: 

U hebt werkzaamheden geselecteerd die vallen binnen de watervergunning. Het is op basis van de door u 

opgegeven locatie niet duidelijk welk water- of hoogheemraadschap van toepassing is. De regels voor de 

watervergunning kunnen per water- of hoogheemraadschap verschillen. Kies welk water- of 

hoogheemraadschap op uw locatie van toepassing is zodat het juiste formulier wordt klaargezet. 

 

Tekst toelichting: 

Als u niet weet welk water- of hoogheemraadschap van toepassing is op uw situatie, kunt u contact opnemen 

met uw gemeente of een waterbeheerder. 

 

Zie voor contactgegevens van de waterbeheerders de website van de waterschappen. 

 

Link: http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap.html 

 

 

http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap.html
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5.1.5 Overzicht werkzaamheden 

Uiteindelijk wordt het overzicht van werkzaamheden getoond. De werkzaamheden kunnen gespecificeerd 

worden. Bij een gecombineerde aanvraag worden de werkzaamheden voor een omgevings- en 

watervergunning onder elkaar getoond.  Eventueel geselecteerde Aanhakers worden bij de 

Omgevingsvergunningwerkzaamheden getoond. 

 

 
Scherm Werkzaamheden (gecombineerd) 

 

Tekst notice: 
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Uw aanvraag/melding bevat werkzaamheden die vallen binnen de omgevingsvergunning en werkzaamheden 

die vallen binnen de watervergunning. U kunt binnen één aanvraag/melding alle werkzaamheden specificeren. 

 

Na indiening wordt de aanvraag/melding gesplitst in twee aanvragen/meldingen en naar het daarvoor 

bestemde bevoegd gezag gestuurd. 

 

Het toevoegen van onderdelen werkt hetzelfde als bij de werkzaamheid ‘Brandveilig gebruik’ die onder de 

Wabo valt. Dit betekent dat de gebruiker: 

 bij een geselecteerde werkzaamheid minimaal 1 onderdeel binnen die werkzaamheid moet 

selecteren,  

 vervolgens heeft hij ook in het specificatiescherm de mogelijkheid  om bij “onderdelen toevoegen” 

alsnog andere nog niet gekozen  onderdelen  bij de werkzaamheid te kiezen.  

 Indien alle mogelijke onderdelen  bij een werkzaamheid zijn toegevoegd verschijnt ook de button 

‘Onderdelen toevoegen’ niet meer.  

 

 
Scherm overzicht werkzaamheden (Onderdelen toevoegen) 

 

Door op ‘Onderdelen toevoegen’ te klikken verschijnt het volgende scherm:  

 

 
Scherm Onderdelen toevoegen 
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Na het verplaatsen van de Aanhakers naar het werkzaamhedennivo per R2.7 zijn er maar weinig apart toe te 

voegen onderdelen overgebleven. (De Aanhakers vormden voorheen het overgrote deel van de extra toe te 

voegen onderdelen.) 

 

Als alle mogelijke onderdelen bij een werkzaamheid al zijn toegevoegd aan een werkzaamheid verdwijnt de 

button:  

 

 
Scherm overzicht werkzaamheden (Onderdelen toevoegen) 

 

Sommige onderdelen zijn verdeeld in 1 of meerdere rubrieken. Deze rubrieken kunnen indien van toepassing 

via de knop ‘Rubrieken toevoegen’ toegevoegd worden.  Als er geen rubriek meer toegevoegd kan worden dan 

wordt de volgende notice getoond:  

“Alle rubrieken die horen bij deze werkzaamheid zijn al toegevoegd aan de conceptaanvraag/melding.” 

 

Een werkzaamheid, onderdeel of rubriek kan via het prullenbakje verwijderd worden.  Het verwijderen moet 

altijd eerst bevestig worden. Na het verwijderen kan het desbetreffende werkzaamheid, onderdeel of rubriek 

weer toegevoegd worden. 
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5.1.6 Specificeren werkzaamheden 

Bij het specificeren van onderdelen worden de vragen zoals vastgelegd in jFO’s op  volgorde van voorkomen 

gesteld. Deze kunnen verdeeld zijn over verschillende pagina’s en eventueel tabellen.  

 

Voor een aantal werkzaamheden of onderdelen (zie de matrix Wabo voor specificaties) is het mogelijk om 

kosten voor dat onderdeel (horend bij de ingestelde werkzaamheid of onderdeel) uit te vragen. Bevoegd gezag 

kan zelf instellen voor welke werkzaamheden of onderdelen de kostenvraag gesteld wordt. Als de vraag 

ingesteld is, wordt de vraag gesteld op een nieuwe pagina ‘Kosten’ na alle jFO vragen van het desbetreffende 

formulier. De vraag die wordt gesteld is: “Wat zijn de geschatte kosten in euro’s (exclusief BTW)?” Met als 

helptekst: “De gemeente kan deze informatie gebruiken om de leges te bepalen.” Als de vraag is ingesteld door 

het bevoegd gezag dan is deze verplicht. De vraag kan worden beantwoord in gehele getallen, met een 

maximale lengte van 12 cijfers. 

 

In aanvulling op de jFO pagina’s en de eventuele kostenpagina kunnen er door het bevoegd gezag nog lokale 

vragen ingesteld zijn. Dit kan alleen voor bepaalde werkzaamheden en onderdelen. Zie voor verdere 

specificaties de matrices Wabo en Water). Deze lokale vragen worden op de allerlaatste pagina binnen het 

formulier uitgevraagd. 

5.1.7 Update naar volgende release: gevolgen voor werkzaamheden 

Wanneer er in een nieuwe release wijzigingen plaatsvinden in werkzaamheden en hun bijbehorende 

formulieren, dan heeft dit gevolgen voor bestaande aanvragen waarin deze werkzaamheden en formulieren 

zijn gebruikt. In oude ingediende aanvragen die na ingang van de nieuwe release worden hergebruikt en nog 

niet ingediende conceptaanvragen zullen deze wijzigingen moeten worden meegenomen. Na ingang van een 

release zullen werkzaamheden die voor de release in een conceptaanvraag stonden daarom opnieuw 

gespecificeerd moeten worden Daarbij worden de antwoorden van niet gewijzigde vragen onthouden; alleen 

de gewijzigde en nieuwe vragen hoeven dus opnieuw beantwoord te worden. Hieronder staat een aantal 

wijzigingen opgesomd, met daarbij de manier waarop hier standaard in het loket mee wordt omgegaan. 

 

 Indien een werkzaamheid van naam wijzigt, zal deze onder zijn nieuwe naam worden opgenomen. 

 Indien jFO’s voorschrijven dat er bij ingang van een release conclusies uit de vergunningcheck 

verdwijnen (al dan niet met het bijbehorende formulier), dan worden in geval van aanvragen die: 
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- vóór de ingangsdatum van de nieuwe release zijn ingediend en binnen de nieuwe release (of later) 

worden hergebruikt 

- vóór de ingangsdatum van de nieuwe release zijn aangemaakt in concept en binnen de nieuwe 

release verder worden ingevuld met daarin formulieren die zijn ontstaan op basis van een conclusie 

die vanaf de nieuwe release niet meer bestaat 

 

de formulieren behorende bij de verdwenen conclusies verwijderd. De aanvrager zal deze formulieren 

niet meer aantreffen in zijn aanvraag. 
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5.2 LAVS koppeling 

5.2.1 Aanmaken LAVS-melding 

 

Om de gebruiker welke is ingelogd met eHerkenning de mogelijkheid te bieden een LAVS-melding aan te 

maken is een knop op het overzichtsscherm van de aanvragen/meldingen beschikbaar.  

 

Het label van deze knop is: “Nieuwe LAVS-melding” en de bijhorende mouse-over tekst is “Nieuwe melding 

aanmaken voor het verwijderen van asbest. Gegevens worden vooringevuld via het nummer van de 

verwijderopdracht uit het LAVS.”. 

 

 
Scherm Mijn overzicht zonder aanvragen/meldingen. 

 
Scherm Mijn overzicht met aanvragen/meldingen. 

 

5.2.2 Nieuwe LAVS-melding aanmaken 

Na het drukken op de knop om een LAVS-melding aan te maken, wordt de scherm geopend met de titel 

“Melding asbest verwijderen voorinvullen uit het LAVS” waarin een notice getoond wordt welke een uitleg 

geeft over het aanmaken van de LAVS-melding.  
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Voor het ophalen van de LAVS-meldingsgegevens is het verwijderopdracht ID van het LAVS nodig. Het label van 

deze vraag is: “Nummer verwijderopdracht”. Dit is een verplichte vraag van het type string en mag maximaal 

30 lang zijn. Dit veld wordt standaard voorgevuld met “VERWIJDER-” omdat het verwijderopdracht ID hiermee 

begint.  

 

 
Scherm Nieuwe LAVS-melding aanmaken 

 

Als het invulveld van “Verwijderopdracht ID” is leeg gemaakt of alleen “VERWIJDER-” bevat dan wordt er een 

foutmelding gegeven nadat er op ‘Verder’ gedrukt een errormelding gegeven en niet verdergegaan. 
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5.2.3 Ophalen van de LAVS-meldingsgegevens 

Als de gebruiker verder gaat, dan wordt er eenmalig een SOAP request-bericht naar het LAVS verstuurd om de 

LAVS-meldingsgegevens op te halen. Dit kan enige tijd duren (maximaal 60 seconden). Via het standaard 

wieltje wordt weergegeven dat de gegevens worden opgehaald. 

 

Aan de hand van het response-bericht vanuit het LAVS wordt er verder gegaan. Indien het response-bericht 

geen foutcode bevat dan wordt de melding vooringevuld en net zoals het geval is bij het aanmaken van een 

nieuwe aanvraag/melding, wordt de aangemaakte melding geopend. Deze melding heeft de status ‘Concept’ 

en de ingelogde gebruiker heeft dezelfde rechten op deze melding als bij een gewoon aangemaakte nieuwe 

aanvraag/melding.  

 

Bevat het response-bericht vanuit het LAVS een foutcode dan wordt er naar de foutafhandeling van aanmaken 

LAVS-melding gegaan. Ook als het LAVS niet binnen de ingestelde tijd (1 minuut) met een response-bericht 

komt, wordt de soap-call afgebroken en naar de foutafhandeling van aanmaken LAVS-melding gegaan.  

 

In het response-bericht staat ook welke bijlagen er opgehaald moeten worden. Dit is er altijd minimaal één. 

Deze bijlagen worden op de achtergrond via een eigen SOAP-bericht naar LAVS één voor één opgehaald.  Als er 

geen bijlage volgens het response-bericht opgehaald hoeft te worden, dan wordt er naar de foutafhandeling 

van aanmaken LAVS-melding gegaan. 
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5.2.4 Foutafhandeling aanmaken LAVS-melding 

Als het ophalen van de LAVS-meldingsgegevens niet goed is gegaan, dan wordt er een scherm geopend. 

Op dit scherm wordt via een error-blok gemeld dat het ophalen van de gegevens uit het LAVS is fout gegaan. 

Daarnaast wordt de reden van de fout in het error-blok opgenomen. 

 

Foutcode Foutaanduiding Foutomschrijving welke getoond moet worden in 

error-blok 

001 Geen respons Het ophalen van de gegevens uit het LAVS om de 
melding voor in te vullen is niet gelukt. 

002 Validatiefout XML Het ophalen van de gegevens uit het LAVS om de 
melding voor in te vullen is niet gelukt. 

003 Aanvrager onbekend  Met uw huidige inloggegevens bent u niet bekend in 
de verwijderopdracht die u uit het LAVS probeert op 
te vragen. 

004 Aanvrager niet geautoriseerd Met uw huidige inloggegevens bent u niet 
geautoriseerd om de verwijderopdracht uit het LAVS 
op te vragen. 

005 Ongeldig nummer Het nummer van de verwijderopdracht is ongeldig. 

006 Onvolledige opdracht De verwijderopdracht in het LAVS is nog niet volledig. 

007 Onjuist bestandsformaat 
inventarisatie-rapport 

Het bestandsformaat van het inventarisatierapport is 
onbekend of niet conform de gestelde eisen van 
Omgevingsloket online.  

008 Opdracht heeft onjuiste 
status 

De verwijderopdracht heeft niet de juiste status in 
het LAVS. 

009 Opdracht heeft geen bijlagen De verwijderopdracht bevat geen bijlagen in het 
LAVS. 

010 Inventarisatierapport 
ontbreekt 

De verwijderopdracht bevat geen 
inventarisatierapport in het LAVS. 

011 Geen project gevonden voor 
verwijderopdracht 

De verwijderopdracht in het LAVS is nog niet volledig. 

012 Vestiging niet gevonden Met uw huidige inloggegevens bent u niet bekend in 
de verwijderopdracht die u uit het LAVS probeert op 
te vragen. 

013 Meerdere opdrachten 
gevonden 

Het nummer van de verwijderopdracht is ongeldig. 

014 Meerdere organisaties 
gevonden voor 
KVK/vestigingsnummer 
combinatie 

Met uw huidige inloggegevens bent u niet bekend in 
de verwijderopdracht die u uit het LAVS probeert op 
te vragen. 
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Foutcodes in de range 001-099 zijn fouten waarvan de foutomschrijvingen in OLO worden getoond op het 

moment dat de fout optreedt. Overige foutcodes (van LAVS) krijgen de default tekst in OLO: “Het ophalen van 

de gegevens uit het LAVS om de melding voor in te vullen is niet gelukt.” 

 

 
Scherm Foutafhandeling aanmaken LAVS-melding. 

 

De gebruiker krijgt vervolgens de keuze om door te gaan of om te stoppen. Het label van deze verplichte 

Ja/Nee vraag is: “Wilt u doorgaan en de melding zelf invullen?”.  

 

De toelichtende tekst bij deze vraag is “In dit veld kunt u aangeven of u wilt stoppen of doorgaan. Als u 

doorgaat moet u zelf alle gegevens invullen. Als u stopt kunt u het later nog een keer proberen.” 
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Scherm Voorinvullen LAVS. 

 

Als de gebruiker kiest om door te gaan, dan verschijnt er een notice met daarin een uitleg wat deze keuze 

betekent. De tekst van deze notice is: “U kiest ervoor om de melding in te vullen zonder dat gegevens uit het 

LAVS worden opgehaald. Een kopie van de melding wordt dan ook niet naar het LAVS verzonden.”. 
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Daarnaast moet net zoals bij het aanmaken van een nieuwe aanvraag/melding een aantal gegevens ingevuld 

worden, zodat de melding aangemaakt kan worden. Namelijk: 

 

 Naam aanvraag/melding 

 Uw referentiecode 

 Projectomschrijving 

Als de gebruiker verder gaat, dan wordt de melding aangemaakt en net zoals het geval is bij het aanmaken van 

een nieuwe aanvraag/melding, wordt de aangemaakte melding geopend. Deze melding heeft de status 

‘Concept’ en de ingelogde gebruiker heeft dezelfde rechten op deze melding als bij een gewoon aangemaakte 

nieuwe aanvraag/melding.  

 

 
Scherm  Gebruiker wil stoppen. 

 

Als de gebruiker kiest om te stoppen, dan verschijnt er een notice met daarin een uitleg wat deze keuze 

betekent. De tekst van deze notice is: “U kiest ervoor om te stoppen. Er wordt geen melding aangemaakt. U 

kunt het later nog eens proberen.”. 
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Als de gebruiker verder gaat, dan wordt er geen melding aangemaakt en weer naar het overzichtsscherm van 

de aanvragen/meldingen gegaan.  

 
Naast dat de gebruiker de mogelijkheid geboden wordt om door te gaan of om te stoppen wordt net zoals bij 
alle andere SOAP berichten welke fout gaan, de Applicatiebeheerders (dit zijn de gebruikers binnen OLO welke 
de rol ‘Applicatiebeheerder’ hebben) hiervan op de hoogte gebracht via de standaard e-mail welke verstuurd 
wordt als er een SOAP verzendfout optreedt.  

Dit standaard bericht bevat het message-id en de fout welke is opgetreden tijdens verzending van het SOAP 

bericht. 

5.2.5 Voorinvullen van de gegevens in de melding 

Bij het registeren van de melding worden een aantal gegevens direct overgenomen uit de verschillende 

formulieren, te weten:  

 

 Melding gegevens (naam, referentiecode, fasering, projectomschrijving) 

 Gegevens aanvrager  
o Indien persoon (BSN, naam, geslacht, adres, correspondentiegegevens)2 
o Indien bedrijf (kvk, vestigingsnr., statutaire naam, handelsnaam, adres, contactgegevens.) 

 Gemachtigde (KvK-nummer, vestigingsnummer, statutaire naam, handelsnaam, adres, 
contactgegevens.)3 

 Locatie (adres, postcode, straatnaam, evt. aanvullende informatie) 

 

De gegevens van de aanvrager (indien bedrijf) worden gecontroleerd aan de hand van het NHR. Dit gebeurt als 

volgt: 

Ophalen gegevens uit LAVS. 

Als er binnen OLO ingelogd is met een algemene inlog eHerkenning worden de gegevens opgehaald 

uit LAVS met het KvKnummer, de verwijderopdracht en een leeg vestigingsnummer. 

Als er binnen OLO ingelogd is met een specifieke inlog worden de gegevens opgehaald uit LAVS met 

het KvKnummer, de verwijderopdracht en de het vestigingsnummer uit eHerkenning. 

 

Controleren aan de hand van het NHR. 

Het vestigingsnummer dat terug komt wordt gecontroleerd aan de hand van het NHR. (via 

ophalenInschrijving)  

 

Scherm met Notice en invoerveld 

Vervolgens wordt, als het vestigingsnummer niet klopt, een vervolgscherm worden getoond met een 

Notice en een invoerveld. Hieronder een beslistabel en notices voor als het vestigingsnummer niet 

klopt. 

                                                                 
2 In de huidige mapping (7 maart 2017) is de aanvrager altijd een bedrijf. 
3 In de huidige mapping (7 maart 2017) wordt altijd de aanvrager vooringevuld, gemachtigde niet. 
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Voorinvul gegevens aanvrager. 

Als de gegevens juist zijn ingevuld worden deze aanvragergegevens vanuit LAVS vooringevuld bij de 

aanvragergegevens. NB: Er worden geen gemachtigde gegevens opgehaald uit LAVS. 

 

NHR niet beschikbaar 

Als de NHR niet beschikbaar is en het vestigingsnummer uit LAVS niet is ingevuld wordt het tussen 

scherm ook worden getoond voor handmatige invoer van het vestigingsnummer. Dit met als notice: 

“het vestigingsnummer is niet ingevoerd. Voer een vestigingsnummer in. NB: Dit veld is verplicht. 

 

De gebruiker kan deze gegevens net zoals in een gewone melding aanpassen, met uitzondering van ‘Uw 

referentiecode’ welke vooringevuld wordt met “LAVS-ASBEST-[Verwijderopdracht ID]”. De 

aanvrager/gemachtigdegegevens worden alleen vooringevuld indien deze in het responsebericht 

‘OpvragenVerwijderopdracht’ staan. Als het responsebericht ‘OpvragenVerwijderopdracht’ bij de gemachtigde 

alleen NP-gegevens bevat en geen NNP-gegevens, dan worden deze niet vooringevuld bij de 

gemachtigdegegevens.  

5.2.6 Sloopformulier 

Bij de werkzaamheden wordt de werkzaamheid “Slopen en/of asbest verwijderen” met het bijhorende 

formulier automatisch door OLO aangemaakt. Ook wordt, net zoals bij het handmatig toevoegen van een 

werkzaamheid, het bevoegd gezag van de melding bepaald en de benodigde bijlagen. 

Het formulier is nog niet gespecificeerd, dit moet de gebruiker zelf doen. Het formulier wordt wel waar het kan 

vooringevuld. Het gaat om de velden: 

 Waarvoor wilt u de melding doen? - Dit veld wordt vooringevuld met “Asbest verwijderen” 

NR Ve
st
ig
in
gs

nr
 L
AV

S 
ge

vu
ld

Aa
nt

al
 v
es

tig
in
ge

n 
N
H
R

In
vo

er
ve

ld
 z
ic
ht

ba
ar

Vo
or

in
ge

vu
ld

D
ro

p 
do

w
n

   Notice

1 N 1 J J N

Het vestigingsnummer uit LAVS is leeg. Dit zou 

<waarde> moeten zijn. Druk op volgende als dit 

klopt.

2 N meer J N J
Het vestigingsnummer uit LAVS is niet gevuld. 

Kies de juiste vestiging.

3 J 0 N J N

Het vestigingsnummer <waarde> uit LAVS is niet 

juist. Bij dit KvK-nummer bestaan geen 

vestigingen.

4 J 1 J J N

Het vestigingsnummer <waarde> uit LAVS is niet 

juist. Bij dit KvK-nummer bestaat er één 

vestigingen <waarde>.

5 J meer J N J
Het vestigingsnummer <waarde> uit LAVS is niet 

juist. Kies de juiste vestiging.

Beslistabel Notices als vestigingsnummer niet klopt.
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 Naam eigenaar bouwwerk – Als de eigenaar een Natuurlijk Persoon is, wordt dit veld vooringevuld 

vanuit het responsebericht ‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit de velden 

‘Geslachtsaanduiding’, ‘Voorletters’, ‘Voorvoegsel’ en ‘Achternaam’ onder "EIGENAAR 

BOUWWERK" (werkzaamheden - eigenaar bouwwerk - NATUURLIJK PERSOON).  

De gegevens worden automatisch door OLO achter elkaar gezet met een spatie ertussen. 
Geslachtsaanduiding wordt als volgt weergegeven: 

o Man: ‘De heer’ 

o Vrouw: ‘Mevrouw’ 

o Onbekend: geen aanduiding. 

Voorbeeld: “Mevrouw T. van InfoMil“. 
Als de eigenaar een Niet Natuurlijk persoon is, wordt dit veld vooringevuld vanuit het 
responsebericht ‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit de velden ‘KvK-nummer’, 
‘Vestigingsnummer’ en ‘Statutaire naam’ onder "EIGENAAR BOUWWERK" (werkzaamheden - 
eigenaar bouwwerk – NIET NATUURLIJK PERSOON). Deze gegevens worden als volgt 
weergegeven: 
“KvK-nummer: 12345678 
Vestigingsnummer: 000012345678 
Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf NNP.” 

 Adres eigenaar bouwwerk - Als de eigenaar een Natuurlijk Persoon is, wordt dit veld vooringevuld 

vanuit het responsebericht ‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit het veld ‘Postcode’, 

‘Huisnummer’, ‘Huisletter’, ‘Huislettertoevoeging’, ‘Straatnaam’ en ‘Woonplaatsnaam’ onder 

"EIGENAAR BOUWWERK"" (werkzaamheden - eigenaar bouwwerk - natuurlijk persoon - ADRES). 

De gegevens worden automatisch door OLO achter elkaar gezet met een spatie ertussen. Tussen 
de “Huislettertoevoeging’ en ‘Straatnaam’ wordt ook nog een komma voor de duidelijkheid 
geplaatst. Voorbeeld: “7333NR 41 a O3, Apeldoornseweg Apeldoorn“. 
Als de eigenaar een Niet Natuurlijk persoon is, wordt dit veld vooringevuld vanuit het 
responsebericht ‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit de velden ‘Postcode’, 
‘Huisnummer’, ‘Huisletter’, ‘Huislettertoevoeging’, ‘Straatnaam’ en ‘Woonplaatsnaam’ onder 
"EIGENAAR BOUWWERK" (werkzaamheden - eigenaar bouwwerk – NIET NATUURLIJK PERSOON). 

 Wat is de functie van het bouwwerk? - Dit veld wordt vooringevuld vanuit het responsebericht 

‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit het veld ‘Locatietype" (werkzaamheden - 

locatie). 

 Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. - Dit veld wordt vooringevuld vanuit 

het responsebericht ‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit het veld “Alle 

Asbestplaatsen" (werkzaamheden). 

 Hoeveel asbest zal worden verwijderd? - Dit veld wordt vooringevuld vanuit het responsebericht 

‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit het veld “Geschatte hoeveelheid asbest" 

(werkzaamheden). 

 Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of 

mutatieonderhoudswerkzaamheden? - Dit veld wordt vooringevuld met “Nee”. 

 Is een asbestinventarisatierapport vereist? - Dit veld wordt vooringevuld met “Ja”. De notice “U 

moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.” Wordt als gevolg hiervan 

automatisch getoond. 
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Scherm Naam en adres eigenaar bouwwerk (Niet Natuurlijk Persoon) 

 

 
Scherm Locatie en hoeveelheid asbest. 
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5.2.7 Bijlagen 

 

Uit het responsebericht ‘OpvragenVerwijderopdracht’ kan het aantal op te halen bijlagen opgehaald worden.  

Per bijlage die opgehaald moet worden, worden de volgende bijlagegegevens vooringevuld: 

 Naam bijlage - Dit veld wordt vooringevuld vanuit het responsebericht 

‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit het veld ‘Titel bestand’ (werkzaamheden - 

BESTAND). Aangezien dit veld in OLO maximaal 40 karkaters mag zijn, wordt deze indien het veld 

meer dan 40 karakters bevat door OLO ingekort tot 40 karakters vanaf het begin. 

 Versie - Dit vult wordt door OLO Versie gevuld met ‘1’ aangezien deze niet in het responsebericht 

‘OpvragenVerwijderopdracht’ zit. 

 Bestandstype - Dit veld wordt vooringevuld vanuit het responsebericht 

‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit het veld ‘Bestandstype’ (werkzaamheden - 

BESTAND).  Let wel, een bestand met een bestandtype welke niet door OLO ondersteund wordt, 

wordt niet daadwerkelijk opgehaald (zie paragraaf 5.2.11). 

 Datum toegevoegd - Dit veld wordt leeggelaten. Nadat de bijlage daadwerkelijk is toegevoegd 

wordt deze ingevuld. 

 Status - De bijlagestatus wordt default gezet met “Bezig met Ophalen”. 

 Bijlage betreft de werkzaamheden - Dit veld wordt default vooringevuld met “Slopen en/of asbest 

verwijderen”. 

 Bijlage is van het type - Dit veld wordt vooringevuld aan de hand het responsebericht 

‘OpvragenVerwijderopdracht’ met de gegevens uit het veld ‘Indicatie inventarisatierapport’ 

(werkzaamheden - BESTAND). Als de bijlage een inventarisatierapport is wordt dit veld gevuld met 

‘Asbestinventarisatierapport’ en anders met ‘Anders’. 

De overige zijn niet verplicht en worden niet vooringevuld. 
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5.2.8 Bijlagen welke opgehaald worden 

 

In de LAVS-meldingsgegevens staan welke bijlagen er opgehaald kunnen worden uit het LAVS. Deze bijlagen 

komen in het overzicht van de bijlagen te staan met de bijlagestatus ‘Bezig met ophalen’. 

 

 
Scherm Bijlagenoverzicht met bijlagen in de status "Bezig met ophalen. 

 

Aangezien een bijlage in deze status nog niet daadwerkelijk aan de melding is toegevoegd, kan de bijlage niet 

gewijzigd of verwijderd worden. Ook kan de bijlage zelf niet gedownload worden. 

De bijlagegegevens kunnen wel via de link “Naam bijlage” worden ingezien. Op deze pagina zijn de knoppen 

‘Download bestand’, ‘Wijzigen’ en ‘Nieuwe versie uploaden’ niet beschikbaar als de bijlagestatus ‘Bezig met 

ophalen’ is. 
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Scherm Bijlage inzien bij bijlagestatus ' Bezig met ophalen . 

 

De gebruiker kan wel zelf handmatig bijlagen toevoegen welke dan gewoon de standaard bijlagenstatus 

‘Concept’ krijgen. 

 

Als de gebruiker zelf een bijlage wil toevoegen waarvan de bestandsnaam hetzelfde is als die van een bijlage 

welke de status ‘Bezig met ophalen’ heeft, dan mag deze bijlage (net zoals bij bijlagen in de bijlagenstatus 

‘Ingediend’) niet toegevoegd worden en wordt er een notice getoond welke de gebruiker hierop attendeert.  

 

 
Scherm Bijlage toevoegen notice dat er al vanuit het LAVS een bijlage met deze bestandsnaam wordt toegevoegd. 

 

Als de gebruiker zelf een bijlage wil toevoegen waarvan de naam van de bijlage hetzelfde is als die van een 

bijlage welke de status ‘Bezig met ophalen’ heeft, dan mag deze bijlage (net zoals bij bijlagen in de 

bijlagenstatus ‘Ingediend’) niet toegevoegd worden en wordt er een notice getoond welke de gebruiker hierop 

attendeert. 
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De tekst van deze notice is “Vanuit het LAVS wordt al een bijlage toegevoegd met deze naam. Het is niet 

mogelijk om een bijlage met dezelfde naam toe te voegen. Kies 'Vorige' en vul een andere naam in.”. 

 

 
Scherm Bijlage toevoegen notice dat er al vanuit het LAVS een bijlage met deze naam wordt toegevoegd. 

 

5.2.9 Ophalen van de bijlagen uit LAVS 

 

Als het ophalen van de LAVS-meldingsgegevens gelukt is, dan wordt er op de achtergrond via een SOAP-bericht 

naar het LAVS de bijlagen één voor één opgehaald. In het response-bericht van de LAVS-meldingsgegevens 

staat om welke en hoeveel bijlages het gaat. Dit is er altijd minimaal één. 

 

Voordat een bijlage wordt opgehaald vanuit het LAVS, wordt eerst gecontroleerd of deze voldoet aan de door 

OLO ondersteunde bestandstypes. Hierbij wordt het onderscheid tussen formele bijlage en 

achtergrondinformatie gehandhaafd, zoals bij andere aanvragen/meldingen in OLO gebruikelijk is4. Voldoet het 

bestandtype niet, dan wordt deze bijlage niet opgehaald en wordt er naar de foutafhandeling van niet 

toegevoegde bijlagen gegaan. 

 

Per bijlage welke opgehaald moet worden, wordt er een SOAP request-bericht naar het LAVS verstuurd om de 

LAVS-bijlage op te halen. In het veld ‘Bestandsverwijzing’ (werkzaamheden - BESTAND) van het responsebericht 

‘OpvragenVerwijderopdracht’ staat de verwijzing naar het bestand in het LAVS. 

Indien het ophalen van de bijlage goed gaat en geen foutcode bevat wordt de bijlage toegevoegd aan de 

melding en krijgt deze bijlage de status ‘Concept’ en wordt de datum toegevoegd gevuld. De gebruiker krijgt 

dan dezelfde rechten op deze bijlage als een zelf toegevoegde bijlage. 

 

Gaat het ophalen van de bijlage fout, dan wordt opnieuw geprobeerd om de bijlage op te halen, waarbij het 

aantal pogingen maximaal 3x is. Lukt het niet om de bijlage op te halen dan wordt er naar de foutafhandeling 

van niet toegevoegde bijlagen gegaan. 

5.2.10 Foutafhandeling niet toegevoegd bijlagen 

 

                                                                 
4 LAVS 4.1 verzendt alleen bijlagen met geaccepteerde bestandsformaten van formele bijlagen. 



 

     
 

FO Aanvraagmodule v2.16  Pagina 57 van 146 
 

Als een bijlage niet opgehaald of toegevoegd kan worden, dan wordt deze bijlage in de bijlagestatus ‘Ophalen 

mislukt’ gezet. 

 
Ook wordt net zoals bij alle andere SOAP berichten welke fout gaan, de Applicatiebeheerders hiervan op de 
hoogte gebracht via de standaard e-mail welke verstuurd wordt als er een SOAP verzendfout optreedt.  

Dit standaard bericht bevat het message-id en de fout welke is opgetreden tijdens verzending van het SOAP 

bericht. 

5.2.11 Bijlagen welke niet opgehaald kunnen worden 

 

Als er één of meerdere bijlagen de bijlagestatus ‘Ophalen mislukt’ hebben, dan wordt er een notice getoond op 

het bijlagenoverzicht. 

 

Een bijlage in de bijlagestatus ‘Ophalen mislukt’ kan worden verwijderd door de aanvrager, aangezien deze niet 

aan de melding toegevoegd kan worden. Gebruikers moet nu zelf desbetreffende bijlage toevoegen of hiervan 

een nieuwe versie uploaden. 

 

Net zoals in bij een gewone aanvraag of melding staan de bijlagen welke toegevoegd moeten worden in het 

overzicht “Overzicht en voortgang van bijlagen tonen”. 

 

 
Scherm Een bijlage met de bijlagestatus "Ophalen mislukt”. 

 

De bijlagegegevens kunnen via de link “Naam bijlage” worden ingezien. Op deze pagina is de knop ‘Download 

bestand’ niet beschikbaar als de bijlagestatus ‘Ophalen mislukt’ is.  

 

De gebruiker kan wel de bijlagegegevens wijzigen of een nieuwe versie uploaden. Na het uploaden van een 

nieuwe versie wordt de bijlagestatus (net zoals bij het toevoegen van een andere bijlage) ‘Concept’ omdat de 

bijlage dan handmatig daadwerkelijk is toegevoegd. 
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Scherm Bijlage inzien bij bijlagestatus "Ophalen mislukt”. 

 

Als de gebruiker zelf een bijlage wil toevoegen waarvan de bestandsnaam hetzelfde is als die van een bijlage 

welke de status ‘Ophalen mislukt’ heeft, dan wordt de gebruiker (net zoals bij bijlagen in de bijlagenstatus 

‘Concept’) hier via een notice op geattendeerd. 

 

 

 
Scherm Bijlage toevoegen notice dat er vanuit het LAVS een bijlage met deze bestandsnaam is toegevoegd. 

 

Als de gebruiker zelf een bijlage wil toevoegen waarvan de naam van de bijlage hetzelfde is als die van een 

bijlage welke de status Ophalen mislukt’ heeft, dan wordt de gebruiker (net zoals bij bijlagen in de 

bijlagenstatus ‘Concept’) hier via een notice op geattendeerd. 
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Scherm Bijlage toevoegen notice dat er al vanuit het LAVS een bijlage met deze naam is toegevoegd. 

 

5.2.12 Indienen van de melding 

 

Als de gebruiker de melding wil indienen, maar er zijn nog één of meerdere bijlagen welke de bijlagestatus 

‘Bezig met ophalen’ hebben, dan wordt de gebruiker hierop gewezen.  

 

Op de bestaande ‘Bijlagen nog niet compleet’ pagina van het indienen wordt dan een error-blok getoond welke 

meldt dat niet alle bijlagen uit het LAVS al zijn opgehaald en wat de consequenties zijn van het doorgaan of 

onderbreken van het indienen.  

 

Daarnaast krijgt de gebruiker net zoals nu de keuze wat hij of zij wil doen. Indienen of wachten met indienen. 

De tekst van het error-blok is: “Nog niet alle bijlagen zijn opgehaald uit het LAVS.  

Kies ‘Annuleren’ om te wachten tot alle bijlagen uit het LAVS zijn opgehaald. Of voeg de ontbrekende bijlagen 

zelf toe aan de melding Slopen en/of asbest verwijderen. ”. 
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Scherm Error-blok welke getoond wordt als alle bijlagen nog niet uit LAVS zijn opgehaald. 

 

Als de gebruiker de melding wil indienen en geen enkele bijlagestatus heeft de bijlagestatus ‘Bezig met 

ophalen’, maar er is wel een (of meerdere) bijlage(n) met de bijlagestatus ‘Ophalen mislukt’, dan wordt de 

gebruiker hierover geïnformeerd. 

 

Op de bestaande ‘Bijlagen nog niet compleet’ pagina van het indienen wordt dan een info-blok getoond welke 

meldt dat niet alle bijlagen uit het LAVS opgehaald kunnen worden en wat de consequenties zijn.  

Daarnaast krijgt de gebruiker net zoals nu de keuze wat hij of zij wil doen. Indienen of wachten met indienen. 

 

De tekst van het info-blok is: “Niet alle bijlagen kunnen worden opgehaald uit het LAVS.  
Een oorzaak kan zijn dat het Omgevingsloket online het bestandsformaat van een bijlage niet accepteert. 
 
U kunt zelf de ontbrekende bijlagen toevoegen aan de melding Slopen en/of asbest verwijderen in een 

bestandsformaat dat het Omgevingsloket online wel accepteert.”.  
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Scherm Info-blok welke getoond wordt als een bijlage is met de bijlagestatus 'Ophalen mislukt'. 

 

In beide gevallen wordt de notice welke aangeeft dat de bijlagen niet compleet zijn alleen getoond als dit 

daadwerkelijk het geval is. 

5.2.13 E-mail melding ingediend 

 

Bij het indienen van een melding wordt er een e-mail verstuurd naar de Aanvrager/Gemachtigde welke de 

melding indient, namelijk het bericht ‘N15b Ontvangstbevestiging aanvraag of melding’.  

 

De inhoud van het N15b bericht wordt als het om een LAVS-melding gaat, uitgebreid met een toevoeging. In 

deze toevoeging wordt aangegeven dat de ingediende melding PDF ook wordt aangeboden aan het LAVS. 

 

De tekst van het LAVS-melding toevoeging bij het N15b bericht is: “Deze melding is deels samengesteld met 

gegevens vanuit het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Een kopie van deze melding wordt ook automatisch 

verstuurd naar het LAVS.”. 
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Scherm Melding ingediend bericht met LAVS-melding toevoeging (N15). 

 

Ook naar het bevoegd gezag wordt er bij het indienen van een melding een e-mail verstuurd, namelijk het 

bericht ‘N12 Melding ingediend’.  

 

De inhoud van het N12 bericht wordt als het om een LAVS-melding gaat, uitgebreid met een toevoeging. In 

deze toevoeging wordt aangegeven dat het om een LAVS-melding gaat. 

 

De tekst van het LAVS-melding toevoeging bij het N12 bericht is: “Deze melding is deels samengesteld met 

gegevens vanuit het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Een kopie van deze melding wordt ook automatisch 

verstuurd naar het LAVS.”. 

 

 
Scherm Melding ingediend bericht met LAVS-melding toevoeging (N12) 

 

NB. Indien het ophalen van gegevens uit het LAVS niet is gelukt, dan worden de standaard e-mails naar de 

melder en het bevoegd gezag gestuurd. 
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5.2.14 Aanbieden ingediende melding PDF aan het LAVS 

 

Via een SOAP-bericht wordt de PDF van de ingediende melding aangeboden aan het LAVS. 

 

In het response-bericht vanuit LAVS staat of het aanbieden gelukt is. Indien het response-bericht een foutcode 

bevat of OLO ontvangt geen response-bericht binnen de ingestelde tijd, dan wordt het aanbieden opnieuw 

geprobeerd, waarbij het aantal pogingen maximaal 3x is. Lukt het aanbieden van de ingediende melding PDF 

niet, dan wordt er naar de foutafhandeling van aanbieden ingediende melding PDF aan het LAVS verwezen (zie 

FO Bijlage Behandel en beheermodule). 
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6 Menuopties 

6.1 Contact met bevoegd gezag 

In de aanvraagfase zijn er 2 mogelijkheden om het  bevoegd gezag te betrekken bij de aanvraag: 

1. Middels vooroverleg 

2. Middels het inschakelen van invulhulp 

 

Het bevoegd gezag kan niet als gewone betrokkene betrokken worden bij de aanvraag omdat deze al in de rol 

van bevoegd gezag betrokken is bij de aanvraag. 

 

Omdat er sprake kan zijn van een bevoegd gezag voor zowel de omgevingsvergunning als de watervergunning 

dienen beide Bevoegde Gezagen in het contactscherm opgenomen te worden. Deze optie wordt pas geboden 

nadat de werkzaamheden gekozen zijn, omdat dan pas bepaald kan worden of het om een omgevings- of 

watervergunning gaat. Als het slechts één vergunning betreft (omgeving of water) wordt ook alleen maar het 

bevoegde gezag van de omgevingsvergunning of de watervergunning getoond. De afleiding voor het bepalen 

van het hoogste bevoegd gezag van zowel de omgevingsvergunning als de watervergunning is beschreven in de 

Bijlage Bevoegd gezag bepaling. 

 
Scherm Contact met Bevoegd Gezag 
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6.1.1 Bevoegd gezag wijzigen 

De gebruiker heeft de mogelijkheid om het bevoegd gezag te wijzigen. Dit geldt zowel voor de watervergunning 

als de omgevingsvergunning. Ook hier geldt dat als er sprake is van 1 type vergunning, alleen de mogelijkheid 

getoond wordt om dat type bevoegd gezag te wijzigen.  

Het wijzigen van het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en de watervergunning is beschreven in het 

FO bevoegd gezag bepaling. 

 

 

6.1.2 Vooroverleg over aanvraag 

Wanneer een aanvrager gebruik wil maken van vooroverleg, kan de functie [Vooroverleg starten] gebruikt 

worden. Via deze functie kan de conceptaanvraag voor vooroverleg aangeboden worden aan het hoogst 

bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan zelf instellen of zij voor hun organisatie de functie [Vooroverleg starten] 

beschikbaar wil stellen of niet. 

 

Bij aanvragen in de status “Concept” staat, zowel bovenin als onderin het scherm, tussen de knoppen ‘Sluiten’ 

en ‘Indienen’ de knop ‘Vooroverleg’. Deze knoppen zijn alleen beschikbaar als de knop ‘Indienen’ er ook staat. 

 

  
Scherm met knop “Vooroverleg” 

De mouse-over van de ‘Vooroverleg’ knoppen is ‘Vooroverleg starten’. 
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Mouse-over ‘Vooroverleg starten’ 

 

De mouse-over van de inactieve ‘Vooroverleg’ knoppen is ‘Vooroverleg starten is (nog) niet mogelijk’.   

 
Mouse-over ‘Vooroverleg starten (nog) niet mogelijk’ 

 

Als de gebruiker op de knop ‘Vooroverleg’ drukt, wordt hetzelfde scherm geopend als het starten van 

vooroverleg via ‘Contact met bevoegd gezag’. 

 
Scherm ‘Vooroverleg starten’ 

 

Het scherm met titel ‘Vooroverleg’ welke geopend wordt bestaat uit een aantal blokken welke dynamisch 

getoond kunnen worden afhankelijk of er een bevoegd gezag keuze is.  

Als eerste wordt er altijd een tekstblok getoond met de tekst: 

 

“Wilt u vooroverleg voeren met het bevoegd gezag? Via Omgevingsloket online kunt u het bevoegd gezag laten 

meekijken in uw conceptaanvraag/melding. Tijdens het vooroverleg toetst u samen de haalbaarheid van de 

plannen. 

 
U kunt het vooroverleg op ieder moment stoppen. Het bevoegd gezag kan dan niet langer meekijken.  
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Staat het gewenst bevoegd gezag er niet bij? Dan kunt u deze als betrokkene toevoegen.”. 

 

De aanvrager kan een ander bevoegd gezag inzage geven door deze als “betrokkene” (via de link) toe te 

voegen. De link opent de pagina van ‘Betrokkenen’.  

 

Als er sprake is van zowel een bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning als de watervergunning en beide 

bevoegd gezagen hebben ingesteld dat vooroverleg beschikbaar is, dan moet de aanvrager kiezen voor welk 

bevoegd gezag het vooroverleg over de aanvraag/melding wordt aangevraagd. 

 
scherm Vooroverleg bij gecombineerde aanvraag bij beide vooroverleg beschikbaar 

 

Tekst warning: 

Uw aanvraag/melding wordt na indiening gesplitst in een aanvraag/melding voor een omgevingsvergunning en 

een aanvraag/melding voor een watervergunning. Voor elke vergunning is er een apart bevoegd gezag. 

 

Tekst blauwe notice: 

http://localhost:18080/BeInformed/zakelijk/AanvraagTab/Aanvraag/PaneelBetrokkenen?ActivePanel=PaneelWerkzaamheden#sheet
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Kies met welk bevoegd gezag u vooroverleg wilt. Na het starten van het vooroverleg kan het bevoegd gezag de 

conceptaanvraag/melding inzien, inclusief de werkzaamheden die binnen de andere vergunning vallen. 

 

In het geval dat, in bovenstaande situatie, één van de bevoegd gezagen heeft ingesteld dat vooroverleg is 

toegestaan en de andere niet, wordt dit aan de aanvrager bekend gemaakt via de tekst in de blauwe notice. 

 
scherm Vooroverleg bij gecombineerde aanvraag bij ëën vooroverleg beschikbaar 

 

Tekst blauwe notice: 

Alleen het hieronder weergegeven bevoegd gezag staat vooroverleg toe via Omgevingsloket online. Na het 

starten van het vooroverleg kan het bevoegd gezag de conceptaanvraag/melding inzien, inclusief de 

werkzaamheden die binnen de andere vergunning vallen. Wilt u contact met het ander bevoegd gezag? Neem 

dan contact op buiten Omgevingsloket online. 

 

Bovenstaande notices verschijnen alleen als het een gecombineerde aanvraag omgevingsvergunning en 

watervergunning betreft. Is dat niet het geval, dan hoeft er ook geen keuze gemaakt te worden tussen het 

bevoegd gezag van de omgevingsvergunning of de watervergunning en wordt het enige bevoegd gezag niet 

wijzigbaar getoond. Als er sprake is van zowel een bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning als de 

watervergunning en  1 van beide bevoegd gezagen heeft ingesteld dat vooroverleg niet beschikbaar is, dan is 

vooroverleg alleen mogelijk voor het bevoegd gezag waarbij vooroverleg beschikbaar is en wordt deze als enige 

bevoegd gezag niet wijzigbaar getoond bij het vooroverleg. 
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scherm Vooroverleg bij een niet gecombineerde aanvraag 

 

Tekst notice warning kosten: 

Voor het vooroverleg kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden leges 

genoemd. Leges worden door iedere gemeente, waterschap of provincie vastgesteld in een 

legesverordening. Meer informatie over leges vindt u op de website van de organisatie. Voor het 

indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning Milieu gelden geen leges. 

 

Voor vooroverleg over de aanvraag gelden de volgende condities:: 

1. overleg kan  plaatsvinden zolang de aanvraag of melding nog niet ingediend is en het een 

conceptaanvraag betreft  en is zinvol voor zowel particulieren als zakelijke markt;  

2. het moet mogelijk zijn notities en bijlagen toe te voegen aan de concept aanvraag na werkzaamheden 

en onderdelen keuze binnen Omgevingsloket online (dus eigenlijk aan een deel van de aanvraag 

invullen); 

3. ‘Aanvrager’ (of ‘Gemachtigde’) is bekend en dient te zijn ingelogd; 

4. overleg is geen aparte processtatus; 

5. ‘Aanvrager’ (of ‘Gemachtigde’) kan zelf besluiten in overleg te treden met het ‘Bevoegd gezag’. Alle 

medewerkers van betreffende ‘Bevoegd gezag’ of instantie zijn daarna in staat om de aanvraag 

inclusief bijlagen en notities in te zien. Betreffend ‘Bevoegd gezag’ krijgt hiervan ook een notificatie  en 

wordt in staat gesteld bijlagen en notities toe te voegen die ze willen delen met ‘Aanvrager’, deze 

worden toegevoegd aan de concept aanvraag; 

6. ‘Aanvrager’ (of ‘Gemachtigde’) heeft daarnaast ook nog de mogelijkheid om een overheidsinstantie als 

‘Betrokkene’ toe te voegen; 

7. Tijdens het overleg kan het ‘Bevoegd gezag’ één of meerdere adviseurs inschakelen. Deze adviseurs 

kunnen op hun beurt ook weer adviseurs inschakelen; 

8. In hoeverre een ‘Bevoegd gezag’ wil deelnemen aan zo’n samenwerkingsvorm t.a.v. de concept 

aanvraag is instelbaar door de ‘Beheerder’ van het ‘Bevoegd gezag’ zelf.  

 

9.  
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Het toelichtingsveld  ‘Omschrijf kort waarom u vooroverleg wilt voeren. Geef aan wat uw vraag is voor het 

bevoegd gezag en hoe en wanneer u te bereiken bent tijdens kantooruren.’  heeft een maximale lengte van 500 

tekens. 

 

Na het drukken op de knop ‘Vooroverleg starten’ wordt er een bevestigingsscherm getoond.

 
 

Vooroverleg starten via ‘Contact met bevoegd gezag’ 

Het vooroverleg kan ook via ‘Contact met bevoegd gezag’ gestart worden.  

Op het scherm ‘Contact met bevoegd gezag’ staat onder het kopje ‘Vooroverleg’ de volgende tekst: 

“ 

Met vooroverleg kunt u het bevoegd gezag laten meekijken in uw conceptaanvraag/melding. Bijvoorbeeld om 

samen de haalbaarheid van uw plannen te toetsen. 

”. 

 

Onder deze tekst staat de knop ‘Vooroverleg starten’ om het vooroverleg te starten. 
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Vooroverleg starten via 'Contact met bevoegd gezag' 

 

Als de gebruiker op de knop ‘Vooroverleg starten’ drukt, wordt het scherm geopend waarmee vooroverleg kan 

worden gestart. Dit scherm met bijhorende afhandeling is hetzelfde als bij het vooroverleg starten via de kop 

‘Vooroverleg’ zoals eerder hierboven beschreven. 

 

Bij het daadwerkelijk starten van vooroverleg ontvangt zowel het voor vooroverleg  gekozen bevoegd gezag als 

ook de andere op de conceptaanvraag aanwezige Bevoegde Gezagen een eigen notificatie  (“Verzoek tot 

overleg” respectievelijk “Notificatie van aanvraag tot overleg”). 

 

Vooroverleg stoppen via knop ‘Vooroverleg’ 

Als vooroverleg is gestart kan met de knop ‘Vooroverleg’ het vooroverleg gestopt worden.  

 

De mouse-over van de actieve ‘Vooroverleg’ knoppen is in dit geval ‘Vooroverleg Stoppen’. 

 
Mouse-over ‘Vooroverleg stoppen’ 
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Als de gebruiker op de knop ‘Vooroverleg’ drukt, wordt een tussenscherm geopend met de volgende tekst: 

“ 

U heeft op [datum starten vooroverleg] ingesteld dat [naam organisatie vooroverleg] kan meekijken in uw 

conceptaanvraag/melding. Wilt u dat het bevoegd gezag niet meer kan meekijken? Dan kunt u het vooroverleg 

stoppen. 

”. 

 
Tussenscherm: Vooroverleg stoppen 

 

Als de gebruiker op de knop ‘Vooroverleg stoppen’ drukt, wordt hetzelfde scherm geopend als bij ‘vooroverleg 

stoppen’ via ‘Contact met bevoegd gezag’ 

 

Vooroverleg stoppen via: “contact met bevoegd gezag” 

Als er een vooroverleg gestart is, dan wordt er via ‘Contact met bevoegd gezag’ de mogelijkheid geboden om 

het vooroverleg te stoppen. 

 

Op het scherm ‘Contact met bevoegd gezag’ staat onder het kopje ‘Vooroverleg stoppen’ de volgende tekst: 

“ 

U heeft op [datum starten vooroverleg] ingesteld dat [naam organisatie vooroverleg] kan meekijken in uw 

conceptaanvraag/melding. Wilt u dat het bevoegd gezag niet meer kan meekijken? Dan kunt u het vooroverleg 

stoppen. 

”. 

 

Onder deze tekst staat de knop ‘Vooroverleg stoppen’ om het vooroverleg te stoppen. 
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Contact met bevoegd gezag als er vooroverleg gestart is 

 

Het scherm met titel ‘Vooroverleg stoppen’ geeft de volgende gegevens weer van het vooroverleg welke 

gestart is:  

 ‘Vooroverleg met:’ 

 ‘U heeft ingesteld dat het bevoegd gezag kan meekijken in uw conceptaanvraag/melding op:’ 

 ‘Reden vooroverleg:’ 

Onderaan het scherm staat de knop ‘Vooroverleg stoppen’ om het vooroverleg daadwerkelijk te stoppen. 

 
Vooroverleg stoppen 
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Als de gebruiker op de knop ‘Vooroverleg stoppen’ drukt wordt het vooroverleg gestopt. Daarna wordt een 

bevestigingsscherm getoond. 

 
Bevestiging Vooroverleg gestopt. 

 

Geen vooroverleg mogelijk 

Ook wanneer alle bevoegd gezagen van de conceptaanvraag hebben ingesteld dat vooroverleg niet via 

Omgevingsloket online verloopt dan zijn de knoppen ‘Vooroverleg’ toch actief.  

 

De mouse-over van de actieve ‘Vooroverleg’ knoppen is in dit geval ‘Vooroverleg is niet mogelijk’. 

 
Mouse-over ‘Vooroverleg is niet mogelijk’ 

 

Als de gebruiker op de knop ‘Vooroverleg’ drukt, wordt er een scherm geopend met de volgende tekst: 

“ 

Wilt u vooroverleg voeren met het bevoegd gezag? Tijdens het vooroverleg toetst u samen de haalbaarheid van 

de plannen.  

 

Niet alle organisaties ondersteunen vooroverleg via Omgevingsloket online. Het bevoegd gezag voor uw 

aanvraag heeft ingesteld dat vooroverleg niet via Omgevingsloket online verloopt. Neem contact op of bekijk de 

website van het bevoegd gezag. Klik op ‘Volgende’ voor de contactgegevens van het bevoegd gezag.”. 
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Scherm Geen vooroverleg mogelijk 

 

Nadat er op ‘Volgende’ wordt gedrukt opent het scherm ‘Contact met bevoegd gezag’.  

 

Op het scherm ‘Contact met bevoegd gezag’ staat onder het kopje ‘Vooroverleg’ dat vooroverleg niet via 

Omgevingsloket online gaat: 

“ 

Het bevoegd gezag heeft ingesteld dat vooroverleg niet via Omgevingsloket online verloopt. Neem contact op 

met het bevoegd gezag of kijk op hun website.”. 

 
Contact met bevoegd gezag 

 

6.1.3 Invulhulp 

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om Invulhulp te bieden door middel van een baliemedewerker. De 

optie ‘Invulhulp aanzetten’ is pas beschikbaar nadat er een locatie en werkzaamheid gekozen is en het bevoegd 

gezag bekend is.   
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Indien er sprake is van een gecombineerde aanvraag omgevingsvergunning en watervergunning dan heeft de 

gebruiker de mogelijkheid om 1 bevoegd gezag te kiezen, niet beide. 

 

De aanbevolen werkwijze die voor invulhulp geldt is:  

1. Minimaal 1 ‘Baliemedewerker’ (als rol binnen een ‘Bevoegd gezag’) heeft een eigen login op 

Omgevingsloket online  en is geautoriseerd om een aanvraag in te vullen en in te dienen namens en 

vaak in direct overleg met de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ aan de balie. Vooraf aan het indienen van 

de aanvraag kan de aanvraag worden uitgeprint waarop betreffende ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ zijn 

handtekening kan zetten. Vervolgens kan deze ondertekende aanvraag worden gescand en als bijlage 

worden toegevoegd en daarna worden ingediend door de ‘Baliemedewerker’. Deze stappen zijn 

afzonderlijke handelingen uit te voeren door de ‘Baliemedewerker’ (hier meer bedoeld als een soort 

werkinstructie);  

2. Na indiening zal de formele communicatie via post of e-mail verlopen, afhankelijk van de 

bereikbaarheid van ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’. De wijze waarop dit gerealiseerd wordt is 

pragmatisch: de ‘Baliemedewerker’ dient in het geval van schriftelijke communicatie het e-mailadres 

van de ‘Coördinator’ in te vullen die de vervolghandelingen (brief opstellen en versturen) geacht wordt 

uit te voeren. Een ‘Baliemedewerker’ is een aparte rol die kan worden toegekend aan één of meer 

medewerkers van het ‘Bevoegd gezag’. Vanuit de principes van functiescheiding wordt er vanuit 

gegaan dat deze rol niet aan een ‘Behandelaar’ en/of ‘Coördinator’ wordt toegewezen. Dit is echter 

een verantwoordelijkheid van het ‘Bevoegd gezag’ zelf;  

3. De gegevens van de ‘Baliemedewerker’ worden niet geregistreerd bij een aanvraag. Uit het oogpunt 

van traceerbaarheid, wordt wel het ID van de gebruiker  in de database bij de wijziging opgeslagen;  

4. Een ‘Baliemedewerker’ kan binnen de status ‘Concept’ op elk gewenst moment een set 

aanvraagformulieren uitprinten, waarbij de reeds ingevoerde gegevens afgedrukt worden. 

Voorwaarde is dat hierbij één of meer werkzaamheden zijn geselecteerd. De ‘Aanvrager’ of 

‘Gemachtigde’ vult de rest van de gegevens in op het geprinte exemplaar en stuurt deze op per post of 

levert deze ter plekke in bij het ‘Bevoegd gezag’; 

5. Indien de ‘Aanvrager’ besluit de uitgeprinte en handmatig aangevulde aanvraag in te dienen per post, 

dan zullen de eerder digitaal ingevoerde gegevens naar verwachting niet hergebruikt worden. Dit 

betekent namelijk dat het ‘Bevoegd gezag’ de aanvraag eerst digitaal moet gaan actualiseren en dan 

digitaal in moet dienen. Ook qua termijnen kan dit tot problemen leiden. Hergebruik op deze wijze 

wordt daarom niet ondersteund;  

6. Een ‘Baliemedewerker’ is in staat een met de post binnengekomen aanvraag in te voeren met behulp 

van de standaard functionaliteit ten behoeve van een ‘Aanvrager’, uitgebreid met de optie tot anti-

datering van de aanvraag en het toevoegen van een gescande digitale versie van het poststuk. Met 

antidatering wordt bedoeld dat de ‘Baliemedewerker’ de mogelijkheid heeft om de datum van de 

poststempel op te voeren in Omgevingsloket online. Dat kan de huidige datum (van scanning) zijn of 

een datum in het verleden, afhankelijk van de poststempel. Hiermee wordt de datum in het systeem 

gelijk aan de werkelijke datum van ontvangst. Zie hoofdstuk 10 voor een uitgebreide beschrijving van 

antidateren;  

7.  Een ‘Baliemedewerker’ is in staat een met de post binnengekomen bijlage toe te voegen, inclusief 

optie tot antidatering, aan een concept of reeds door de ‘Aanvrager’ of ‘Baliemedewerker’ ingediende 

aanvraag; 

8. Een ‘Baliemedewerker’ is in staat een aanvraag op te stellen en in te dienen ten behoeve van het 

eigen ‘Bevoegd gezag’;  
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(Overdracht van) rechten op de concept aanvraag: 

9. Slechts één persoon tegelijk is geautoriseerd om mutaties in een concept aanvraag aan te brengen 

(zgn. Invulrecht); 

10. Zowel de ‘Aanvrager’ als de eventuele ‘Gemachtigde’ krijgt leesrechten op de aanvraag, zodat zij 

bijvoorbeeld thuis, als ze een DigiD hebben, de aanvraaggegevens kunnen bekijken in Omgevingsloket 

online. Er wordt vanuit gegaan dat de ‘Aanvrager’ en/of ‘Gemachtigde’ in de meeste gevallen 

terugkomt bij de ‘Baliemedewerker’ om de aanvraag te laten completeren en in te dienen; 

11. Zowel de ‘Aanvrager’ als de eventuele ‘Gemachtigde’ is in staat om de rechten om de aanvraag 

(verder) in te vullen, over te nemen van de ‘Baliemedewerker’. Voorwaarde hiervoor is dat ze een 

DigiD of hebben. Hierna kan de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ de aanvraag zelf completeren en 

indienen. Dit zal naar verwachting incidenteel voorkomen; 

12. Het is mogelijk dat een andere ‘Baliemedewerker’ verder gaat met de aanvraag. Bijvoorbeeld in geval 

van vakantie of ziekte van betreffende medewerker. Dit betekent concreet dat rechten op een 

aanvraag overgedragen kunnen worden tussen baliemedewerkers van hetzelfde ‘Bevoegd gezag’. 

Daarom geldt dat: 

 een ‘Baliemedewerker’ een overzicht van aanvragen kan oproepen met daarin opgenomen de 
concept aanvragen aangemaakt door een ‘Baliemedewerker’ van hetzelfde ‘Bevoegd gezag’. Dit is 
een overzicht met particuliere dan wel zakelijke aanvragen, afhankelijk van de Omgevingsloket 
online applicatie (burger vs. zakelijk) die de ‘Baliemedewerker’ gebruikt  

 een ‘Baliemedewerker’ bij een geselecteerde aanvraag de mogelijkheid heeft om deze over te 
nemen van een andere ‘Baliemedewerker’ binnen hetzelfde ‘Bevoegd gezag’ via de knop 
‘Aanvraag overnemen’; 

 
 

13. Als de ‘Aanvrager’ begint een aanvraag digitaal in te vullen en zich vervolgens bij de 

‘Baliemedewerker’ meldt met het verzoek om ondersteuning, kan de ‘Aanvrager’ het recht om de 

aanvraag verder in te vullen via de knop ‘Invulhulp aanzetten’ overdragen naar een ‘Baliemedewerker’ 

(dit is default de eerste actieve ‘Baliemedewerker’ in de lijst van medewerkers van ‘Bevoegd gezag’. 

De ‘Baliemedewerker’ achter het loket kan deze aanvraag dan selecteren en zo nodig overnemen (als 

hij/zij niet de eerste in de lijst)); 

 

 
 

14. Op het moment dat bij indiening van de aanvraag, de invulrechten van de aanvraag zijn overgedragen 

aan de ‘Baliemedewerker’, betekent dit dat de ‘Baliemedewerker’ op verzoek van de ‘Aanvrager’ de 

aanvraag kan intrekken (dus na indiening van de aanvraag); 
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15. Indien een bevoegd gezag binnen OLO geen medewerker in de rol van Baliemedewerker heeft, dan 

wordt dat bevoegd gezag bij het inschakelen van de invulhulp ook niet getoond en kan deze dus niet 

worden geselecteerd. 

16. Als er sprake is van zowel een bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning als de watervergunning 

en beide bevoegd gezagen hebben ingesteld dat het invulhulp beschikbaar is, dan moet de aanvrager 

kiezen voor welk bevoegd gezag de invulhulp aangezet moet worden. 

 

 

 

 
scherm Invulhulp aanzetten bij gecombineerde aanvraag. 

 

Tekst warning: 

Uw aanvraag/melding wordt na indiening gesplitst in een aanvraag/melding voor een omgevingsvergunning en 

een aanvraag/melding voor een watervergunning. Voor elke vergunning is er een apart bevoegd gezag. 

 

Tekst notice: 

Kies voor welk bevoegd gezag u de invulhulp wilt aanzetten. Het bevoegd gezag kan vervolgens de 

conceptaanvraag/melding wijzigen inclusief de werkzaamheden die binnen de andere vergunning vallen. 
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Als het geen gecombineerde aanvraag omgevingsvergunning en watervergunning is of als er sprake is van 

zowel een bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning als de watervergunning en  1 van beide bevoegd 

gezagen heeft ingesteld dat het invulhulp niet beschikbaar is, dan is invulhulp aanzetten alleen mogelijk voor 

het bevoegd gezag waarbij het invulhulp beschikbaar is en wordt deze als enige bevoegd gezag getoond bij het 

invulhulp aanzetten voor. 

 
In het geval dat de bevoegd gezagen van de  omgevingsvergunning en de watervergunning beide ingesteld 

hebben dat invulhulp niet beschikbaar is, dan wordt de mogelijkheid tot invulhulp aanzetten niet getoond aan 

de aanvrager. 

 

De aanvrager kan de invulrechten weer naar zichzelf overdragen via de knop ‘Invulhulp uitzetten’. 

 
 

6.2 Formulier downloaden 

De knop PDF maken heeft per release 2.7 een nieuwe naam; “Aanvraag PDF maken” 

 
 

6.3 Aanpassing sidebar 

De sidebar die rechts van het aanvraagscherm aanwezig is, wijzigt gedurende het aanvraagproces op het 

moment dat er door het invullen van de aanvraag meer informatie beschikbaar komt.  
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6.3.1 Tabs Aanvrager en Locatie 

Zolang er alleen nog maar gegevens van de aanvrager en locatie zijn ingevuld, is er alleen nog maar algemene 

informatie zichtbaar. Dit is omdat de werkzaamheden nodig zijn om af te leiden of het om bevoegd gezag voor 

de omgevings- of watervergunning gaat.  

 

 
sidebar algemeen 

 

6.3.2 Tabs Werkzaamheden en Bijlagen 

Als de werkzaamheden zijn ingevuld kunnen de verschillende Bevoegde Gezagen afgeleid worden. Na het 

invullen van werkzaamheden komt de sidebar er als volgt uit te zien:  
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sidebar na werkzaamheden (gecombineerde aanvraag) 

 

Door op de link ‘ contactgegevens’  te klikken wordt de volgende modal panel geopend:  
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modal panel contactgegevens (gecombineerde aanvraag) 

Deze gegevens worden door de Bevoegde Gezagen zelf beheerd.  

 

De inhoud van het scherm 'Contactgegevens bevoegd gezag' is verschillend voor een concept 

aanvraag/melding, een ingediende aanvraag of een ingediende melding. 

Dit geldt ook voor de sheet 'Contact met bevoegd gezag'. De verschillen zijn hierna aangegeven. 

   

'Contactgegevens bevoegd gezag' in een concept aanvraag/melding 

 In een conceptaanvraag/melding wordt altijd een bevoegd gezag van de vergunning getoond, ook 

indien de concept aanvraag/melding uitsluitend meldingen bevat. Het bevoegd gezag voor de 

vergunning wordt bepaald door de locatie en de gekozen werkzaamheden, zoals beschreven in het FO 

Bevoegd gezag bepaling. 

 

De tekst op het scherm refereert naar de splitsing na indienen: 

Tekst i.g..v een concept aanvraag/melding: 
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"Indien van toepassing wordt uw aanvraag/melding na indiening gesplitst in een aanvraag/melding voor een 

omgevingsvergunning en een aanvraag/melding voor een watervergunning."Op de tab Werkzaamheden staat 

een overzicht van de werkzaamheden per vergunning. 

 

 
modal panel contactgegevens (concept aanvraag) 

 

'Contact met bevoegd gezag' in een concept aanvraag/melding 

Het scherm 'Contact met bevoegd gezag' toont uitsluitend het bevoegd gezag van de vergunning(en). Ook als 

de concept aanvraag/melding uitsluitend meldingen bevat, wordt toch een bevoegd gezag voor de vergunning 

afgeleid t.b.v. vooroverleg en invulhulp. Deze afleiding is beschreven in het FO Bevoegd gezag bepaling. 
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sheet contact met bevoegd gezag (concept aanvraag) 

 

'Contactgegevens bevoegd gezag' in een ingediende aanvraag 

Een ingediende aanvraag bevat uitsluitend vergunningplichtige onderdelen. De meldingen zijn in een aparte 

melding opgenomen. 

 In een ingediende aanvraag wordt uitsluitend het bevoegd gezag van de vergunning getoond. 

 

De tekst op het scherm refereert naar het behandelend bevoegd gezag: 

Tekst: 
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Het bevoegd gezag behandelt uw aanvraag en ontvangt eventuele aanvullingen die u indient. Hieronder ziet u 

de gegevens van dit bevoegd gezag. 

 

 
modal panel contactgegevens (ingediende aanvraag omgevingsvergunning) 

 

 
modal panel contactgegevens (ingediende aanvraag watervergunning) 

 

'Contact met bevoegd gezag' in een ingediende aanvraag 

Bij een ingediende aanvraag wordt uitsluitend het bevoegd gezag van de vergunning getoond. Indien het 

bevoegd gezag dit ondersteunt, wordt de invulhulp aangeboden omdat er misschien aanvullingen gedaan moet 

worden op de ingediende aanvraag en de aanvrager daarbij hulp nodig heeft.  
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sheet contact met bevoegd gezag (ingediende aanvraag omgevingsvergunning) 
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sheet contact met bevoegd gezag (ingediende aanvraag watervergunning) 

 

Contactgegevens bevoegd gezag in een ingediende melding 

Een ingediende melding bevat uitsluitend de werkzaamheid met het meldingplichtige onderdeel.  

 In een ingediende melding wordt uitsluitend het bevoegd gezag van de melding getoond. 

 

 

De tekst op het scherm refereert naar het behandelend bevoegd gezag: 

Tekst: 

Het bevoegd gezag heeft uw melding ontvangen en ontvangt eventuele aanvullingen die u indient. Hieronder 

ziet u de gegevens van dit bevoegd gezag. 
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modal panel contactgegevens (ingediende melding) 

 

'Contact met bevoegd gezag' in een ingediende melding 

Bij een ingediende melding wordt uitsluitend het bevoegd gezag van de melding getoond. Voor een melding is 

het niet mogelijk invulhulp aan te zetten. 

 

 
sheet contact met bevoegd gezag (ingediende melding in het kader van de Waterwet) 

6.4 Besluiten 

Vanaf release 2.15.2 is de tab ‘Besluiten’ toegevoegd. Via deze tab kunnen de aan de aanvraag toegevoegde 

ontwerpbesluit en/of beschikking documenten geopend worden. Deze tab is alleen beschikbaar in de 

aanvraagmodule als een aanvraag de status 'Beschikking', 'Ontwerpbesluit', 'OLO dossier gesloten' of 

'Gearchiveerd' heeft. 
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7 Bijlagen 

Het toevoegen van de bijlagen is opgesplitst in het toevoegen van bijlagen voor een omgevings- en een 

watervergunning of melding. Ook dit geldt alleen in het geval van een gecombineerde aanvraag. Als het om 

alleen een omgevings- of watervergunning gaat, wordt er een enkel scherm getoond.  

 

7.1.1 Bestandsformaten 

De toegestane bestandsformaten zijn vastgelegd in de MOR en de Waterregeling. Omdat deze regelingen op 

elkaar zijn afgestemd is er een uniforme set bestandsformaten die worden toegestaan in het aanvraagdossier 

binnen het Omgevingsloket online. Er vinden geen conversies plaats vanuit het Omgevingsloket online.  

De volgende bestandsformaten gelden voor formele bijlagen: 

 Foto’s: .png en .jpg 

 Ingescande documenten: .tiff, .jpg, .pdf (PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4) 

 Officedocumenten: .pdf (PDF/A-1a en PDF 1.4) 

 Tekeningen: .pdf (PDF/X en PDF 1.4) 

 

De volgende bestandsformaten gelden voor bestanden die als achtergrondinformatie worden toegevoegd: 

 ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr 

 CAD-bestanden: .dwg en .dxf 

 Bim-bestanden: .ifc en .ifcxml 

 Spreadsheets: .xls en .ods 

 XML-bestanden: .xml  

 GML-bestanden: .gml 

 Proteus3-bestanden: .sdf 

 

Om problemen met de uitwisselbaarheid tussen verschillende platformen te voorkomen, is het gewenst om in 

bestandsnamen enkel karakters te gebruiken die voor alle gangbare besturingssystemen zonder afwijkingen 

hanteerbaar zijn. I&M heeft daartoe als toegestane karakters aangegeven: hoofd- en kleine letters (A-Z en a-z), 

cijfers (0-9), spaties, streepjes (-),underscores (_) en punten (.).  

 

In de praktijk van OLO gebruikers komen regelmatig bestandsnamen met spaties voor. Uit oogpunt van 

gebruiksgemak accepteert OLO bestandsnamen met spaties wel bij de upload van bestanden, maar vervangt 

daarbij zelf eventuele spaties in de bestandsnaam door underscores (_) zodat de naam daarmee op dat punt 

aan de naamgevingsconventie voldoet. 
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Notice bestandsformaten 

7.1.2 Bijlage toevoegen 

Vanaf release 2.12.1 kunnen, naast de opsteller (de gebruiker welke wijzigingsrechten op de aanvraag heeft, 

dat is de aanvrager, de gemachtigde of baliemedewerker) van de aanvraag, ook andere gebruikers bijlagen 

toevoegen aan de aanvraag. De knop ‘Bijlagen Toevoegen’ is nu ook beschikbaar bij de volgende gebruikers: 

 een geselecteerde betrokkene 

 de aanvrager in het geval van een machtiging 

 

Daarnaast is het vanaf release 2.13.1 mogelijk tot 25 bestanden tegelijkertijd toe te voegen. Dit kan op twee 

manieren worden gedaan, te weten:  

1) Selecteer meerdere bijlagen, bijvoorbeeld via de Windows-verkenner, en sleep deze naar de knop 

‘Bladeren’. 

.  
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2) Klik op de knop ‘Bladeren’. De Windows-verkenner wordt opgestart. In de verkenner kunnen 

meerdere bestanden worden geselecteerd door de CTRL-toets ingedrukt te houden. 

 

In de melding kun je lezen welke bestandsformaten zijn toegestaan. Sommige bestandsformaten zijn niet 

geldig als formele bijlage, maar mogen wel worden toegevoegd als achtergrondinformatie. 

 

 

 

 
Door op de “Bladeren” knop te drukken opent de verkenner waarin de bestanden gekozen kunnen worden.  
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Een bestand mag maximaal 200 MB groot zijn en er kunnen maximaal 25 bestanden tegelijk toegevoegd 

worden. Om meer dan 1 bestand te selecteren moet de CTRL toets indrukt zijn tijdens het selecteren, of moet 

de selectie met de muis gesleept worden. Als de juiste bestanden geselecteerd zijn kan op “Openen” geklikt 

worden om de bestanden te verzenden.  

 

Voordat de bestanden aan het dossier toegevoegd worden, wordt eerst een overzicht getoond zodat 

gecontroleerd kan worden of de juiste bestanden geselecteerd zijn.  

 

 
Indien 1 of meerdere bestanden niet voldoet aan alle voorwaarden van een bestand, dan kunnen betreffende 

bestanden niet geüpload worden. Is dit het geval bij 1 of meerdere bestanden dan wordt dit in een Dit wordt in 

een error-notices vermeld met tussen blokhaken de reden van het niet kunnen toevoegen. 

 

In een goed-notices worden vervolgens de bestande opgesomd welke wel geüpload kunnen worden. 
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Ook zal er een controle op dubbelingen uitgevoerd worden.  

 



 

     
 

FO Aanvraagmodule v2.16  Pagina 95 van 146 
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Wanneer op ‘Volgende’ wordt gedrukt worden de documenten die geen foutmelding veroorzaken geüpload en 

aan het dossier gekoppeld. De naam van de bijlage wordt automatisch afgeleid van de bestandsnaam. Deze 

naam kun je eventueel aanpassen. Ook kan je een auteur opgeven en de datum van de laatste wijziging 

(standaard de datum van de dag waarop je bezig bent met de aanvraag). Het is verplicht een versienummer op 

te geven, tenzij het gaat om achtergrondinformatie. Klik op 'Volgende'. 

 

 
 

Wanneer er meerdere documenten gelijktijdig aangeboden worden dan krijgen deze documenten de status 

‘Ongetypeerd’. Om de aanvullende informatie toe te voegen aan de bestanden met status ‘Ongetypeerd’ kan 

de knop “Bijlage typeren” gebruikt worden.  

 

 
 

Wanneer de knop ‘Bijlagen typeren’ wordt geselecteerd, opent het formulier dat te zien is in onderstaande 

afbeelding. Hier kan worden aangegeven welke gegevens bij de nog te selecteren bijlagen horen. Een verschil 

met betrekking tot het verrijken van data tijdens het uploaden van een enkel document, is dat de versie 

voorgevuld is met 1. Het versienummer is niet te wijzigen. Daarnaast is het niet mogelijk om de naam van 

bijlage te wijzigen. 
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In de volgende stap heeft de gebruiker de mogelijkheid om de nog te selecteren bijlagen te koppelen aan 

werkzaamheden en deze te typeren voor water- en/of omgevingsvergunningen.  

 

  

Bevat de aanvraag of melding zowel werkzaamheden voor de omgevingsvergunning als watervergunning en 

worden er meerdere bijlagen tegelijk toegevoegd dan wordt bij het typeren het volgende tekstblok getoond:
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Bevat de aanvraag of melding alleen werkzaamheden voor de omgevingsvergunning en worden er meerdere 

bijlagen tegelijk toegevoegd dan wordt bij het typeren het volgende tekstblok getoond: 

 
 

Als er in plaats van meerdere bijlagen tegelijk maar 1 bijlage wordt toegevoegd wordt er bij het typeren van de 

bijlagen een andere informatie tekst getoond.  
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Bevat de aanvraag of melding alleen werkzaamheden voor de omgevingsvergunning en wordt er één bijlage 

toegevoegd dan wordt bij het typeren het volgende tekstblok getoond: 

 
Bevat de aanvraag of melding zowel werkzaamheden voor de omgevingsvergunning als watervergunning en 

wordt er één bijlage toegevoegd dan wordt bij het typeren het volgende tekstblok getoond: 
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Bijlage toevoegen door betrokkene: 

De opsteller van de aanvraag heeft bij het toevoegen van de betrokkene aangegeven of deze betrokkene 

bijlagen mag toevoegen. 

 
 

Als is toegestaan dat de betrokkene bijlagen mag toevoegen, kan deze een bijlage toevoegen met dezelfde 

voorwaarden zoals die nu voor de opsteller gelden. 

 

Als is aangegeven dat de toegevoegde betrokkene geen bijlagen mag toevoegen verschijnt er, na het indrukken 

van de knop ‘Bijlage toevoegen’, de melding: 

“U heeft geen rechten om bijlagen toe te voegen aan deze aanvraag. 

De aanvrager of gemachtigde kan u deze rechten verlenen.”. 
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De geselecteerde betrokkene kan de aanvraag of de aanvulling op de aanvraag niet indienen. 

 

Bijlage toevoegen door aanvrager in geval van een gemachtigde 

De aanvrager in het geval van een machtiging kan altijd een bijlage toevoegen met dezelfde voorwaarden zoals 

die voor de opsteller (in dit geval de gemachtigde) gelden. 

 

De aanvrager kan de aanvraag of de aanvulling op de aanvraag niet indienen. 
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Invulhulp 

In het geval dat de aanvrager of gemachtigde (in geval van machtiging) invulhulp heeft aangezet kunnen de 

geselecteerde betrokkenen, de aanvrager, de aanvrager in het geval van machtiging en ook de gemachtigde 

zelf bijlagen toevoegen aan de aanvraag/melding. 

Voor de gemachtigde gelden in dit geval dezelfde voorwaarden als voor de aanvrager in het geval van een 

machtiging. 

 

De flow begint met een scherm voor het invullen van de metadata:  

 
Scherm bijlagen toevoegen metadata 

 

Tekst notice: 

Vul aanvullende gegevens voor de bijlage in. De bestandsnaam wordt automatisch overgenomen, maar deze 

kunt u wijzigen. 
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Scherm bijlagen toevoegen omgevingsvergunning (gecombineerd) 

 

De metadata zijn nu vooringevuld. De gebruiker typeert de bijlage. Als het om een omgevingsvergunning gaat 

kan dat in dit scherm.  

 

Als het om een watervergunning gaat gebeurt dit in het volgende scherm.  
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Scherm bijlagen toevoegen watervergunning (gecombineerd)  

 

Ook hier wordt de metadata read-only getoond.  

 

De toelichting bij de bijlagentypen wordt ook in dit scherm getoond. Een voorbeeld van de toelichting:  

   
toelichting bijlage type 

 

Door op de link in de toelichting te klikken verschijnt de uitgebreide toelichting. Deze wordt als volgt getoond:  
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uitgebreide toelichting bijlage type 

 

Indien er in geen van beide schermen de bijlage is getypeerd, verschijnt de standaard rode foutmelding,  echter 

zonder dat de niet ingevulde velden zijn gemarkeerd (omdat de velden niet als verplicht kunnen worden 

gemarkeerd). 

Deze melding verschijnt ook indien er werkzaamheden gekozen zijn zonder keuze van bijlagetypen of indien er 

bijlagetypen zijn gekozen zonder werkzaamheden. 
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foutmelding bij ontbreken van selectie van werkzaamheden en/of bijlagetypen 
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7.1.3 Achtergrondinformatie toevoegen 

De flow begint met het toevoegen van algemene gegevens van het bestand dat als achtergrondinformatie 

wordt toegevoegd. 

 

  
Algemene gegevens van bestand dat als achtergrondinformatie wordt toegevoegd 

 

Vervolgens kan het bestand worden gekoppeld aan werkzaamheden voor de omgevingsvergunning en/of de 

watervergunning of beide. In tegenstelling tot formele bijlagen worden nu geen bijlagetypen aangegeven, 

omdat het achtergrondinformatie betreft. 
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Typeren van bestand voor de omgevingsvergunning 

 

  
Typeren van bestand voor de watervergunning 
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7.1.4 Bijlagenoverzicht 

Na het toevoegen van de bijlagen worden deze als volgt in het bijlagenoverzicht getoond:  

 

  
Overzicht bijlagen toegevoegd bij een Omgevingsvergunning 

 

  
Overzicht bijlagen toegevoegd bij een Watervergunning 
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Scherm bijlagen overzicht (gecombineerd) 

 

De bijlagen worden getoond in 3 tabellen:  

 Overzicht toegevoegde bijlagen omgevingsvergunning  

 Overzicht toegevoegde bijlagen watervergunning  

 Overzicht toegevoegde bijlagen voor omgevingsvergunning en watervergunning 

 

Indien er achtergrondinformatie wordt toegevoegd aan de aanvraag, wordt deze in aparte tabellen 

weergegeven op de tab bijlagen. De tabel met achtergrondinformatie bij de omgevingsvergunning, wordt 

geplaatst onder de tabel formele bijlagen bij de omgevingsvergunning. Zo ook voor de watervergunning en 

voor achtergrondinformatie voor beide vergunningen. 
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Scherm bijlagen overzicht (gecombineerd met zowel formele bijlagen als achtergrondinformatie) 
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7.1.5 Bijlage inzien/wijzigen 

Het inzien/wijzigen van een enkelvoudige bijlage (voor omgevings- of watervergunning) is als volgt:  

  
Scherm inzien/wijzigen bijlage  met bijlage openen (Download bestand) 

 

Zowel de betrokkene als de aanvrager in het geval van een machtiging kunnen alleen bijlagen wijzigen of een 

nieuwe versie uploaden bij bijlagen die door henzelf zijn toegevoegd. De opsteller van de aanvraag/melding 

kan naast zijn eigen toegevoegde bijlagen ook de bijlagen die zijn toegevoegd door een geselecteerde 

betrokkene of de aanvrager in het geval van machtiging wijzigen. Het is niet mogelijk om meerdere bijlagen 

tegelijk te wijzigen. 

 

Als de betrokkene of aanvrager in het geval van een machtiging een bijlage inziet die hijzelf heeft toegevoegd 

verschijnen de knoppen ‘Wijzigen’ en ‘Nieuwe versie uploaden’ en kan de betrokkene de bijlage wijzigen of een 

nieuwe versie uploaden met dezelfde voorwaarden zoals die nu ook gelden voor de opsteller (afbeelding 

hierboven). 

 

Als de betrokkene of aanvrager in het geval van een machtiging een bijlage inziet die hij niet zelf heeft 

toegevoegd verschijnen de knoppen ‘Wijzigen’ en ‘Nieuwe versie uploaden’ niet. 
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Scherm inzien/wijzigen bijlagen zonder knop ‘wijzigen’ en ‘Uploaden nieuwe versie’ voor betrokkene bij bijlage toegevoegd door andere 

gebruiker 

Indien de gebruiker kiest voor [Wijzigen], wordt uitsluitend het typeren voor de  betreffende vergunning 

getoond. 

 

 
Scherm wijzigen metadata bij enkelvoudige bijlage (reeds ingevulde gegevens zijn vooringevuld) 
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Scherm wijzigen typering bij enkelvoudige bijlage (reeds ingevulde gegevens zijn vooringevuld) 
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Als een bijlage voor zowel water- als omgevingsvergunning is getypeerd, verschijnt bij inzien het volgende 

scherm:  

 

 
Scherm inzien gecombineerde bijlage 

 

Indien de gebruiker kiest voor [Wijzigen], wordt het typeren voor beide vergunning getoond, ook in geval van 

een gecombineerde aanvraag waarbij de bijlage aan één van de twee vergunningen is gekoppeld. 
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Schermen wijzigen typering bij gecombineerde bijlage (reeds ingevulde gegevens zijn vooringevuld). Indien één van twee typeerschermen 

niet ingevuld was, wordt dit scherm wel getoond zonder vooringevulde gegevens. 

 

7.1.6 Bijlage verwijderen 

Zowel de betrokkene als de aanvrager in het geval van een machtiging kunnen alleen bijlagen verwijderen die 

door henzelf zijn toegevoegd. 

 

Het verwijderen van de door de betrokkene of aanvrager zelf toegevoegde bijlagen gebeurt met dezelfde 

voorwaarden zoals die nu ook gelden voor de opsteller. 

 

Als de geselecteerde betrokkene of aanvrager in het geval van een machtiging een bijlage wil verwijderen die 

niet door hemzelf is toegevoegd verschijnt de volgende melding: 

“U hebt deze bijlage niet toegevoegd, daarom kunt u deze bijlage niet verwijderen”. 
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Meldingscherm “U hebt deze bijlage niet toegevoegd, daarom kunt u deze bijlage niet verwijderen”. 

 

De opsteller van de aanvraag/melding kan naast zijn eigen toegevoegde bijlagen ook de bijlagen die zijn 

toegevoegd door een geselecteerde betrokkene of de aanvrager in het geval van machtiging verwijderen. 

7.1.7 Overzicht en voortgang bijlagen 

In OLO is op het scherm met benodigde bijlagen bij de werkzaamheden zichtbaar in hoeverre benodigde 

bijlagen zijn toegevoegd. Op dat scherm is een opdeling gemaakt naar bijlagen per vergunningstype. 
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Voortgang van bijlagen.  
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7.1.8 Nieuwe versie uploaden 

Op het scherm van ‘Bijlage inzien’ wordt de mogelijkheid geboden om een nieuwe versie van een al 

toegevoegde bijlage te uploaden. Indien gekozen wordt voor “Nieuwe versie uploaden” verschijnen de 

bestandsextensie die mogelijk zijn. 

  

Nieuwe versie uploaden (links: nieuwe versie van formele bijlagen, rechts: nieuwe versie van achtergrondinformatie) 

7.1.9 Bijlage openen 

Het openen van de bijlagen in de aanvraagmodule gaat via ‘Download bestand’. De gebruiker heeft dan 

namelijk zelf de keuze met welke tool de bijlage geopend moet worden en de gebruiker kan de bijlage indien 

gewenst ook opslaan op een zelf gekozen locatie buiten het Omgevingsloket online om. 

 

De functionaliteit van ‘Download bestand’ wordt door de verschillende webbrowsers zoals IE, Edge,  Firefox en 

Chrome ondersteund. Dit gaat via een pop-up scherm van de gebruikte webbrowser waarbij het getoonde pop-

up scherm browser specifiek is. 

 

 
Voorbeeld van ‘Download bestand’ in IE. 
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Voorbeeld van ‘Download bestand’ in Firefox. 

 
Voorbeeld van ‘Download bestand’ in Chrome. 

 

Het openen of opslaan van de bijlagen kan afhankelijk van de bestandsgrootte enige tijd duren, maar is 

voornamelijk afhankelijk van de beschikbare downloadsnelheid bij de gebruiker.  

 

Als er een bijlage (niet zijnde achtergrondinformatie) aan de aanvraag of melding is toegevoegd, dan kan de 

bijlage gedownload  worden op de tab ‘4. Bijlagen’ door op het viewersymbooltje te klikken. De ‘mouse-over’ 

tekst toont ‘Download bestand’. 

 

Door op viewersymbooltje te klikken wordt de ‘Download bestand’ functionaliteit aangeroepen en het 

bijbehorende pop-up scherm van de gebruikte webbrowser getoond. Hierna kan de gebruiker zelf de keuze 

maken met welke tool de bijlage geopend moet worden. Daarnaast kan de gebruiker de bijlage ook opslaan. 
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Bijlage openen op de tab '4. Bijlagen'. 

 

Een bijlage (niet zijnde achtergrondinformatie) kan ook geopend worden op het scherm van ‘Bijlage inzien’. Dit 

kan door op de knop ‘Download bestand’ te klikken. Zowel de tekst op de knop als de ‘mouse-over’ tekst is 

aangepast naar ‘Download bestand’. 
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Bijlage openen op 'Bijlage inzien' pagina. 

 

Als er meerdere versies van een bijlage zijn dan kunnen de verschillende versies in een conceptaanvraag 

geopend worden op de pagina ‘Versiehistorie’.  

 

 
 

Door op viewersymbooltje te klikken wordt de ‘Download bestand’ functionaliteit aangeroepen. De ‘mouse-

over’ tekst is ‘Download bestand’. 
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Bijlage openen op 'Versiehistorie' pagina. 

 

 

7.1.10 Notice ‘Aanvulling indienen’ bij uploaden bijlage in ingediende aanvraag/melding 

Om duidelijker te maken dat de aanvulling pas bij het bevoegd gezag terecht komt nadat er op de knop 

‘Aanvulling indienen’ wordt er bij het toevoegen van een bijlage bij een al ingediende aanvraag/melding op 

meerdere plekken notices getoond. In deze notice wordt aangegeven dat de aanvulling via de knop ‘Aanvulling 

indienen’ moet worden ingediend. De tekst van deze notice is verschillend voor de aanvrager, de gemachtigde 

en een betrokkene. 

 

Notice ‘Aanvulling indienen’: 

De tekst van deze notice is voor de aanvrager: 

“ 

Let op! 

U wilt bestanden toevoegen om uw ingediende aanvraag aan te vullen. Toegevoegde bestanden komen pas bij 

de behandelende overheid als u of een gemachtigde de aanvullingen ook daadwerkelijk indient. Voeg eerst alle 

bestanden toe en klik dan op de knop ‘Aanvullingen indienen’. 

“ 

De tekst van deze notice is voor de gemachtigde: 

“ 
Let op! 

U wilt bestanden toevoegen om uw ingediende aanvraag aan te vullen. Toegevoegde bestanden komen pas bij 

de behandelende overheid als u of de aanvrager de aanvullingen ook daadwerkelijk indient. Voeg eerst alle 

bestanden toe en klik dan op de knop ‘Aanvullingen indienen’. 

” 

De tekst van deze notice is voor een betrokkene: 

“ 
Let op! 

U wilt bestanden toevoegen om de ingediende aanvraag aan te vullen. Toegevoegde bestanden komen pas bij 

de behandelende overheid na het daadwerkelijk indienen van de aanvullingen. Alleen de aanvrager en 

gemachtigde in de aanvraag kunnen aanvullingen indienen. 

” 
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Deze notice wordt als aparte scherm getoond als de aanvrager op de knop ‘Bijlage toevoegen’ drukt. Dan wordt 

het scherm ‘Bijlage toevoegen’ geopend en als eerste de notice getoond (tenzij het landelijk beheer het 

tekstblok ‘Aanvullingen toevoegen’ heeft ingesteld, dan komt deze eerst). 

 
Bijlage toevoegen door de aanvrager 

 

 
Bijlage toevoegen door de gemachtigde 

 

 
Bijlage toevoegen door een betrokkene 

 

Als de aanvrager, gemachtigde of betrokkene vervolgens bij ‘Bijlage toevoegen’ één nieuw bestand selecteert 

welke als bijlage toegevoegd moet worden, dan moet deze nieuwe bijlage getypeerd worden bij de afhandeling 

van ‘Bijlage toevoegen’. Op het typeerscherm van ‘Bijlage toevoegen’ staat deze notice onderaan het scherm.  
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Het typeren van één toegevoegde bijlage door de aanvrager 

 

 
Het typeren van één toegevoegde bijlage door de gemachtigde 
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Het typeren van één toegevoegde bijlage door een betrokkene 

 

Als er meerdere bijlagen tegelijkertijd toegevoegd zijn, dan moeten deze bijlagen nog getypeerd worden 

voordat deze bijlagen als aanvulling kunnen worden ingediend. Bij het typeren van bijlagen via de knop ‘Bijlage 

typeren’ wordt de notice op het typeerscherm van bijlage typeren onderaan toegevoegd. 

 
Het typeren van bijlagen door de aanvrager via 'Bijlage typeren' 
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Het typeren van bijlagen door de gemachtigde via 'Bijlage typeren' 

 

 
Het typeren van bijlagen door een betrokkene via 'Bijlage typeren' 

 

 

Scherm ‘Bijlage toevoegen’ met notice bij ingediende aanvraag/melding 

 

Deze notices verschijnen alleen bij het toevoegen van bijlagen bij een al ingediende aanvraag. 
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8 Indieningsscherm 

In het geval van een gecombineerde aanvraag wordt de gebruiker er na het klikken op de knop indienen, op 

gewezen dat de aanvraag gesplitst wordt. Deze melding wordt dus niet getoond als er alleen een 

watervergunning en melding gesplitst wordt (na indienen wordt wel de bestaande terugkoppeling dat de 

aanvraag gesplitst is in vergunningaanvraag en melding(en) getoond). 

 

De melding bij een gecombineerde aanvraag  is als volgt: 

 

 
Scherm melding splitsing (gecombineerd) 

 

Tekst notice: 

Uw aanvraag/melding bevat werkzaamheden die niet allemaal door hetzelfde bevoegd gezag worden 

beoordeeld. Na indiening wordt de aanvraag/melding gesplitst en naar het daarvoor bestemde bevoegd gezag 

gestuurd. De aanvragen/meldingen komen apart in Mijn overzicht te staan, maar blijven wel aan elkaar 

gekoppeld. 

 

Daarna volgt het indieningsscherm: 
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Indieningsscherm 

 

Tekst notice kosten bij indienen: 
Kosten 

Aan het indienen van een aanvraag kunnen kosten verbonden zijn. Deze kosten worden leges genoemd. Leges 

worden door iedere gemeente, waterschap of provincie vastgesteld in een legesverordening. Meer informatie 

over leges vindt u op de website van de organisatie. Voor het indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning 

Milieu gelden geen leges. 

 

Tekst toelichting ‘gefaseerd’: 

De fasering is alleen van toepassing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Voor een watervergunning 

moet u alle benodigde werkzaamheden binnen een project in één keer aanvragen. U bepaalt zelf of u de 

watervergunning/melding opneemt in de aanvraag voor fase 1 of de aanvraag voor fase 2. 

 

Tekst toelichting ‘Opmerking’: 

Als deze aanvraag/melding verband houdt met een eerder verleende of ingediende aanvraag/melding, kunt u 

dat in dit veld aangeven. Geef in dat geval zoveel mogelijk kenmerken van de gerelateerde aanvraag/melding, 

zoals het nummer, de naam en de datum van indiening. 

 

Indien er onderdelen binnen de omgevingsvergunning in de aanvraag (ook in een gecombineerde aanvraag) 

zitten, wordt een vraag over projectkosten gesteld op de “indienen” pagina. De vraag die wordt gesteld is “Wat 

zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?”. De vraag is verplicht. 

 

Tekst toelichting ‘Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?: 

De gemeente kan deze informatie gebruiken om de leges te bepalen. Maar ook om te bepalen of een Bibob-

procedure van toepassing is. Meer informatie over de Wet Bibob. 

 

De bij de formulieronderdelen gegeven antwoorden op de kostenvragen (indien ingesteld door het bevoegd 

gezag) worden opgeteld en bij het uitvragen van de projectkosten als ondersteuning in een alleen-lezen veld 

getoond naar de aanvrager. Zo heeft de aanvrager inzage in de totaalkosten van zijn eerder gegeven 

antwoorden bij het invullen van de projectkosten. Dit veld en zijn inhoud komen alleen voor op de indienen 

pagina van de digitale aanvraag. 

Indien er kostenvragen gesteld worden op de ‘Indienen’ pagina wordt er een kopje “Kosten” toegevoegd, om 

de indeling van de ‘Indienen’ pagina overzichtelijk te houden. 

  
Bovenstaande afbeelding is ter illustratie, voor de correcte teksten dient de lopende tekst in dit FO aangehouden te worden 
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Het alleen-lezen veld heeft als tekst: “De door u eerder in deze aanvraag opgevoerde kosten per werkzaamheid 

bedragen opgeteld in Euro’s:” Het alleen lezen veld wordt gevuld met een door het loket ingevuld bedrag, 

opgeteld vanuit formulieronderdelen waarbinnen de kostenvraag is gesteld.  Dit alleen lezen veld heeft een 

helptekst: “Per specifieke werkzaamheid heeft u mogelijk al moeten aangegeven wat de kosten zijn voor 

deze werkzaamheid.  Het totaal van de kosten die u bij de werkzaamheden al hebt ingevuld, wordt hier 

gepresenteerd.”  Dit alleen lezen veld wordt enkel getoond als er kostenvragen zijn ingesteld door het BG en 

deze formulieronderdelen deel uitmaken van de aanvraag. 

Notice Toestemming publicatie gegevens 

Als u geen toestemming geeft voor publicatie van persoonsgegevens, controleer dan of deze gegevens niet in 

toelichtingsvelden of bijlagen van de aanvraag staan. Anders kunnen de persoonsgegevens onbedoeld toch nog 

gepubliceerd worden bij het openbaar maken van de aanvraag/vergunning. 

Tekst toelichting ‘Toestemming publicatie gegevens’ 

Bevoegd gezagen publiceren aanvragen/meldingen en besluiten in lokale nieuwsbladen en tegenwoordig steeds 

vaker op internet. Voor publicatie op internet is uw uitdrukkelijke toestemming nodig! Als u niet wilt dat uw 

persoons- en adresgegevens op internet (of anderszins) openbaar worden gemaakt, kies dan voor antwoord 

‘Nee’. 

Uw Burgerservicenummer wordt nooit gepubliceerd. 

 

 
Figuur: Notice Toestemming publicatie gegevens  en Toelichting toestemming publicatie gegevens 

 

Toestemming om de kosten te publiceren 

Gekoppeld aan de vraag over projectkosten is de vraag om toestemming te verlenen om de kosten te 

publiceren. Deze vraag wordt gesteld op de “indienen” pagina (indien er onderdelen binnen de 

omgevingsvergunning in de aanvraag zitten) en heeft invloed op het tonen van alle vragen met betrekking tot 

kosten (zowel kostenvraag per onderdeel als projectkosten) in de publiceerbare aanvraag.  

De vraag die wordt gesteld is “Geeft u toestemming om de geschatte projectkosten / kosten van   

werkzaamheden openbaar te maken?” Met als helptekst: “De gemeente publiceert de aanvraag om 

Omgevingsvergunning op internet en in lokale nieuwsbladen. Eenieder kan inzage krijgen in deze aanvraag en 

de bijbehorende stukken. Als u niet wilt dat de geschatte kosten van de werkzaamheden worden getoond bij 

publicatie door de gemeente, kiest u hier voor antwoord Nee.” De vraag is verplicht. 
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Controles bij het indienen 

Op het moment dat de aanvrager ervoor kiest zijn conceptaanvraag in te dienen wordt  een aantal controles 

uitgevoerd. Deze betreffen zowel de inhoudelijke consistentie /  verwerkbaarheid van de aanvraag als ook de 

controle op een aantal technische randvoorwaarden om de aanvraag in het loket te kunnen verwerken. Elke 

controle wordt individueel uitgevoerd en geeft een aparte foutmelding. 

 

Verwerkbaarheidscontroles  

1. Alle in de conceptaanvraag voorkomende onderdelen moeten zijn gespecificeerd. (Ter borging 

volledigheid van de aanvraag/melding) 

2. De ‘ aanvullende werkzaamheden’ mogen enkel in de conceptaanvraag voorkomen als er minimaal 1 

Omgevingsvergunningplichtige  werkzaamheid in de conceptaanvraag voorkomt.   

o Dat borgt dat er altijd een omgevingsvergunningaanvraag ontstaat om de aanhaker op aan te 

haken.   
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o Tekst waarschuwing indien niet aan voldaan:: “Uw aanvraag kon niet worden ingediend. Uw 

aanvraag bevat een of meer aanvullende werkzaamheden. Om deze aanvullende 

werkzaamheden aan uw aanvraag Omgevingsvergunning  te kunnen toevoegen moet u ook 

tenminste 1 werkzaamheid Omgevingsvergunning selecteren waarvoor een 

omgevingsvergunningplicht geldt. Dat is niet het geval. Corrigeer de samenstelling van uw 

aanvraag via het tabblad werkzaamheden.  

3. Uitzondering op punt 2: In het geval van  een gefaseerde aanvraag met de ‘ aanvullende 

werkzaamheden’ ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten’ en/of 

‘Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ mag de aanvraag wel ingediend 

worden als deze  geen werkzaamheid omgevingsvergunning bevat welke leidt tot een aanvraag 

omgevingsvergunning en de andere fase tenminste één werkzaamheid omgevingsvergunning bevat. 

 

 

Controle op aanwezigheid van organisatieloket user 

1. Bij het indienen van een conceptaanvraag wordt gecontroleerd of voor alle partijen (bevoegd gezag of 

behandeldienst namens  het bevoegd gezag) waar een afgesplitste aanvraag / melding moet worden 

ingediend een organisatieloket user aanwezig is om die bezorging werkelijk mogelijk te maken. 

2. Als dat niet zo is wordt de conceptaanvraag niet ingediend en blijft de conceptaanvraag zonder 

aanpassingen gewoon in concept staan.  

3. De aanvrager krijgt een schermmelding dat de aanvraag niet ingediend kon worden (“Het is 

momenteel niet mogelijk om een aanvraag bij het bevoegd gezag in te dienen. Het bevoegd gezag is 

hiervan automatisch op de hoogte gesteld. Klik op 'volgende' om weer terug te keren naar uw 

aanvraag.") 

4. De betreffende  bevoegd gezagen/behandeldienst(en) waarbij om welke reden dan ook geen 

organisatieloket aanwezig is krijgen via email bericht dat geprobeerd is bij hen een aanvraag in te 

dienen, maar dat niet gelukt is omdat de organisatieloket user ontbreekt en alsnog opgevoerd dient te 

worden.  

5. (Die email wordt verstuurd naar het algemene emailadres van de organisatie, dat emailadres is een 

verplicht gegeven bij het opvoeren van een organisatie en altijd aanwezig.) 
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9 Mijn Overzicht 

Het overzicht van de ingediende aanvragen kan bestaan uit aanvragen / meldingen voor de omgevings- en 

watervergunning. Om het verschil aan te tonen bevat een kolom links een symbool.  

 

 

 
scherm Mijn overzicht  

 

Na het indienen worden de projectkosten (indien deze zijn uitgevraagd op de ‘indienen’ pagina) getoond op 

het tabblad “Voortgang” in de aanvraagmodule. Daar staat ook of de kosten openbaar gemaakt moeten 

worden. 



 

     
 

FO Aanvraagmodule v2.16  Pagina 135 van 146 
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10 Antedateren van aanvragen 

Wanneer een papieren aanvraag binnenkomt en het bevoegd gezag er voor heeft gekozen alle aanvragen 

digitaal te behandelen, kan de aanvraag worden ingevoerd in Omgevingsloket online. Als baliemedewerker ga 

je dan de papieren aanvraag digitaliseren. De gegevens uit de papieren aanvraag moeten overgenomen 

worden en daarna dient de baliemedewerker de aanvraag via Omgevingsloket online in. Bij het digitaliseren zal 

veelal sprake moeten zijn van het antedateren van de aanvraag op het moment dat de ingediende aanvraag in 

het Omgevingsloket wordt opgevoerd. Hierbij geldt een aantal uitgangspunten: 

 

 Een aanvraag die door de baliemedewerker wordt opgevoerd kan in de conceptfase nooit door 
aanvrager of gemachtigde worden overgenomen of door hem opengesteld. De aanvrager / 
gemachtigde kan de aanvraag enkel inzien. (Dat overnemen kan wel als de aanvrager zelf is begonnen 
met opvoeren in OLO en vervolgens in de conceptfase kiest voor invulhulp of openstellen, maar dat is 
een andere situatie.) 

 Het kunnen opvoeren van geantedateerde aanvragen en/of meldingen is functionaliteit 
voorbehouden aan de BG rol van Baliemedewerker en bedoeld om op papier bij BG ingediende 
aanvraag digitaal in OLO beschikbaar te maken als waren deze via OLO ingediend.  (Zie schermprint 
onder.) 

 De Baliemedewerker geeft zelf de voor de aanvraag in OLO te hanteren ingangsdatum op (op basis van 
het ontvangstmoment van de bij BG ingediende papieren aanvraag).  

 De aanvraag zoals die in OLO ontstaat moet overeenkomen met de al op papier ingediende aanvraag. 
De conceptaanvraag in OLO moet daarom inhoudelijk worden opgesteld conform de wettelijke 
situatie zoals die in OLO.   

 Let op: De requirement stelt dat het antedateren moet op het punt van de formulierversies en dat is 
terecht. Verderop in dit document worden ook nog een aantal andere voor antedateren relevante 
aspecten en de keuze van I&M daarop voor de invulling benoemd.  

 Het opvoeren van de aanvraag door de baliemedewerker doorloopt exact dezelfde flow (OLO stadia 
en schermen) als het opvoeren van een aanvraag door een aanvrager.  

 Enige inhoudelijke afwijkingen is dat voor de Baliemedewerker binnen het scherm “Nieuwe 
aanvraag/melding maken” een extra vraag wordt gesteld of het om digitaliseren van een papieren 
aanvraag gaat.  

 Als daar voor “Ja” wordt gekozen moet een ingangsdatum worden opgegeven. Deze ingangsdatum 
wordt dan overgenomen als ingangsdatum van de via OLO in te dienen aanvraag. (Zie volgende 

schermprint van huidige en niet te wijzigen situatie daaromtrent.) 
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Het opvoeren/digitaliseren van een papierenaanvraag door de baliemedewerker verschilt op 2 punten van het 

opvoeren van een “normale” conceptaanvraag door een aanvrager / gemachtigde: 

 Als een baliemedewerker een aanvraag opvoert moet hij een expliciete ingangsdatum voor de 

aanvraag opgeven, en die mag in het verleden liggen (antedateren). In alle andere gevallen wordt die 

ingangsdatum op de aanvraag door zelf OLO bepaald (ingangsdatum aanvraag = indienmoment in 

OLO). 

 De aanvraag moet worden opgevoerd conform de OLO formuliersituatie zoals die actueel was op de 

door de baliemedewerker opgegeven ingangsdatum, maar wellicht ook een aantal andere aspecten.  

De door de baliemedewerker bij de conceptaanvraag opgegeven ingangsdatum is op een aantal punten 

bepalend voor de inhoud en het indienen van de conceptaanvraag. Een aantal van die punten was ook nog niet 

van toepassing ten tijde van realisatie van deze functionaliteit, en daarvan dient alsnog nut/noodzaak voor het 

meenemen bij de antedatering bepaald te worden.  

 

Onderscheidend criterium voor de werking rondom onderstaande aspecten is in steeds wat als peildatum 

gehanteerd wordt: De geantedateerde ingangsdatum van de aanvraag met de destijds aanwezige OLO 

configuratie versus  de actuele systeemdatum met de actuele OLO configuratie. 
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Aspecten bij opstellen 

Conceptaanvraag &  

Indienen door rol van 

Baliemedewerker 

Werking bij geantedateerde aanvraag/ melding Gerealiseerd in 

Omgevingsloket  

Bevoegd Gezag Indien tussen het indienen van de papieren aanvraag en het 

opvoermoment in OLO een gemeentelijke herindeling is 

doorgevoerd wordt de aanvraag opgevoerd conform de 

actuele gemeentelijke situatie.  

 

Antedateren kan dus niet op Bevoegde Gezagen, je kunt geen 

aanvraag opvoeren op een niet meer bestaand BG. Dat zou ook 

onwenselijk zijn omdat de aanvraag dan ook zou worden 

ingediend bij een niet actief BG dat ook de behandeling niet 

doet. 

 

Gemeentelijke herindeling kunnen binnen een release worden 

uitgevoerd (projectmatige beheeractie). 

Nee, maar geen 

actie nodig 
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Aspecten bij opstellen 

Conceptaanvraag &  

Indienen door rol van 

Baliemedewerker 

Werking bij geantedateerde aanvraag/ melding Gerealiseerd in 

Omgevingsloket  

Werkzaamheden/onder

delen 

OLO kent geen historie op de werkzaamhedenlijst en 

onderliggende onderdelen. Bij antedateren worden altijd enkel 

actueel bestaande werkzaamheden en hun onderdelen binnen 

Omgevingsvergunning respectievelijk Watervergunning 

aangeboden. 

 

Consequentie is dat: 

 een inmiddels vervallen werkzaamheid of 
onderliggend onderdeel niet meer opgevoerd kan 
worden in een geantedateerde aanvraag. 

 een inmiddels toegevoegde werkzaamheid of 
onderliggend onderdeel wordt wel aangeboden. 

 verplaatsen van een werkzaamheid binnen het loket  
(zoals bij BLBI wordt gedaan in R2.7) is in deze termen 
een combinatie van verwijderen en nieuw toevoegen. 
Die is bij antedateren dus enkel beschikbaar als 
Omgevingsvergunning werkzaamheid, niet als de oude 
Waterwerkzaamheid.  

 

Dat binnen OLO anders opvangen is ook vrijwel ondoenlijk 

omdat je dan bij antedateren (maar ook bijv. bij hergebruik) 

een steeds maar groeiende en uiteindelijk onbeheersbare 

hoeveelheid uitgangssituaties ontstaat. Voor elk van die 

situaties moeten de exacte consequenties worden 

gespecificeerd,  als functionaliteit in OLO worden gerealiseerd  

en voor elke nieuwe release weer opnieuw gespecificeerd en 

bijgewerkt   

 

Gewenst is om met bevoegd gezagen in de aanloop naar een 

release zoveel mogelijk te communiceren over bovenstaande 

wijzigingen, zodat ze aanvragen waar dit bij speelt met 

voorrang kunnen verwerken voordat de release ingaat. 

Nee, maar met 

deze beslissing 

geen impact 

Formulierversies. De formulierversies zoals deze actief waren op de 

ingangsdatum aanvraag dienen te worden aangeboden. 

 

Formulierversies wijzigen enkel bij releaseovergangen van OLO. 

(De historie van gebruikte formulierversies in OLO is voor de 

landelijk beheerder te raadplegen via tabblad beheer, 

onderdeel Rapportages en dan de link “Overzicht 

formulierversies”.) 

Ja  
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Aspecten bij opstellen 

Conceptaanvraag &  

Indienen door rol van 

Baliemedewerker 

Werking bij geantedateerde aanvraag/ melding Gerealiseerd in 

Omgevingsloket  

Bijlagen De huidige OLO functionaliteit houd bij antedateren geen 

rekening met bijlagen Dit punt is relevant geworden bij de 

grote wijziging in bijlagetyperingen per R2.5. Aanpassingen 

rondom antedateren zijn daarbij niet in beeld geweest. 

 

Beslissing in Ontwerpoverleg 23012012: Rondom bijlagen 

wordt altijd gebruik gemaakt van de actuele OLO 

bijlagetyperingen. Als op de op papier ontvangen aanvraag een 

andere, nu niet meer actuele, bijlagetypering voorkomt bepaalt 

de Baliemedewerker de passende typering op basis van de 

actueel beschikbare bijlagetyperingen en voert de aanvraag 

daarmee op. 

 

Nee, maar met 

deze beslissing 

geen impact 

Lokale vragen   Lokale vragen moeten worden gehanteerd zoals van toepassing 

op de ingangsdatum aanvraag.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat OLO dit enkel correct uit 

kan voeren: 

 als de betreffende lokale vraag nog met de 
bijbehorende geldigheidsperiode in OLO aanwezig is. 
Als bijvoorbeeld een eerder nog actieve lokale vraag 
door de lokale beheerder inmiddels helemaal uit OLO 
is verwijderd “weet” OLO niet meer van het bestaan 
ervan en zal die dus ook niet meer toe kunnen passen 
op kunnen gebruiken. 

 Lokale vragen zijn BG specifiek, ze zullen dus enkel 
worden meegenomen als datzelfde BG nog bestaat en 
niet via een gemeentelijke herindeling is opgegaan in 
een nieuwe of andere gemeente. 

 

Lokale vragen kunnen op elk gewenst moment worden 

gewijzigd door het betreffende BG (lokale beheerder). 

Nee 
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Aspecten bij opstellen 

Conceptaanvraag &  

Indienen door rol van 

Baliemedewerker 

Werking bij geantedateerde aanvraag/ melding Gerealiseerd in 

Omgevingsloket  

Lokale parameters Lokale parameters moeten worden gehanteerd zoals van 

toepassing op de ingangsdatum aanvraag.  

 

Op dit moment is binnen de aanvraag enkel 1 parameter 

relevant, nl. die voor brandveilig gebruik.  

 

Let op:  

 Juist de lokale parameter voor brandveilig gebruik 
heeft niet enkel impact op de check (daar zijn 
parameters eigenlijk voor bedoeld) , maar ook op de 
aanvraag.  

 Om onbedoelde effecten van die keuze te voorkomen 
is in het verleden de afspraak gemaakt dat deze 
parameter ingesteld kan worden en vervolgens niet 
meer door BG mag worden gewijzigd.  

 

 

Aandachtspunt voor een eventuele komende release:  

Het lijkt gewenst  om de manier waarop de lokale parameter 

brandveilig gebruik nu in OLO werkt in een toekomstige release 

ongedaan te maken en binnen de normale structuren te 

realiseren door: 

 De parameter enkel voor de check te hanteren, en 
binnen de vergunningcheck dan is per definitie de 
actuele waarde van toepassing.  

 Deze functionaliteit aan de aanvraagkant onder te 
brengen in reguliere formuliervragen (jFO), en 
daarmee valt dit rondom antedatering dan 1-1 onder 
het punt van formulierversies. (zie aspect 
“Formulierversies” hierboven in de tabel) 

Nee 

Notificaties richting BG 

via Stuf 

Berichtenverkeer  

 

Berichten worden ongeacht ingangsdatum van de 

aanvraag/melding geleverd conform de actuele instelling voor 

de verzendmethode bij BG (email <> SOAP/XML), en indien 

gekozen voor StUF in de actuele door BG ingestelde versie van 

StUF. De berichten worden gevuld op basis van de gebruikte 

formulierversie.  

 

De door de baliemedewerker opgevoerde ingangsdatum 

aanvraag/melding is hiervoor niet relevant. Er bestaat dus geen 

antedatering op de StUF instelling voor een BG.  

 

De manier van notificeren en de gebruikte StUF versie kan op 

elk gewenst moment worden gewijzigd door BG (lokale 

beheerder) 

Ja 
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Aspecten bij opstellen 

Conceptaanvraag &  

Indienen door rol van 

Baliemedewerker 

Werking bij geantedateerde aanvraag/ melding Gerealiseerd in 

Omgevingsloket  

Notificaties richting BG 

via Email 

Berichten worden ongeacht ingangsdatum van de 

aanvraag/melding geleverd conform actuele instelling voor de 

verzendmethode bij BG (email <> SOAP/XML), en indien 

gekozen voor email altijd in de actuele vorm verzonden en 

conform de actuele OLO realisatie.  

 OLO “kent” geen oude emailversies van notificaties, 
OLO kent enkel de actuele emailversie.  

 OLO verstuurt de notificaties op basis van de actuele 
functionaliteit. (Een notificatie bij de 
indienfunctionaliteit die is toegevoegd na de 
ingangsdatum zal dus wel worden verzonden, een 
notificatie die na de ingangsdatum van de aanvraag is 
verwijderd en niet meer voorkomt in de actuele 
indienfunctionaliteit wordt niet meer verzonden..  

 

De door de baliemedewerker opgevoerde ingangsdatum 

aanvraag/melding is hiervoor niet relevant. Er bestaat dus geen 

antedatering op emailnotificaties. 

 

De manier van notificeren kan op dagbasis worden gewijzigd 

door BG (lokale beheerder) 

Ja 

Notificaties richting 

Aanvrager 

Emailnotificaties worden ongeacht ingangsdatum van de 

aanvraag/melding verzonden conform de actuele door het BG 

ingestelde waarde voor “Communicatie naar de aanvrager via 

OLO”.  

Nee, maar gaat 

goed zonder 

verdere actie 

Bij indienen gegeneerde 

Aanvraag PDF’s  

 

De aanvraag-PDF’s (zowel de volledige PDF als de 

publiceerbare PDF) moeten worden gegenereerd conform de 

formuliersituatie op de ingangsdatum aanvraag/melding. 

Nee, maar gaat 

goed zonder 

verdere actie 

Zelf te genereren 

papieren 

aanvraagformulieren 

Als vóór het indienen van de conceptaanvraag wordt gekozen 

voor het genereren van een papieren aanvraagformulier moet 

een formulier worden gegenereerd op basis van de opgegeven 

ingangsdatum aanvraag/melding.  

 

Dit gaat goed, met de opmerking dat ook op het gegenereerde 

papieren aanvraagformulier wel de ingangsdatum is ingevuld/ 

en wordt getoond.  

 strikt gezien klopt dat ook nog omdat de aanvraag 
daadwerkelijk al is ingediend… 

 ….maar normaal zie je nooit een ingangsdatum op een 
papieren aanvraagformulier omdat dat niet het geval 
is en die datum dan nog niet bekend (leeg) is.  

Nee, maar gaat 

goed zonder 

verdere actie 
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11 Virusscanner 

11.1 Toevoegen bijlagen 

Bij het toevoegen van bijlagen worden de bestanden gescand op virussen. Als de aanvrager een bestand heeft 

geselecteerd en op ‘Volgende’ klikt zal de locatie van het bestand aan de virusscanner worden aangeboden. De 

virusscanner zal het bestand controleren op virussen die op dat moment bekend zijn.  

Als er een virus gedetecteerd wordt in de bijlage zal dat worden gemeld aan de aanvrager. 

 

 
 

De tekst van de errormelding is: 
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Ook zal de ingelogde gebruiker een e-mail krijgen met informatie van de aanvraag en het gevonden virus. Het 

gevonden bestand zal naar een quarantaine-directory verplaatst worden en de gebruikers welke de rol 

‘Applicatiebeheerder’ hebben, worden per e-mail op de hoogte gebracht van het gevonden virus.  

11.2 Ophalen bijlagen 

Na het toevoegen van bijlagen is het ook mogelijk de bijlage weer te downloaden. In de tijd tussen toevoegen 

en downloaden kunnen er virussen zijn die nog niet eerder gevonden waren. Daarom is er voor gekozen om 

ook tijdens het downloaden de bestanden opnieuw aan te bieden aan de virusscanner voor controle op 

virussen. Op het moment dat de aanvrager op de knop ‘Download bestand’ klikt wordt het bestand eerst aan 

de virusscanner aangeboden voor controle. Mocht er een virus gevonden zijn dan zal dit aan de aanvrager 

kenbaar gemaakt worden door middel van een notificatie. Het bestand kan dan niet worden gedownload. Ook 

zullen er net zoals bij het toevoegen van bijlages de e-mails naar de ingelogde gebruiker en de 

applicatiebeheerder gestuurd worden met de melding dat er een virus gevonden is. 
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De tekst van de errormelding is: 

 

 

11.3 Toevoegen notitie 

Naast bijlagen kunnen ook notities een document bevatten. Ook deze documenten worden op virussen 

gecontroleerd, en zo nodig melding van gemaakt. De tekst van de errormelding is: 

 

 
 

Daarnaast worden ook e-mails naar de ingelogde gebruiker en applicatiebeheerder verzonden. 
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11.4 Ophalen notitie 

Tijdens het ophalen van een notitie wordt het bestand opnieuw gecontroleerd. 

 

 
 

Indien bij het downloaden van het bestand een virus aangetroffen wordt daar melding van gemaakt naar de 

ingelogde gebruiker en de applicatiebeheerder als mede een notificatie op het scherm. 

De tekst van de errormelding is: 

 

 
 

 


