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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat het functioneel ontwerp van de behandel- en beheermodule 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 

De scope van dit functioneel ontwerp betreft een uitbreiding in de functionaliteit ten aanzien van het bevoegd 

gezag. De beginsituatie is niet omschreven. Dit FO bevat de wijzigingen vanaf versie 2.7. Enkele 

functionaliteiten zijn hierdoor uitgebreid of zeer uitgebreid beschreven, terwijl andere functionaliteiten niet 

zijn beschreven.  

Wijzigingen in de locatieaanduiding, de aanvraagmodule, 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 

het 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 alle samenwerkingsscenario’s verloopt de informatie-uitwisseling tussen bevoegde gezagen en 

adviseurs via Omgevingsloket online. Eigen systemen voor vergunningverlening van de bevoegde 

gezagen zijn aan Omgevingsloket online gekoppeld en niet aan elkaar. Dit verloopt overigens niet 

100% geautomatiseerd.  

 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.  

 De ondersteuning van het Vooroverleg kan worden gebruikt in de huidige vorm, maar zal niet worden 

uitgebreid met eventuele additionele wensen en eisen vanuit de watervergunning. 
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 De provincie kan als bevoegd gezag voor zowel de water- als de omgevingsaanvraag of melding 

gelden. In dat geval is de gemeente of waterschap geen bevoegd gezag meer van de water- of de 

omgevingsaanvraag of melding.  

 Aanpassingen in lokale regels en lokale vragen kunnen per direct actief worden, de restrictie dat ze 

pas per de volgende dag actief kunnen worden is niet meer aanwezig. (Aanpassing n.a.v. OLON 

3415/CAB135, t/m release 2.4.x werden lokale regels en lokale vragen pas de volgende dag, na een 

nachtverwerking die aanwezige aanvragen controleerde en corrigeerde, actief).  

1. Als een conceptaanvraag al aanwezig is op het moment dat gewijzigde lokale regels/vragen 

ingaan, en deze aanvraag wordt vóór de volgende dag ingediend, bevat de aanvraag nog de 

oude situatie rondom lokale regels / vragen (geen correctie op inhoud). 

2. Als een conceptaanvraag al aanwezig is op het moment dat gewijzigde lokale regels/vragen 

ingaan, en deze aanvraag wordt de volgende dag ingediend moet de aanvrager deze 

onderdelen (indien nog relevant) opnieuw specificeren (conform situatie rel 2.4.x.). 

1.4 Leeswijzer  

Dit document is een uitbreiding op het Functioneel ontwerp van Omgevingsloket online.  
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2 Behandelmodule 

2.1 Procesmodel 

In het FO Bijlage Procesmodel wordt ingegaan op de verschillende statussen waarin een aanvraag kan 

verkeren, welke taken in elke status van een aanvraag beschikbaar zijn en wie in welke rol welke rechten heeft.  

2.2 Separaat inlogportaal voor behandelaars en beheerders 

Het behandelen en beheren van aanvragen/meldingen gebeurt via aparte inlogportalen. Dit geldt voor zowel 

de landelijke als lokale behandel- en beheerfuncties. Deze scheiding van de behandelmodule van de 

beheermodule gebeurt door middel van een andere URL. Dit wordt gedaan door in de opstartparameters de 

beheermodules een ander ‘Contentpath’ te geven dan de behandelmodule (zie par. 3.1). 

 

In de behandelmodule zijn alle beheerfunctionaliteiten uitgezet.  

2.3 Overzicht aanvragen 

In de behandelmodule worden niet alleen de omgevingsvergunningen behandeld maar ook de 

watervergunningen. 
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In de overzichten van aanvragen (‘alle aanvragen’ en ‘mijn aanvragen’) binnen de behandelmodule wordt vanaf 

release 2.7 de kolom ‘Postcode’ toegevoegd. Hierin wordt het attribuut Postcode geplaatst. Deze wordt gevuld 

met een kopie van de postcode die is ingevuld binnen de projectlocatie, waar de eventuele spatie uit is 

verwijderd.  

 

Zoeken op postcode  

In het ‘zoeken’ scherm wordt vanaf release 2.7 een veld ‘Postcode’ toegevoegd. Hiermee kan bevoegd gezag 

zoeken op postcode. Er zitten geen validaties op het veld. Elke invoer kan een zoekresultaat opleveren. In het 

zoekresultaat worden alle aanvragen (behorende bij het betreffende bevoegd gezag) getoond waar 

daadwerkelijk (dat deel van) de opgegeven postcode in voorkomt. Een theoretisch voorbeeld: Bij een 

zoekopdracht zal op ‘10’ o.a. een aanvraag teruggeven kunnen worden met als postcode 1055EL, maar ook een 

aanvraag met postcode 3310AB. 
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Als in een aanvraag een andere locatieaanduiding (kadastraal of Noordzee) is gehanteerd komt deze aanvraag 

sowieso niet in het zoekresultaat terug. 

 

Zoeken op meerdere criteria is mogelijk, met een gecombineerd zoekresultaat. Bij bijvoorbeeld een 

zoekopdracht op status en postcode bestaat het zoekresultaat uit de aanvragen die zowel de gezochte status 

als de gevraagde postcode bevatten. Zoekresultaten worden (conform huidige functionaliteit) getoond op 

volgorde van ‘gewijzigd op’, waarbij de meest recent gewijzigde aanvraag bovenaan staat. De kolom postcode 

is sorteerbaar, zodat BG zelf de volgorde van aanvragen kan wijzigen op postcode. Aansluitend kan de gezochte 

aanvraag geselecteerd worden via de kolom Naam aanvraag/melding. 

2.4 Inzien aanvraaggegevens 

Als vanuit het overzicht aanvragen een aanvraag is geopend (door op de naam van de aanvraag/melding als link 

te klikken) wordt deze getoond in het scherm “Inzien aanvraaggegevens”.  

 
 

In het geval de door de aanvrager ingediende aanvraag bij het indienen is gesplitst in meerdere individuele 

aanvragen/meldingen, zijn die andere gerelateerde aanvragen en meldingen op te vragen via de taak 

“gerelateerde meldingen/aanvragen bekijken”. 

 

Het scherm “Gerelateerde aanvragen/meldingen bekijken” toont alle gerelateerde aanvragen en meldingen 

(zowel bij het eigen BG als ook bij de andere BG’s). De individuele in de lijst weergegeven aanvragen/meldingen 

zijn in te zien door op de naam van de aanvraag/melding als link te klikken. De geselecteerde aanvraag wordt 

dan getoond in het “Inzien aanvraaggegevens” scherm. 
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In de behandelmodule worden bij de ‘Algemene gegevens’ op de Inzien Aanvraaggegevens pagina op de 

aanvragen tab de projectkosten inzichtelijk gemaakt. Deze zijn beschikbaar na indienen en inzichtelijk voor alle 

uitvoerders. De afzonderlijke kosten per werkzaamheid worden niet getoond. Deze zijn inzichtelijk via aanvraag 

pdf. 
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2.5 Inzien Aanvrager/melder 

In de behandelmodule wordt bij de ‘aanvrager/gemachtigde’ gegevens na ingang van release 2.7 het veld 

‘Huisletter’ weergegeven. Ook bij bestaande en reeds ingediende aanvragen wordt het veld ‘Huisletter’ 

getoond, maar zal deze leeg zijn (weergegeven met een liggend streepje). Er wordt geen informatie 

toegevoegd/aangepast in reeds ingediende aanvragen.  
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2.6 Inzien Locatie 

Bij het inzien van de locatie komen meerdere gegevens in beeld: 

Na de ingangsdatum van release 2.7 wordt het veld huisletter toegevoegd aan de locatiegegevens in de 

behandelmodule. Bij aanvragen waarin na ingangsdatum van release 2.7 het veld huisletter gevuld is, wordt de 

vulling getoond in het veld huisletter. Indien dit veld leeg is wordt er een liggend streepje in getoond. 

Aanvragen die voor ingang van release 2.7 zijn ingediend blijven ongewijzigd, daar zal altijd een streepje in het 

veld huisletter komen te staan.  

2.7 Inzien bijlagen 

 
 

In het overzicht van de bijlagen staat de kolom ‘Bestandsnaam’ rechts naast de kolom ‘Naam bijlage’. De 

bestandsnaam is de naam die aanvrager in het loket aan de bijlage geeft, dit hoeft niet de bestandsnaam bij 

uploaden te zijn. 

 

Er wordt de mogelijkheid geboden om de bijlagen te sorteren door op een kolomnaam te drukken. Om de 

bijlagen ook netjes op de indiendatum te sorteren is bij de kolom ‘Datum ingediend’ de datumformaat ‘YYYY-

MM-DD’.  
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Sorteren op 'Datum ingediend' 

 

 

 
In het overzichtsscherm ‘Bijlage inzien’ is het veld ‘Bestandsnaam’ toegevoegd boven het veld ‘Naam bijlage’. 
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In het overzicht van de bijlagen tijdens het registreren van een beschikking is de kolom ‘Bestandsnaam’ 

toegevoegd rechts naast de kolom ‘Naam bijlage’. De kolom ‘Titel’ is gewijzigd in ‘Naam bijlage’. 

2.8 Audit trail 

In de audit trail details van de regel die hoort bij ‘indienen aanvulling’ wordt vanaf release 2.7 de vraag "Is 

hiermee de aanvraag volgens u compleet?" en het bijbehorende antwoord (Ja of Nee) opgenomen. Daarnaast 

zijn met ingang van release 2.13.2 de taken ‘intrekken adviesaanvraag’ en ‘sluiten adviesaanvraag’ opgenomen. 

Ook is vanaf release 2.13.2 de kolom ‘Organisatie’ toegevoegd aan de audit trail.  

2.9 Advies aanvragen bij een melding 

Met ingang van release 2.12.1 kan bij een ingediende melding ook een advies worden aangevraagd bij een 

andere organisatie. De nieuwe taak ‘Aanvragen advies’ is nu ook beschikbaar voor de (toegewezen) 

coördinator van een melding in de status ‘Gemeld’. Het adviestype van een melding zal altijd van het type 

‘Advies’ zijn en deze zal automatisch gekozen worden.  

Het aanvragen van advies gaat op dezelfde manier als bij een vergunningaanvraag (zie ook FO OLO 2.12 Bijlage 

Procesmodel). 

 

 
 

Vanaf release 2.13.2 is het ook mogelijk advies te vragen bij aanvragen met de status ‘Beschikking’. Om dit 

mogelijk maken zijn ook twee andere taken beschikbaar bij aanvragen met de status ‘Beschikking’. Het gaat om 

de taken ‘Toewijzen coördinator’ en ‘Toewijzen adviseur’. 
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2.10 Advies indienen 

Het geven van een advies is mogelijk door in het menu aan de linkerkant te klikken op “Documenten,” vanuit 

de rol van adviseur of adviescoördinator. 

 
- Een adviseur is een toegewezen medewerker van een adviesorganisatie en degene die advies geeft.  

Advies kan worden gegeven door een toegewezen medewerker in rol van coördinator of toegewezen 

medewerker in de rol van behandelaar. Beide medewerkers kunnen advies afronden  en volledig 

maken. Er is geen hiërarchie aangebracht, wanneer zowel een coördinator als een behandelaar is 

toegewezen kunnen beiden de adviestaak afronden, niet alleen de coördinator. 

- Degene die advies geeft, de adviseur, heeft eindverantwoordelijkheid over goed advies: 

- Wijzigen/verwijderen van documenten na toevoegen is niet mogelijk.  

- Het uitbrengen van een advies kan alleen na toevoegen van een document. 

- Het volledig verklaren kan op elk moment na toevoegen van eerste document. 

- Document is niet gebonden aan bepaald format. 

- Een advies kan bestaan uit meerdere documenten. De adviesdocumenten worden gebundeld als één 

advies behandeld. Dat houdt in dat wanneer advies volledig is: 

- Berichten (e-mail / StUF) verstuurd worden. 

- Adviesdocumenten beschikbaar komen voor BG. 

Advies door meerdere personen: 

1. Een coördinator kan een adviesaanvraag aan een behandelaar uit zijn organisatie toekennen. Zowel de 

coördinator als de behandelaar kunnen de adviestaak in zijn volledigheid uitvoeren.  

2. Indien een coördinator bezig is met het geven van een advies (hij heeft een document toegevoegd 

maar het advies is nog niet volledig verklaard) en hij zet de adviesaanvraag door naar een (andere) 

behandelaar binnen zijn organisatie, dan kunnen zowel de coördinator als de toegewezen 

behandelaar: 
- reeds aan het advies toegevoegde documenten inzien 

- zelf documenten aan het advies toevoegen 

- het advies volledig verklaren. 

 

Op de pagina waar de adviseur een document toevoegt, moet hij aangeven of het advies volledig is, of dat hij 

nog meer documenten toe wil voegen aan het advies. De vraag is daarbij: “Is het advies hiermee volledig?” en 

de antwoordopties zijn: “Ja” en “Nee, ik wil nu of later nog meer documenten toe kunnen voegen aan dit 

advies” 

 

Bij het antwoord “Ja” is het advies volledig. De adviestaak is dan afgerond, de adviseur kan daarna geen 

adviesdocument meer toevoegen. 

 

Bij het antwoord “Nee, ik wil nu of later nog meer documenten toe kunnen voegen aan dit advies”, is het 

advies niet volledig. In het laatste geval zal de adviseur direct of op een ander willekeurig moment nog een 

document toe kunnen voegen. Er zit geen maximum op het aantal documenten wat de adviseur toe kan 

voegen. De adviseur moet zelf in de gaten houden dat hij het advies op een later moment nog moet afronden. 
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Zowel bij het geven van het antwoord “Ja” als het antwoord “Nee” komt de adviseur na het klikken op de knop 

‘Opslaan’ terecht op de pagina “inzien documenten”, waar hij het overzicht ziet van toegevoegde documenten 

en de mogelijkheid heeft om een nieuw document toe te voegen indien het advies nog niet compleet is. Indien 

een advies compleet is verschijnt de melding dat er geen adviesaanvragen gevonden zijn. 

 

Vanaf release 2.13.1 mogelijk tot 25 bestanden tegelijkertijd toe te voegen. Dit kan op twee manieren worden 

gedaan, te weten:  

1) In Windows (via bijvoorbeeld de verkenner) meerdere bijlagen selecteren om deze vervolgens in 

de box (Figuur 1a) te slepen.  

2) Op bladeren drukken, waardoor vervolgens de Windows verkenner wordt opgestart. In deze 

verkenner kunnen meerdere bestanden worden geselecteerd door de CTRL toets ingedrukt te 

houden. 
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2.11 Intrekken adviesaanvraag 

De toegewezen coördinator kan als een aanvraag of melding niet vervulde adviesaanvragen heeft deze 
intrekken. Dat kan via de taak ’Intrekken adviesaanvraag’.Deze taak is alleen beschikbaar als er openstaande 
adviesaanvragen zijn. 

 
Zijn er meerdere niet vervulde adviesaanvragen, dan moet de toegewezen coördinator eerst een keuze maken 
welke adviesaanvraag hij wil intrekken. Hiervoor wordt een keuzescherm geopend. 

 
Het intrekken van de adviesaanvraag moet de coördinator ook bevestigen via een verplichte Ja/Nee 
keuzevraag. Daarnaast kan de coördinator ook een toelichting geven waarom de adviesvraag ingetrokken 
wordt.  
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2.12 Adviesaanvraag sluiten 

De toegewezen adviescoördinator kan een adviesaanvraag sluiten als de aanvraag of melding één of meerdere 
niet vervulde adviesaanvragen heeft bij zijn of haar adviesorganisatie. 

 
Zijn er meerdere niet vervulde adviesaanvragen, dan moet de adviescoördinator eerst een keuze maken van 

welke adviesaanvraag moet worden gesloten. Hiervoor wordt er een keuzescherm geopend. 

 
Het sluiten van de adviesaanvraag moet ook bevestigd worden, via een verplichte Ja/Nee keuzevraag. 
Daarnaast moet er een toelichting gegeven worden met wat de reden van het sluiten is. 
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2.13 Genereren PDF 

Binnen een aanvraag is het mogelijk om het formulier te downloaden. Er komen twee knoppen om een 

formulier te maken: aanvraag PDF maken en publiceerbare PDF maken. Om een formulier te downloaden was 

altijd al de knop “PDF maken” beschikbaar. Met ingang van release 2.7 wordt deze knop hernoemd tot 

“Aanvraag PDF maken”. Als er op de knop “Aanvraag PDF maken” wordt geklikt, wordt een PDF aangemaakt 

van de aanvraag, met daarop alle ingevoerde gegevens. 

 

 
Met ingang van release 2.7 wordt binnen de behandelmodule bij de knop “Aanvraag PDF maken” de knop 

“Publiceerbare PDF maken” toegevoegd. 
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De knop “Publiceerbare PDF maken” is beschikbaar binnen de behandelmodule en na indienen van de 

aanvraag. Na indienen en binnen de behandelmodule is “Publiceerbare PDF maken” beschikbaar onder 

dezelfde omstandigheden waaronder de knop “Aanvraag PDF maken” beschikbaar is.  

Door op de knop “Publiceerbare PDF maken” te klikken wordt er een publiceerbare PDF gegenereerd. Dit 

publiceerbare PDF wordt volgens dezelfde regels gegenereerd als het publiceerbare PDF wat automatisch 

wordt gegenereerd bij indienen van een aanvraag. 

2.14 Gebruik dossiermodule Omgevingsloket online t.b.v. behandeling uitgezet 

Op het moment dat het bevoegd gezag de keuze maakt om geen gebruik te maken van de dossiermodule ten 
behoeve van de behandeling, maar gebruik maakt van het eigen backoffice systeem, vervallen er een aantal 
taken in de behandelmodule zoals ‘Aanhouden beslissing’ en ‘Aankondigen verlengen beslistermijn’. De 
behandelmodule wordt in dat geval alleen gebruikt om informatie te delen.  

 

De taken die voor bevoegd gezag (Coördinator) beschikbaar moeten zijn indien gebruik van de dossiermodule 

t.b.v. behandeling “nee” is:  

 Coördinator toewijzen 

 Gerelateerde aanvragen/ meldingen bekijken 

 

Na toewijzen coördinator:  

 Gerelateerde aanvragen/ meldingen bekijken 

 Advies aanvragen 
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 Aanvulling vragen  

 Behandelen verzoek tot geheimhouding (alleen bij milieu, zie FO Geheimhouding) 

 Behandeling overdragen aan andere organisatie 

 Bericht in behandeling verzenden 

 Beoordeling aanvragen 

 Bevoegd gezag wijzigen 

 Soort procedure wijzigen 

 Coördinator wijzigen 

 Beschikking registreren 

 Tussentijds overdragen naar archief 

 Dossier sluiten 

 

Na sluiten dossier: 

 Dossier overdragen naar archief 

 Gerelateerde aanvragen/ meldingen bekijken 

 

Op een ingetrokken aanvraag (ongeacht) vanuit welke status de intrekking heeft plaatsgevonden) zijn de 

volgende taken beschikbaar:  

 Dossier sluiten 

 Gerelateerde aanvragen/ meldingen bekijken 

 Tussentijds overdragen naar archief 

 

De volgende functionaliteiten blijven aanwezig:  

 
 

Bij de tab ‘Werkzaamheden’ blijft de functionaliteit ‘Inzien’ bestaan, de knoppen ‘Volledigheid’ en ‘Beoordelen’ 

worden niet getoond wanneer het bevoegd gezag geen gebruik van de behandelmodule. 
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3 Beheermodule 

De wijzigingen van release 2.10 in de beheermodule bestaan grotendeels uit wijzigingen met betrekking tot 

lokale regelgeving voor Water. Verder zijn er 2 niet-waterspecifieke wijzigingen in het onderdeel 

organisatiebeheer:  

1) Bevoegd gezag kan aangeven of ze wel/niet beschikbaar is voor het inroepen van invulhulp door 

de aanvrager,  

2) De Landelijk beheerder kan Organisaties in Omgevingsloket online verwijderen. 

3.1 Separaat inlogportaal voor beheerders: beheermodule 

De lokale en landelijke beheermodule is gescheiden van de behandelmodule door middel van een andere URL. 

Dit wordt gedaan door in de opstartparameters de beheermodule een ander ‘Contentpath’ te geven dan de 

behandelmodule.  

 

De URL voor zowel de lokale als landelijke beheermodule is opgebouwd uit verschillende opstartparameters 

wat inhoudt dat deze instelbaar is.  

De opbouw van de URL ziet er als volgt uit: : [lvoHos]/[contextPath] /bevoegdgezag/home?init=true 

 

In de behandelmodule zijn alle beheerfunctionaliteiten via opstartparameters uitgezet. Hierbij is er 

onderscheid gemaakt tussen de rol van lokaal beheerder en die van de landelijk beheerder (inclusief 

applicatiebeheerder). De landelijk beheerder heeft een VPN-verbinding nodig om in te loggen. 

 

De beheerfunctionaliteiten in de lokale en landelijke beheermodule worden aangezet met de 

opstartparameters: 

 

 LandelijkBeheerActief=TRUE 

 LokaalBeheerActief=TRUE 

Als de landelijke beheerfunctionaliteiten niet aanstaan, kan de landelijk beheerder of applicatiebeheerder wel 

inloggen maar zijn alle beheerfunctionaliteiten van de landelijk beheerder of applicatiebeheerder niet 

beschikbaar. De landelijke beheerfunctionaliteiten worden door de opstartparameter LandelijkBeheerActief 

aangezet. 

 

Als de lokale beheerfunctionaliteiten niet aanstaan, kan de lokaal beheerder nog wel inloggen maar zijn alle 

lokale beheerfunctionaliteiten niet meer beschikbaar. De lokale beheerfunctionaliteiten worden door de 

opstartparameter LokaalBeheerActief aangezet. 

 

Alle niet beheerfunctionaliteiten blijven beschikbaar, ook als alle beheer functionaliteiten uitgezet zijn. 

 

De beheermodule heeft een extra opstartparameter, namelijk BeheerAanvragenOverzicht. Met deze 

parameter worden voor alle niet beheerrollen, zoals coördinator, behandelaar e.d. de toegang tot de tab ‘De 

aanvragen’ ontzegd, zodat zij de beheermodule niet kunnen gebruiken als behandelmodule.  

file:///C:/Users/kootm.AD.004/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VY8D71HQ/%5b%20lvoHos%5d/%5bcontextPath%5d%20/bevoegdgezag/home%3finit=true
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De gebruikers zonder beheerrol hebben alleen de tabs ‘Home’ en ‘Informatie’ tot hun beschikking 

 

Om visueel onderscheid tussen de behandelmodule, de lokale beheermodule en de landelijke beheermodule te 

maken is de bestaande opstartparameter ‘bg-color’ bij deze modules verschillend. 

 

Voor productie is de standaard ingestelde ‘bg-color’ voor: 

 de Behandelmodule #8a8871 

 de beheermodule #555173 

 de landelijke beheermodule #3F5B4B 

3.2 Stuurgegevens 

In het tabblad ‘Beheer’ zijn de volgende opties beschikbaar onder de kop ‘Stuurgegevens’: 

- Beheer lokale regels vergunningcheck 

- Beheer lokale paramaters vergunningcheck 

- Beheer lokale vragen aanvraagformulier 

- Beheer lokale kostenvraag aanvraagformulier 

- Beheer ontvangstbevestiging 

 

De eerste 4 bullets worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt. 
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3.3 Beheer lokale regels vergunningcheck 

Voor een aantal checks kan het bevoegd gezag lokale regels instellen. Deze functionaliteit was voor Wabo al 

beschikbaar voor gemeente en provincie, voor Water dient de functionaliteit beschikbaar te zijn voor 

waterschap en provincie. De gemeente is bevoegd gezag voor de melding Lozingen op bodem en riolering, 

maar voor deze melding zijn geen lokale regels mogelijk. 

 

Een wijziging sinds invoering watervergunning is dat er 5 in plaats van 4 opties beschikbaar zijn onder 

‘Beïnvloeding plichtbepaling’. Zie voor verduidelijking de afbeelding op de volgende pagina:  

 

Omgevingsvergunning situatie (2.4) Watervergunning situatie (vanaf 2.5) 

1. Geheel conform landelijke regelgeving 1. Conform (model)verordening/keur 

2. Altijd vergunningplichtig 2. Altijd vergunningplichtig 

3. Altijd vergunningvrij 3. Altijd vergunningvrij 

4. Vrijstellingregel 4. Vrijstellingregel 

 5. Specifieke vergunning/meldplicht  

  

Optie 5 kan ook worden toegepast bij omgevingsvergunningen 

 

Bij elk van de beschreven opties is een eigen Toelichting gewenst met de volgende tekst: 
 

Optie Toelichting 

Optie 1, conform 

(model)verordening/keur 

Kies hiervoor als er geen lokale afwijkingen of bijzonderheden gelden 

ten opzichte van de modelverordeningen/keuren zoals deze in 

Omgevingsloket online zijn opgenomen. 

Optie 2, altijd vergunningplichtig Kies hiervoor als de lokale regelgeving altijd vergunningplicht 

voorschrijft. 

Optie 3, altijd vergunningvrij Kies hiervoor als het onderdeel vergunningvrij is. Het onderdeel 

wordt direct als vergunningvrij afgeleid zodra door de gebruiker is 

aangegeven dat de locatie van de werkzaamheden valt binnen de 

reikwijdte van betreffend bevoegd gezag.  

Optie 4, vrijstellingsregel Kies hiervoor als er een nader gespecificeerde vrijstellingregel van 

toepassing is. 

Optie 5, specifieke 

vergunning/meldplicht 

Kies hiervoor als er een specifieke vergunning- of meldplicht geldt en 

geef bij de lokale parameters aan wanneer deze geldt. 

 

Voor de verschillende onderdelen worden niet altijd alle opties beschikbaar gesteld. Of de regelgever voor een 

bepaald onderdeel het waterschap of de provincie is, en welke opties voor welke onderdelen beschikbaar 

gesteld moeten worden is terug te vinden in de betreffende jFO’s. Er wordt dus een andere lijst met lokale 

regels getoond aan een gemeente dan aan een provincie of een waterschap. 

 

De defaultinstelling voordat de lokale regel wordt aangepast door het bevoegd gezag is optie 1 “conform 

modelverordening/keur. Dit betekent dat als optie 1 bij een bepaald onderdeel niet getoond wordt, dit tot 

onjuiste conclusies kan leiden als de lokale regel niet ingevuld wordt. In een jFO kan hier voor specifieke 

werkzaamheid zijn afgeweken, bijv. kappen, daar bestaat geen defaultinstelling 1 meer. Hier wordt ook in de 

handleiding op gewezen.  



 

 
 

FO Behandel- en beheermodule v2.16 Pagina 26 van 120 
 

 

 

 

 
Afbeelding Beheer lokale regels vergunningcheck  

 

 
Tekst ‘Beïnvloeding plichtbepaling’:  

Geef hieronder aan volgens welke regelgeving de vergunningplicht moet worden bepaald. Details over deze 

taak staan in de handleiding Omgevingsloket online en het infoblad.  

 

 
Tekst ‘Nader gespecifieerde vrijstellingsregels’: 

Geef hieronder aan welke vrijstellingsregels gelden. Gebruik de handleiding Omgevingsloket online om ervoor te 

zorgen dat de vrijstellingsregels aansluiten op de standaard vraag en de antwoordmogelijkheid.  
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Aanpassingen in lokale regels kunnen per direct actief worden, de begindatum mag dus niet in het verleden 

liggen, wel op de actuele dag.  De einddatum moet in toekomst liggen vanaf de eerstvolgende dag na de 

begindatum. 

 

De omschrijving van de lokale vrijstellingsregel voor de werkzaamheid ‘Realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem buiten inrichtingen’ wordt default voor gevuld met de volgende, landelijk opgegeven, 

tekst: 

Een interferentiegebied is een gebied met een grote kans op negatieve onderlinge beïnvloeding van 

ondergrondse activiteiten. Dat komt door de hoge dichtheid aan ondergrondse activiteiten. In deze gebieden is 

ordening van en sturing op de aanleg van bodemenergiesystemen dus gewenst. Daardoor kunnen meer 

bodemenergiesystemen worden geïnstalleerd zonder dat ze onderling interfereren en hierdoor afbreuk doen 

aan het energierendement. 

 

Voor kleine bodemenergiesystemen (< 70 kW) geldt daarom in interferentiegebieden naast een meldingsplicht 

ook een vergunningplicht. Dat is nodig om te kunnen sturen en ordenen in interferentiegebieden. 

 

Via onderstaande link vindt u meer informatie en kunt u nagaan waar interferentiegebieden zijn. 

 

Is het systeem gelegen binnen een aangewezen interferentiegebied? Kies hieronder dan voor Nee (geen 

vrijstelling). 

 

Is het systeem gelegen buiten een aangewezen interferentiegebied? Kies hieronder dan voor Ja (vrijstelling). 
 
De lokale beheerder kan zelf de hyperlink toevoegen en ook de voor gevulde tekst aanpassen.  
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3.4 Beheer lokale parameters vergunningcheck 

Alle parameters per onderdeel worden gebundeld in een versie voorzien van één ingangsdatum (en mogelijk 

ook een einddatum). De flow verloopt zoals beschreven in de volgende screenshots. 

 

Eerst kiest de beheerder het betreffende onderdeel.  

 

Stap 1: Overzicht: 

 
Scherm 1 

 

Als eerste kiest de lokaal beheerder voor een onderdeel (resulterend in scherm 2b) of hij klikt direct op de knop 

‘Versie toevoegen’ (resulterend in scherm 2a). De titel van de pagina is Beheer lokale parameters 

vergunningcheck. 

 

Inleidende tekst op deze pagina is: U kunt hier per onderdeel één of meerdere versies van een set parameters 

aanmaken en beheren. 

 

Alleen de onderdelen waar de organisatie bevoegd gezag voor is, worden getoond.  

 

Als er op “versie toevoegen” wordt geklikt zonder een onderdeel te kiezen komt het volgende scherm in beeld: 

 

Stap 2a: Instellen versie zonder onderdeel te kiezen: 

Beheer lokale parameters 
vergunningcheck 
U kunt hier per onderdeel één of meerdere versies van een set parameters aanmaken en 
beheren. 



 

 
 

FO Behandel- en beheermodule v2.16 Pagina 29 van 120 
 

  
Scherm 2a 

 

De tekst die hierboven komt te staan is de volgende: U kunt hier per onderdeel één of meerdere versies van een 

setje parameters aanmaken en beheren. 

 

De invulvelden voor een versie zijn: 

- Onderdeel (keuzelijst) (afhankelijk BG) 

- Versienummer (verplicht, string, 50) 

- Korte omschrijving van de versie (niet verplicht, string 255, lengte op scherm 50) 

- Begindatum (verplicht, dd-mm-jjjj) 

- Einddatum (niet verplicht, dd-mm-jjjj) 

- Parameter instellingen van de voorgaande versie kopiëren? Ja /Nee (verplicht) (voorwaardelijk veld, 

alleen aanwezig indien er een vorige versie is) 

 

Eisen met betrekking tot begin- en einddatum: 
- Begindatum moet altijd minimaal 1 dag na de einddatum van de vorige versie liggen (validatie: de 

begindatum valt binnen de geldigheidsperiode van de vorige versie). 
- Begindatum nieuwe versie moet op de huidige kalenderdatum of in de toekomst liggen (validatie: de 

begindatum moet in de toekomst liggen). 
- Einddatum nieuwe versie moet op de huidige kalenderdatum of in de toekomst liggen (validatie: de 

einddatum mag niet in het verleden liggen.) 
- Einddatum moet altijd een dag later liggen dan de begindatum (d.w.z. de versie laten ingaan en 

beëindigen op dezelfde dag is niet mogelijk. Validatie: de einddatum moet na de begindatum liggen). 

 

Met ‘Opslaan’ worden de wijzigingen opgeslagen en verschijnt scherm 3 (zie verderop). Door op ‘Annuleren’ te 

klikken worden de gemaakte wijzigingen niet opgeslagen en komt de beheerder terug op de eerste pagina van 

het scherm ‘beheer lokale parameters vergunningcheck’. 
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Stap 2b: Instellen versie na keuze onderdeel: 

 
Scherm 2b 

 

Deze stap is gelijk aan stap 2a behalve dat als het onderdeel vooringevuld is, de mogelijkheid bestaat om 

voorgaande versie te kopiëren en controle op overlap met voorgaande versie: 

Onderdeel vooringevuld getoond 

Parameter instellingen van de voorgaande versie kopiëren? Ja /Nee (verplicht) (voorwaardelijk veld, alleen 

aanwezig indien er een vorige versie is) 

Eisen met betrekking tot begin- en einddatum: 
- Begindatum moet altijd minimaal 1 dag na de einddatum van de vorige versie liggen (validatie: de 

begindatum valt binnen de geldigheidsperiode van de vorige versie). 
- Begindatum nieuwe versie moet op de huidige kalenderdatum of in de toekomst liggen (validatie: de 

begindatum moet in de toekomst liggen.) 
- Einddatum nieuwe versie moet op de huidige kalenderdatum of in de toekomst liggen (validatie: de 

einddatum mag niet in het verleden liggen). 
- Einddatum moet altijd een dag later liggen dan de begindatum (d.w.z. de versie laten ingaan en 

beëindigen op dezelfde dag is niet mogelijk, validatie: de einddatum moet na de begindatum liggen). 

 

Met ‘Opslaan’ worden de gedane wijzigingen opgeslagen en verschijnt scherm 3 (zie verderop). Door op 

‘Annuleren’ te klikken worden de gemaakte wijzigingen niet opgeslagen en komt de beheerder terug op de 

eerste pagina van het scherm ‘beheer lokale parameters vergunningcheck’. 
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Stap 3: overzicht parameters bij versie: 

 
Scherm 3 Versie informatie is ingevuld 

 

Als er een versie met geldige data is ingevoerd, kunnen binnen die versie de parameters worden ingesteld. De 

tekst op de knoppen wordt: ‘Terug naar beheer lokale parameters’ en ‘Parameters instellen’. 

 

Het instellen van de parameters gaat volgens de reeds bestaande functionaliteit. Het eerste scherm van beheer 

lokale parameters vergunningcheck (waarop de keuze voor het onderdeel wordt gemaakt) zoals deze bestaat in 

de situatie voor release 2.7 komt te vervallen.  

 

Bij een klik op ‘parameters instellen’ komt het onderstaande scherm in beeld, om de juiste vraag binnen het 

onderdeel te selecteren.  

 

Stap 4: selecteer de juiste vraag: 

 

Scherm 4 Keuze voor vraag binnen gekozen onderdeel (conform huidige functionaliteit beheer lokale parameters) 
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Vervolgens kunnen de lokale parameters ingevuld worden. Het is mogelijk om meerdere lokale parameters per 

vraag in te stellen; bijvoorbeeld ‘Wilt u meer dan X m3 grondwater per Y onttrekken?’ 

 

Stap 5: Invullen lokale parameters:  

 
Scherm 5 Invulling geven aan parameters binnen de gekozen vraag binnen het gekozen onderdeel (conform huidige functionaliteit beheer 

lokale parameters) 

 

Stap 6: Na invullen parameters komt lokaal beheerder weer in beheerscherm terug: Overzicht van de 

toegevoegde parameters per versie:  

 
Scherm 6 Overzicht van de ingestelde vragen per versie. Het onderste deel van het scherm moet gaan bestaan uit 7 kolommen: een 

meerkeuzevakje, het label van de vraag en parameter 1 tot en met 5 
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3.5 Beheer lokale vragen aanvraagformulier 

Voor bevoegd gezag watervergunning zijn er enkele onderdelen waar er lokale vragen kunnen worden 

toegevoegd aan het aanvraagformulier.  

 

In de matrix is voor de aanvraag- en meldingsformulieren aangegeven of er lokale vragen aan de formulieren 

mogen worden toegevoegd, en door welk bevoegd gezag dit mag worden gedaan. 

 

De lokale vragen per onderdeel zijn per versie gebundeld. 

De flow begint met het toevoegen van een vraagblok bij een onderdeel. Hiervoor moet een onderdeel worden 

geselecteerd, waarbij een versie moet worden toegevoegd.  

 

 
Afbeelding 8: overzicht onderdelen 

 

Inleidende tekst op deze pagina is: U kunt hier per onderdeel één of meerdere versies van een set lokale vragen 

aanmaken en beheren. 

 

Als er op “Versie toevoegen” wordt geklikt zonder een onderdeel te kiezen komt het volgende scherm in beeld: 
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Afbeelding 9a: toevoegen versie zonder onderdeel gekozen te hebben 

 

Als er wel een onderdeel gekozen is komt het volgende scherm in beeld: 

 
Afbeelding 9b: het instellen van de versie gegevens als er wel een onderdeel gekozen is 
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Als de versie gegevens met geldige data zijn ingevoerd, kunnen er vragen aan de versie toegekend worden. 

 

 
Afbeelding 10: na het aanmaken van een nieuwe versie kunnen er vragen worden toegevoegd aan de versie 

 

Daarna kan de beheerder de lokale vraag toevoegen:  
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Afbeelding 11: Het invoerscherm voor een nieuwe vraag 

 

Tekst beheer lokale vragen aanvraagformulier:  

Formuleer het label van de vraag en de eventuele toelichting zo kort en bondig mogelijk in correct en 

begrijpelijk Nederlands.  

 

In de onderstaande tabel staan de onderdelen van deze pagina en de bijbehorende toelichting 

Onderdeel Toelichting 

label van de vraag Vul bij 'Label van de vraag' de vraag in 

antwoordmogelijkheid Geef aan of het gaat om een open of gesloten vraag. 

Geef bij een open vraag ook aan hoeveel karakters 

het antwoord maximaal mag bevatten. 

Is het een verplichte vraag? Geef hier aan of de vraag verplicht moet worden 

beantwoord. 
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Vul eventueel een toelichting in bij de vraag Deze wordt getoond als een blauw wolkje achter de 

vraag. In dit veld kun je tekst typen of plakken vanuit 

een ander programma. Gebruik de knop met het 

symbool 'T' om bestaande opmaak uit de tekst te 

verwijderen. Gebruik de knop met het symbool 'W' 

om toegestane opmaak uit een Wordbestand te 

behouden. Je kunt ook de toetscombinatie Ctrl-V 

gebruiken om gekopieerde tekst direct in het veld te 

plakken. Dan wordt alle opmaak verwijderd. 

Afhankelijk van de browser die je gebruikt, is het 

mogelijk dat je pop-ups moet toestaan om tekst te 

kunnen plakken. 

 

Om het selecteren van de vraag te verduidelijken wordt het geselecteerde onderdeel als extra veld in het 

scherm getoond.  

 

Na het toevoegen van vragen aan de versie verschijnt een overzicht van de vragen binnen de versie bij het 

onderdeel. Dit overzicht wordt standaard gesorteerd op volgnummer waarmee de vragen worden getoond in 

dezelfde volgorde als waarmee ze of het formulier worden gebruikt. 

 

 

 
Afbeelding 12: Overzicht vragen binnen versie bij onderdeel  
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Tenslotte wordt het overzicht van lokale vragen getoond.  

 
Afbeelding 13: Overzicht lokale vragen aanvraagformulier  

 

 

Aanpassingen in lokale vragen kunnen per direct actief worden, de begindatum mag dus niet in het verleden 

liggen, wel op de actuele dag.  

 Als een conceptaanvraag al aanwezig is op het moment dat gewijzigde lokale vragen ingaan, en deze 

aanvraag wordt vóór de volgende dag ingediend, bevat de aanvraag nog de oude situatie rondom 

lokale vragen.  

 Als een conceptaanvraag al aanwezig is op het moment dat gewijzigde lokale vragen ingaan, en deze 

aanvraag wordt de volgende dag ingediend moet de aanvrager deze onderdelen (indien nog relevant) 

opnieuw specificeren.  (Conform situatie rel 2.4.x.) 

 

Waterschapspecifieke vragen 

 Waterschapspecifieke vragen worden als het om watervergunning activiteiten gaat, alleen bij de 

desbetreffende wateractiviteiten gesteld indien de waterschap welke de lokale vraag heeft 

toegevoegd, het bepaalde water bevoegd gezag is en ingestelde periode klopt. 

 Als er meer activiteiten zijn en daardoor het bepaalde water bevoegd gezag Rijkswaterstaat is, dan 

worden de waterschapspecifieke vragen als het om een watervergunning activiteit gaat niet gesteld. 

Alle watervergunning activiteiten hebben namelijk hetzelfde bevoegd gezag binnen een aanvraag. 
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3.6 Beheer lokale kosten  

De lokaal beheerder van de gemeente kan de vraag over de kosten voor de vastgestelde onderdelen binnen de 

omgevingsvergunning toevoegen op de beheerpagina. De vastlegging ligt vast in de zogeheten “matrix” van het 

omgevingsloket, de matrix WABO.  

 

Er is een standaard kostenvraag. De gemeente kan geen vraagformulering toevoegen, maar kan wel bepalen bij 

welke formulieronderdelen de kostenvraag wordt gesteld. De default instelling is dat de kostenvraag bij 

onderdeel bouw aanstaat. De kostenvraag kan alleen binnen de onderdelen voor omgevingsvergunning 

worden in gevuld, behalve voor milieu. Voor het onderdeel watervergunning bestaat deze functionaliteit niet. 

De lokaal beheerder krijgt een overzicht in beeld waarin doormiddel van vinkjes wordt aangegeven voor welke 

onderdelen binnen de omgevingsvergunning de kostenvraag wordt gesteld. De lokaal beheerder kan door 

vinkjes aan en uit te zetten de situatie aanpassen. Met een klik op de knop ‘Opslaan’ legt hij zijn keuze vast.  

 

 
 Bovenstaande afbeelding is een definitie van de te kiezen onderdelen. 

 

Met de knop ‘Opnieuw’ worden wijzigingen ongedaan gemaakt. Met de knop ‘Annuleren’ worden wijzigingen 

ongedaan gemaakt en wordt teruggegaan naar het algemene beheerscherm binnen de beheermodule. 

 

3.7 Beheer tekstblokken 

De tekstblokken ‘Informatie contactgegevens’ en ‘Handige links’ kunnen door de landelijk beheerder aanpast 
worden in het menu ‘Beheer tekstblokken’ bij het onderdeel stuurgegevens.  

 
Hierin aanvullende informatie meegegeven (of weggelaten) worden omtrent bepaalde aandachtsgebieden 
zoals versie van het systeem, contactgegevens of links naar externe sites. Een opsomming en voorbeeld hiervan 
staat op de volgende pagina.  
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Wanneer één van de tekstblokken gekozen wordt opent het volgende scherm zich.  

 
Hierin ziet men welke informatie getoond wordt. Ook kan een aanpassing gedaan worden of een geldigheid 
aan de informatie meegegeven worden.  

3.8 Relatiebeheer 

Binnen relatiebeheer kunnen zowel bevoegde gezagen als behandeldiensten een behandeldienst instellen voor 

een omgevingsvergunning. Tot versie 2.13.2 konden behandeldiensten en samenwerkingsverbanden wel 

behandeldiensten instellen, maar verwerkte het loket deze instellingen niet.  

 

Het instellen van een behandeldienst kan op basis van projectlocatie en/of op basis van onderdelen in de 

aanvraag. Omgevingsloket online stuurt aanvragen dan automatisch door naar de ingestelde behandeldienst 

voor de afhandeling. 

 Het bevoegd gezag is en blijft in zo’n situatie gewoon bevoegd gezag (“verantwoordelijk voor 

afhandeling als het ene loket voor de aanvrager”.) 

 De behandeldienst wordt de uitvoerder van de aanvraag. 

 

Opgevoerde mandateringsregels kennen geen geldigheidsperiode. Als ze opgevoerd zijn, zijn ze actief. Het 

loket controleert maximaal drie keer of de behandelende organisatie een behandeldienst heeft ingesteld. Dit is 

nodig om te voorkomen dat een aanvraag oneindig vaak wordt doorgestuurd, bijvoorbeeld als organisaties 

naar elkaar verwijzen.  
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Er bestaan in het Omgevingsloket drie vormen van doorzetten voor behandeling. Deze vormen zijn alleen 

beschikbaar binnen het domein omgevingsvergunning, niet bij watervergunningen. Al deze vormen zijn door de 

lokaal beheerder bij bevoegd gezag individueel in te stellen en te beheren via het tabblad Beheer, onder de 

cluster Relatiebeheer via de drie volgende links: 
- “Beheer behandeldiensten op basis van onderdelen”.  

- “Beheer behandeldiensten op basis van projectlocatie (aanvragen)”  

- “Beheer behandeldiensten op basis van projectlocatie (meldingen)” 

 

 
 

Let op: Opgevoerde regels voor het doorzetten voor behandeling worden “getrapt” toegepast:  

1. Doorzetten op basis van projectlocatie (melding of aanvraag). 

2. Doorzetten op basis van onderdeel.  

a. Voorwaarden voor doorzetten op basis van onderdelen: 

i. Alle onderdelen hebben zelfde behandeldienst. 

 

Wanneer het doorzetten op basis van projectlocatie is ingesteld wordt de hele aanvraag doorgezet. Bij 

doorzetten op basis van onderdelen wordt de aanvraag alleen doorgezet als voor alle onderdelen dezelfde 

behandeldienst is toegewezen. Anders vindt er geen doorzetting plaats en moet het bevoegd gezag de 

aanvraag zelf afhandelen.   

 

Doorzetten  op niveau aanvraag/projectlocatie of melding/projectlocatie 

Voor doorzetten op basis van projectlocatie geeft de lokaal beheerder voor aanvragen binnen op grondgebied 

van een binnen het loket bekende gemeente op naar welke behandeldienst deze moeten worden doorgezet.  

Een provincie kan zo voor elke gemeente in haar verzorgingsgebied een behandeldienst aanwijzen. Een 

aanvraag voor de provincie binnen die gemeente gaat dan naar de ingestelde behandeldienst (bijv. bij gebruik 

van een omgevingsdienst).  
- Het doorzetten op basis van projectlocatie kan voor aanvragen en voor meldingen apart worden 

ingesteld, daarom hebben deze elk een eigen beheerscherm.  

- De manier waarop dat gebeurt en de daarbij gebruikte schermen zijn inhoudelijk en qua gebruik 

identiek, daarom is deze functionaliteit hier maar 1 x beschreven (in de aanvraagvariant). 

 
De link “Beheer behandeldiensten op basis van projectlocatie (aanvragen)” opent een nieuw beheerscherm 

“Beheer behandeldiensten op basis van projectlocatie (aanvragen)”.   
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Bovenstaand scherm wordt weergegeven als er minimaal 1 regel is opgevoerd, als dat niet het geval is wordt 

het scherm wel geopend, maar nog geen tabel op het scherm weergegeven.  

Eventueel al aanwezige regels worden in de tabel getoond en zijn individueel selecteerbaar (aanvinken).  

- Op scherm staan knoppen voor Gegevens toevoegen, Details inzien en Selectie verwijderen. 

Verwijderen en wijzigen zijn enkel actief als er een regel is geselecteerd. 

- Overzicht sorteerbaar op kolommen Projectlocatie en op kolom Uitvoeringsdienst. Standaardsortering 

bij openen scherm is alfabetisch oplopend op Projectlocatie. 

 

Via de knop “Gegevens toevoegen kan een nieuwe mandateringsregel worden opgevoerd.  

Via de knop “Detail inzien” kan een opgevoerde regel worden ingezien en gewijzigd. 

Via de knop Selectie verwijderen” kunnen 1 of meer opgevoerde regels worden verwijderd.   
 

Kies voor “Gegevens toevoegen” om een nieuwe mandaterinsgregel op te voeren. 
Via de vaste combinatie van onderstaande 2 schermen kunnen mandateringsregels in de vorm van een 

combinatie Burgerlijke gemeente <> behandeldienst worden opgevoerd. 
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Selecteer de burgerlijke gemeente waarbinnen de projectlocatie ligt, en vervolgens het soort organisatie dat u 

als behandeldienst in wilt stellen. Let op: in de lijst met gemeenten worden enkel de gemeenten getoond 

waarop nog geen regel is ingesteld binnen de organisatie. Kies voor volgende om de regel op te slaan en terug 

te gaan naar het beheerscherm. 

 

Er is geen voorkeuzelijst voor gemeenten per provincie ingesteld.  Provincie Limburg kan ook instellen dat 

aanvragen (voor provincie Limburg) binnen grondgebied gemeente Amsterdam naar bepaalde behandeldienst 

wordt gestuurd. Of gemeente X kan instellen dat alle aanvragen voor gemeente Y naar bepaalde 

behandeldienst gaan. Die instellingen hebben geen effect. 

 

Als behandeldienst kunnen alle bij het Omgevingsloket aangesloten organisaties worden gekozen, de bevoegde 

gezagen: Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en onder uitvoeringsdiensten de overige organisaties 

(bijv. omgevingsdienst, adviesorganisatie, of welstand). 

 

Na de keuze voor “Volgende” kunt u de specifieke behandeldienst selecteren uit een lijstje van organisaties die 

voldoen aan de eerder geselecteerde organisatiesoort.  
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Selecteer de behandeldienst en of het contact met de aanvrager via het bevoegd gezag blijft lopen. De 3 opties 

daarbij zijn:  

- Het contact met de aanvrager blijft via het bevoegd gezag lopen en het bevoegd gezag ontvangt een 

notificatie van de aanvraag. 

- Het contact verloopt via de uitvoerder, maar het bevoegd gezag ontvangt wel een notificatie van de 

aanvraag. 

- Het contact verloopt via de uitvoerder en het bevoegd gezag ontvangt geen notificatie van de 

aanvraag. 

 

Alleen de toegewezen behandeldienst en het bevoegd gezag hebben toegang tot de aanvraag. Ook 

wanneer een aanvraag of melding is doorgestuurd naar meerdere behandeldiensten. 

Let op: 

- In het geval een aanvraag meerdere ingestelde onderdelen bevat, geldt de regel dat indien - op één van 

de onderdelen de instelling - ‘Contact met aanvrager blijft via bevoegd gezag verlopen’, antwoord ‘Ja’ – 

is,  

- het contact voor alle onderdelen (dus de gehele aanvraag) via bevoegd gezag blijft verlopen. 

 

Er geldt een aantal consistentie- eisen aan opgevoerde doorzet regels op projectlocatie:  
- Voor een bevoegd gezag kan er op 1 gemeente maar 1 uitvoerder gemandateerd zijn op 

aanvraagniveau c.q. meldingniveau. Een burgerlijke gemeente kan voor de doorzetting van aanvragen 

van een specifieke bevoegd gezag aan maximaal één behandeldienst zijn gekoppeld.  

- Doorzetting voor melding en aanvragen zijn onafhankelijk: 

o Een individuele gemeente mag wel voor doorzetten van meldingen zijn gekoppeld aan 

behandeldienst X en voor doorzetten van Aanvragen aan behandeldienst Y 

o Een behandeldienst kan uiteraard wel ingezet worden voor meerdere burgerlijke gemeenten. 

Een behandeldienst kan aanvragen/meldingen voor meerdere gemeenten behandelen. 

o Een gemeente kan wel aan meerdere behandeldiensten zijn gekoppeld, maar dan enkel voor 

verschillende bevoegde gezagen (een gemeente zou ontvangen aanvragen op binnen een 

gemeente aan een andere behandeldienst kunnen doorzenden dan dat de provincie doet 

rondom bij haar ingediende aanvragen op diezelfde gemeente). 

Deze consistentie wordt geborgd door een filtering op de selectielijst van burgerlijke gemeenten 

bij het opvoeren van een nieuwe regel of wijziging daarop. Als voor een specifieke gemeente al 
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een regel bestaat binnen die organisatie, dan wordt deze burgerlijke gemeente bij het opvoeren 

van een nieuwe regel niet meer getoond in de te selecteren burgerlijke gemeenten.  

- Het is aan een bevoegd gezag om toe te zien op een correcte en zorgvuldige definitie van door haar 

opgevoerde regels van doorzetting.  

 
Doorzetten op onderdeelniveau 

Het is ook mogelijk om een aanvraag/melding op basis van de inhoud (aanwezige onderdelen) door te zeten. 

De aanvraag /melding wordt dan naar gemandateerde partij doorgezet als voor alle aanwezige onderdelen in 

de aanvraag/melding dezelfde uitvoerder is ingesteld.  

 
De link “Beheer behandeldiensten op basis van onderdelen” opent een nieuw beheerscherm “Beheer 

behandeldiensten op basis van onderdelen”.   

 
 
Bovenstaand scherm wordt weergegeven als er minimaal 1 regel is opgevoerd, als dat niet het geval is wordt 

het scherm wel geopend, maar nog geen tabel op het scherm weergegeven.  

Eventueel al aanwezige regels worden in de tabel getoond en zijn individueel selecteerbaar (aanvinken).  

- Op scherm staan knoppen voor Gegevens toevoegen, Details inzien en Selectie verwijderen. 

Verwijderen en wijzigen zijn enkel actief als er een regel is geselecteerd. 

- Overzicht sorteerbaar op kolommen Projectlocatie en op kolom Uitvoeringsdienst. Standaardsortering 

bij openen scherm is alfabetisch oplopend op Projectlocatie. 

 

Via de knop “Gegevens toevoegen” kan een nieuwe regel worden opgevoerd.  

Via de knop “Detail inzien” kan een opgevoerde regel worden ingezien en gewijzigd. 

Via de knop Selectie verwijderen” kunnen 1 of meer opgevoerde regels worden verwijderd.   
 

Kies voor “Gegevens toevoegen” om een nieuwe mandaterinsgregel op te voeren. 
Via de vaste combinatie van onderstaande 2 schermen kunnen regels in de vorm van een combinatie 

Onderdeel <> Behandeldienst worden opgevoerd. 
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(bovenstaande schermprint getoonde onderdelenlijst is indicatief) 

 

Selecteer het onderdeel waarop u een regel wilt opvoeren, en vervolgens het soort organisatie dat u als 

behandeldienst in wilt stellen. Let op: in de lijst met onderdelen worden enkel de onderdelen getoond waarop 

nog geen regel aanwezig is. Kies voor ”Volgende” om de regel op te slaan en terug te gaan naar het 

beheerscherm. 

 

Na de keuze voor “Volgende” kunt u de specifieke behandeldienst selecteren uit een lijstje van organisaties die 

voldoen aan de eerder geselecteerde organisatiesoort.  
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Selecteer de behandeldienst en of contact met de aanvrager via bevoegd gezag blijft lopen. De 3 opties daarbij 

zijn:  

- Het contact met de aanvrager blijft via het bevoegd gezag lopen en het bevoegd gezag ontvangt een 

notificatie van de aanvraag. 

- Het contact verloopt via de uitvoerder, maar het bevoegd gezag ontvangt wel een notificatie van de 

aanvraag. 

- Het contact verloopt via de uitvoerder en het bevoegd gezag ontvangt geen notificatie van de 

aanvraag. 

 

Let op: 

- In het geval een aanvraag meerdere onderdelen bevat geldt dat geld de regel dat indien - op één van 

de onderdelen de instelling - ‘Contact met aanvrager blijft via bevoegd gezag verlopen’, antwoord ‘Ja’ – 

is, et contact voor alle onderdelen (dus de gehele aanvraag) via bevoegd gezag blijft verlopen. 

 

Er zijn een aantal consistentie-eisen voor mandateringsregels op onderdelen:  
- Voor een bevoegd gezag kan er per onderdeel maar 1 uitvoerder geselecteerd zijn. Een onderdeel kan 

voor de doorzetting door een specifieke bevoegd gezag aan maximaal 1 behandeldienst zijn 

gekoppeld. Deze consistentie wordt geborgd door een filtering op de selectielijst van onderdelen bij 

het opvoeren van een nieuwe regel of wijziging daarop. Als voor een specifiek onderdeel al een regel 

bestaat, dan wordt dit onderdeel bij het opvoeren van een nieuwe regel niet meer getoond in de te 

selecteren onderdelen.  
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3.9 Beheer RGBZ typering in berichtenverkeer (landelijk beheer) 

De landelijk beheerder kan een koppeling maken tussen de binnen Omgevingsloket gebruikte bijlagetyperingen 

en RGBZ bijlagetyperingen.  

- De RGBZ typering wordt enkel opgenomen in berichten die via het voor R2.7 te realiseren StUF 3.11  

berichtenverkeer (en latere Stuf versies) worden verzonden en dan als extra kenmerk in de 

attribuutsoort “Documenttype-omschrijving generiek” welke een aanvulling is op de al aanwezige OLO 

bijlagetypering.  

- De RGBZ typering wordt voor geen enkele rol op geen enkel moment binnen de interface van 

Omgevingsloket online aan gebruikers getoond bij het opstellen van een aanvraag, het indienen ervan 

of het afhandelen ervan., wordt nergens in emailnotificaties opgenomen/getoond en wordt nergens in 

papieren formulieren  of PDF’s genoemd (niet in het lege aanvraagformulier, niet in de PDF van een 

ingediende aanvraag/melding) 

- Omgevingsloket online gebruikt 1-1 wat er door de beheerder is vastgelegd, het is aan de beheerder 

om te borgen dat: 

o Voor alle actieve OLO bijlagetyperingen een RGBZ typering is opgevoerd. 

o Deze opgevoerde typering correct is.   

- Op de combinatie OLO bijlagetypering <>  RGBZ typering is geen geldigheidsperiode van toepassing. Op 

het moment dat zo’n combinatie is opgevoerd in Omgevingsloket online wordt deze gebruikt totdat de 

combinatie wordt verwijderd of gewijzigd.  
- De beheertaak is beschikbaar op het tabblad Beheer, en dan onder het cluster “Stuurgegevens” de  link 

“Beheer RGBZ typering”. Deze link opent een nieuw beheerscherm “Beheer OLO bijlagetypering versus 

RGBZ typering”.   

o Al aanwezige combinaties van OLO bijlagetypering <> RGBZ typering worden in een lijst 

getoond.  

o Op dit scherm kunnen relatieregels in de vorm van een combinatie OLO bijlagetype <> RGBZ 

bijlagetype worden opgevoerd, verwijderd en gewijzigd.  
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- Eventueel al aanwezige combinatie van relatieregels zijn individueel selecteerbaar (aanvinken).  

- Op scherm staan knoppen voor Gegevens  toevoegen, Details inzien en Selectie verwijderen en 

verwijderen. Verwijderen en Details inzien zijn enkel actief als er een regel is geselecteerd. 

- Overzicht is sorteerbaar op beide kolommen, dus kolom OLO bijlagetype en op kolom RGBZ type. 

Standaardsortering bij openen scherm is alfabetisch oplopend op OLO bijlagetype. 

 

- Voor het veld RGBZ typering op de schermen voor Gegevens toevoegen en Details inzien (waaronder 

ook wijzigen mogelijk is) geldt dat: 

o het 40 karakters (alfanumeriek) moet tonen. (zichtbare veldlengte is 40 karakters)  

o het veld max 80 karakters (alfanumeriek) mag bevatten.  

 

- Opvoeren nieuwe combinatie: 

o Beheerder selecteert “Gegevens toevoegen” 

o Beheerder selecteert een OLO Bijlagetypering uit een lijst met de actuele OLO 

bijlagetyperingen (voor R2.7 is dat de lijst zoals per R2.5 aanwezig). Deze wordt weergegeven 

als alfabetisch gesorteerde scrollijst. In deze scrollijst worden enkel de actuele OLO 

bijlagetyperingen weergegeven waarvoor op dat moment nog geen combinatie met een 

RGBZ typering is opgevoerd. (Als de OLO bijlagetypering al in een relatieregel is gebruikt moet 

die opgevoerde regel worden gewijzigd of verwijderd.) 

o Beheerder geeft in een tekstveld de RGBZ typering op zoals deze in het StUF bericht moet 

worden meegegeven. (Omgevingsloket online “kent” geen geldige RGBZ typering(en) en kan 

die ook niet tonen of daarop controleren, je bent juist bezig die typeringen hier op te 

voeren...)  

o De regel kan enkel worden opgeslagen als een volledige combinatie van OLO bijlagetypering 

en RGBZ type is opgevoerd. Er mogen dus géén combinaties kunnen ontstaan waarbij wel een 

OLO bijlagetype is opgenomen, maar RGBZ type leeg is.) 

 

 
 

o Bij opslaan wordt de gedefinieerde relatieregel toegevoegd aan de op het scherm getoonde 

lijst met opgevoerde relatieregels.  

o Eenmaal opgevoerde relatieregels kunnen gewijzigd en verwijderd worden (aanvinken en 

knop kiezen, zie hieronder).  
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- Verwijderen combinatie:  

o Vink de betreffende relatieregel(s) in de lijst, kies voor “Verwijderen”. De regel wordt uit de 

lijst verwijderd. 

 

- Wijzigen combinatie: 

 
 

o Zelfde schermopbouw als bij het opvoeren van een relatie regel, met als verschil dat 

Omgevingsloket online bijlagetypering is voorgeselecteerd (wel getoond, niet wijzigbaar) en 

de RGBZ typering al is vooringevuld (wel wijzigbaar). Meteen op opslaan drukken leidt tot 

behoud van de combinatie, aanpassen en dan opslaan leidt tot een gewijzigde relatieregel. 

o De regel kan enkel worden opgeslagen als een volledige combinatie van Omgevingsloket 

online bijlage typering en RGBZ type is opgevoerd. Er mogen dus net als bij opvoeren van 

combinaties ook bij het wijzigen daarvan géén combinaties kunnen ontstaan waarbij wel een 

Omgevingsloket online bijlagetype is opgenomen, maar RGBZ type leeg is. 
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3.10 Organisatiebeheer  

Contact per e-mail of contactformulier op de website 

Het veld “Contact per e-mail of contactformulier op de website” bij de organisatiegegevens is een veld waar 

zowel een e-mailadres als een website kan worden opgegeven. Dit veld kan maximaal 100 karakters bevatten. 

 

 
 

Invulhulp 

Een bevoegd gezag kan invulhulp beschikbaar stellen voor aanvragers binnen haar bevoegdheid.  

 

Met invulhulp kan de aanvrager de aanvraag 'overdragen' aan de baliemedewerker van het bevoegd gezag. De 

baliemedewerker kan de aanvraag openen en heeft alle rechten in de aanvraag die behoren bij de aanvrager. 

De aanvrager zelf heeft geen rechten meer in de aanvraag, tot de aanvrager de invulhulp weer uitzet. 

 

Als de aanvrager de invulhulp aanzet voor een aanvraag die zowel onderdelen voor de omgevingsvergunning 

en voor de watervergunning bevat, dan moet de aanvrager kiezen voor welk bevoegd gezag hij de invulhulp 

aanzet (als beide bevoegd gezagen de invulhulp hebben aangezet).  

 

Een lokaal beheerder kan instellen of de invulhulp beschikbaar komt voor aanvragers. Dit kan in het 

organisatiebeheerscherm onder “Communicatie en behandeling in OLO”. Bij optie Toegestaan kan een 

aanvrager de invulhulp bij zijn aanvraag inschakelen(zie schermprint). 
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Let op: 

 Een aanvrager kan de invulhulp alleen selecteren als het bevoegd gezag : 

o Bij “Invulhulp toegestaan” heeft gekozen voor “Toegestaan”  

o EN het bevoegd gezag minimaal 1 persoon in de rol van baliemedewerker kent (medewerkers 

met deze rol voeren de taken voor de invulhulp uit).  

 Heeft het bevoegd gezag geen gebruikers met de rol van baliemedewerker? Dan  kan de aanvrager het 

bevoegd gezag niet selecteren voor invulhulp, ondanks dat de optie invulhulp op toegestaan staat.  

 

StUF versie schema 

Organisaties die aansluiten op het Omgevingsloket kiezenzelf volgens welke StUF-versie de berichten worden 

uitgewisseld. Wijzigingen in de StUF-versie gaan direct in en gelden vanaf dat moment voor alle berichten 

tussen het Omgevingsloket online en de organistie.  

 Omgevingsloket online ondersteunt 3 versies naast elkaar. Bij toevoeging van een nieuwe versie 

vervalt normaal gesproken de oudste versie binnen Omgevingsloket online.  

 Vanaf release 2.9 worden Stuf versie 3.05, 3.11 en 3.12 ondersteund (versie 3.10 is in R2.9 vervallen).  

 Indien een organisatie heeft gekozen voor communicatie via SOAP/XML, maar een niet meer 

bestaande Stuf-versie heeft ingesteld gebruikt Omgevingsloket online de meest recente Stuf versie. 

Dit kan voorkomen als de ingestelde Stuf versie door een releaseovergang van Omgevingsloket online 

is vervallen en de organisatie niet tijdig een correcte andere versie heeft ingesteld. De Stuf-instelling 

voor de organisatie wordt niet aangepast binnen Omgevingsloket online. Dat moet de organisatie zelf 

doen. 

 

Versturen berichten vanuit het Omgevingsloket 

Op het moment dat het Omgevingsloket een bericht naar een organisatie verstuurd, haalt het loket de op dat 

moment ingestelde verzendmethode (SOAP/XML of E-mail) en StUF-versie op van de betreffende organisatie. 

De berichten worden vervolgens aan de hand van deze waarden naar de organisaties verstuurd. Dit geldt ook 

wanneer de aanvraag of aanvulling ‘opnieuw wordt verzonden’ door de lokaal beheerder. 
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FTP-wachtwoord 
Het lokaal of landelijk beheer kan het wachtwoord van de FTP wijzigen via ‘Organisatiebeheer’.  

 

De functionele werking is hetzelfde als bij het wijzigen van het wachtwoord van een gebruiker via 

gebruikersbeheer. De FTP wachtwoordvelden zijn bij het openen van het ‘Organisatiebeheer’ scherm optioneel 

en leeg.Omdat de wachtwoorden versleuteld opgeslagen worden volgens de SHA256 encryptie zijn deze niet te 

tonen.  

 

File Transfer Protocol blok in Organisatiebeheer 

 
Hierdoor kan het lokaal of landelijk beheer de organisatiegegevens wijzigen zonder het FTP wachtwoord te 

wijzigen. 

 

Het lokaal of landelijk beheer kan het FTP wachtwoord wijzigen door de FTP wachtwoordvelden wel in te 

vullen. Het FTP wachtwoord wordt hierbij niet leesbaar weergegeven, maar met ‘bullets’ zoals ook bij het 

gebruikersbeheer het geval is. 
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Invullen van FTP wachtwoord 
 

Het FTP wachtwoord moet voldoen aan de eisen die de "rijksbrede beveiligingsrichtlijn" stelt. Dit betekent dat 

wachtwoorden moeten voldoen aan de volgende eisen: 

o minimaal 8 karakters 

o maximaal 32 karakters 

o minimaal 1 cijfer (0 t/m 9) 

o minimaal 1 hoofdletter (A t/m Z) 

o minimaal 1 kleine letter (a t/m z) 

o minimaal 1 niet alfanumeriek teken (bijvoorbeeld %,!,$,#) 

 

Voldoet het gewijzigde FTP wachtwoord niet aan deze eisen dan wordt de volgende foutmelding gegeven: ‘Het 

ingevoerde wachtwoord moet uit 8 tot 32 karakters bestaan, waarvan minstens één hoofdletter, minstens één 

kleine letter, minstens één cijfer en minstens één speciaal karakter’. 

Komen het ‘FTP wachtwoord’ en ‘FTP wachtwoord herhalen’ niet overeen dan wordt de foutmelding ‘Het 
wachtwoord en de wachtwoordbevestiging komen niet overeen.’ gegeven. De geldigheidsduur van het FTP 
wachtwoord is niet beperkt. Het is dus niet verplicht om het wachtwoord periodiek te wijzigen. De 
wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen. 

3.11 Verwijderen organisatie 

 De landelijk beheerder kan organisaties uit Omgevingsloket online verwijderen. Dit kan via het 

organisatiebeheerscherm waar een knop “Organisatie verwijderen” is toegevoegd.  

 Verwijderen van organisaties is enkel mogelijk door de landelijk beheerder. 

 De landelijk beheerder selecteert 1 of meer organisaties op het scherm “Organisatiebeheer”, en kiest 

voor “Organisatie verwijderen”. 

 

 
Let op: 

 Aan de organisaties in Omgevingsloket online zijn veel zaken gekoppeld, en het is daarom niet 

zondermeer mogelijk organisaties te verwijderen.  

 Een organisatie kan pas uit Omgevingsloket online worden verwijderd als deze niet meer actief wordt 

gebruikt en geen zaken meer openstaan die een relatie met deze organisatie hebben. Concreet 

betekent dit dat: 
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o er op het moment van verwijderen geen gebruikers meer aan de organisatie gekoppeld 

mogen zijn. 

o en een gebruiker kan pas worden verwijderd als er geen taken meer aan zijn gekoppeld.  

 Op het moment dat geprobeerd wordt een organisatie te verwijderen terwijl dat niet kan, volgt een 

(standaard) foutmelding en worden geen gegevens uit organisatiescherm verwijderd.  

 

 
 

 Aan elke organisatie hangt in Omgevingsloket online een voor gebruikers en beheerder verborgen 

user die nodig is voor de interne werking van Omgevingsloket online.  

o Deze gebruiker met de standaardnaam “loket_<<org.id>>” met de rol Organisatieloket 

ontstaat meteen bij het opvoeren van de organisatie en is niet niet zichtbaar in het 

gebruikersoverzicht van de lokale beheerder, wel in het gebruikersoverzicht voor de landelijk 

beheerder.  

o Voordat de landelijk beheerder een organisatie kan verwijderen, moet ook eerst deze 

bijzondere gebruiker door hem verwijderd worden.   

3.12 Beheer op verwerking aanvragen   

Met ingang van release 2.5 wordt gebruik gemaakt van het schedulingmechanisme bij het indienen van 

aanvragen. Dat betekent dat een aanvrager die een aanvraag indient niet meer hoeft te wachten tot dat de 

verwerking van de aanvraag (afsplitsen in individuele aanvragen en meldingen en indienen bij de betreffende 

bevoegde gezagen) is afgerond. Omgevingsloket online komt meteen na het geven van de indienopdracht weer 

beschikbaar voor de gebruiker. De verwerking vindt direct, maar buiten beeld van de gebruiker plaats.  

 

Aanvragen die zijn ingediend, maar waarbij Omgevingsloket online nog bezig is met de verwerking hebben voor 

Omgevingsloket online de status “Ingediend”.  

 Een aanvraag mag hooguit enkele minuten in deze status staan. Zo lang de aanvraag de status 

ingediend heeft, wordt deze met deze status op overzichten getoond. Het is bij aanvragen in deze 

status niet mogelijk om acties uit te voeren (niet inzien, hergebruiken of verwijderen).  

 Na afronding van de systeemverwerking komt de aanvraag automatisch in de status In behandeling 

terecht. Vanaf dat moment is het reguliere proces van toepassing.  

 

Rondom het schedulingmechanisme zijn 3 specifieke functionaliteiten uit beheeroogpunt toegevoegd. 

 

1. Een controlemechanisme op niet verwerkte ingediende aanvragen  

Dat is een systeemtaak die periodiek (elke 2 uur) kijkt of er aanvragen in Omgevingsloket online 

aanwezig zijn die meer dan 2 uur op de status “Ingediend staan”. Als er aanvragen aanwezig zijn in 

deze status worden de aanvragen opgenomen in e-mailbericht N37 “Overzicht aanvragen in de status 

ingediend”. Deze email wordt verzonden aan personen met de rol landelijk beheerder (enkel als deze 

gebruiker ook daadwerkelijk een emailadres heeft ingesteld.) 

 

2. Twee beheertaken op “hangende” ingediende aanvragen: 
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o Een beheertaak waarmee een aanvraag in de status Ingediend alsnog opnieuw ter verwerking 

wordt aangeboden. Zo kan de aanvraag alsnog verwerkt worden tot de status “In 

behandeling”.  

o Een beheertaak waarmee een aanvraag in status Ingediend terug kan worden gezet naar 

status Concept.  

 

Let op: Gebruik van de functionaliteit om aanvragen terug te halen naar de conceptstatus is 

uitdrukkelijk gepositioneerd als uiterste actie. Deze taak mag alleen in overleg met een 

aanvrager worden gebruikt voor gevallen die om welke reden dan ook niet naar de status In 

behandeling kunnen worden geleid. Na het terugzetten naar de status Concept heeft de 

aanvrager de basisaanvraag weer terug en kan op basis daarvan een nieuwe aanvraag doen. 

 

Voor het beheer op lang openstaande ingediende aanvragen dient de beheerder de aanvragen eerst te 

raadplegen. Daarvoor is een apart overzicht met de naam “Aanvragen in status ingediend” gemaakt. Dit is te 

raadplegen via een link op de beheertab “De aanvragen”.  

 

 
 

Die link opent onderstaand overzicht met “hangende” aanvragen in de status Ingediend. In een tabel worden 

de aanvragen getooond, met per regel: 

 Aanvraagnummer  

 Naam aanvraag/melding  

 Status (= in dit geval altijd Ingediend)  

 Datum ingediend, (= originele indiendatum) 

 Datum gewijzigd (= datum ingediend, tenzij eerder een handmatige indienactie is uitgevoerd via 

de hier beschreven beheerfunctionaliteit. Dan staat hier die laatste nieuwe indiendatum als 

wijzigingsdatum) 
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De beheerde kan een specifieke aanvraag van het overzicht openen, en op dat inzagescherm is een link 

aanwezig naar de beheerfuncties op ingediende aanvragen. 

 

 
 

De link geeft toegang tot de 2 mogelijke beheeracties op de “hangende” ingediende aanvraag 

 

 
 

Na keuze voor een actie wordt nog een bevestiging vóór uitvoering gevraagd.  
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3.13 Link naar handleiding op beheerschermen  

Op een aantal beheerschermen wordt er een algemene melding getoond die aangeeft dat men bij dit 

onderdeel de handleiding moet gebruiken. 

 

De tekst van deze meldingen is: 

 Organisatiebeheer (lokaal) 

Op deze pagina kunt u uw organisatiegegevens wijzigen. Gebruik hierbij de handleiding Omgevingsloket 

Online. 

  

 Voor het landelijke organisatiebeheer is er géén melding nodig. 

 

 Beheer lokale regels vergunningcheck 

Op deze pagina kunt u uw lokale regels vergunningcheck wijzigen. Gebruik hierbij de handleiding 

Omgevingsloket Online. 

 

 

Figuur 1a: voorbeeld van tekst direct onder het kopje van het beheerscherm voor lokale regels vergunningcheck. 

 

 Beheer lokale parameters vergunningcheck 

Op deze pagina kunt u uw lokale parameters vergunningcheck wijzigen. Gebruik hierbij de handleiding 

Omgevingsloket Online. 

 

 Beheer lokale vragen aanvraagformulier 

Op deze pagina kunt u uw lokale vragen aanvraagformulier wijzigen. Gebruik hierbij de handleiding 

Omgevingsloket Online. U kunt hier per onderdeel van de aanvraag één of meerdere versies van een 

setje lokale vragen aanmaken en beheren. 
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Figuur 1b: voorbeeld van tekst direct onder het kopje van het beheerscherm voor lokale vragen aanvraagformulier. 
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3.14 Beheer informatiepagina landelijk beheer  

Landelijk beheer heeft de mogelijkheid om informatie te presenteren in een tekstblok op de startpagina's van 

het Omgevingsloket. Hiermee kunnen eindgebruikers (particulier en zakelijk) gebruikers worden geïnformeerd 

over de status van het loket. 

 

Uitwerking van de presentatie op de startpagina 

In de startpagina van de zakelijk en particulier komen berichten midden op de pagina te staan, zodat deze altijd 

in beeld zijn voor een bezoeker: 

 
Na klikken op de link lees verder verschijnt een pop up met daarin de actuele nieuwsberichten. 

 

Positie van de beheertaak in Omgevingsloket online: 
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Klikken op een van de links opent een beheerscherm. De beheerschermen lijken op het beheerscherm “Beheer 

nieuw behandelmodule” dat voor lokaal beheerders al eerder aanwezig was. De opzet van die schermen is 

hieronder weergegeven: 
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Na het klikken op “Gegevens toevoegen” zie je het volgende scherm: 

 
 

Deze schermen komen in functionaliteit overeen met de werking van de pagina’s voor het beheer van nieuws. 

Ze hebben alleen een andere titel (per doelpagina). Bovenin zijn de start- en einddatum per bericht in te 

stellen. Conform de bestaande functionaliteit is het mogelijk om meerdere nieuwsberichten op hetzelfde 

moment in beeld te hebben. Naast het invullen van de titel, een korte introtekst (750 karakters) en een volledig 

bericht (4096 karakters) is het mogelijk om een hyperlink te plaatsen. 

 

Bij het toevoegen van tekstblokken is het mogelijk om de tekst van de vorige versie te kopiëren. Hiervoor  is 

een nieuwe vraag toegevoegd aan het overzicht: ‘Tekst van de voorgaande versie kopiëren?’. 
 
Via het onderdeel ‘Stuurgegevens’ kunnen landelijk beheerders de informatieblokken ‘Informatie 
contactgegevens’ en ‘Handige links’ aanpassen. Hierbij is onderscheid tussen de particuliere en de zakelijke 
aanvraagmodule. 
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3.15 Overzicht formulierversies 

Het is voor de werking van Omgevingsloket Online essentieel dat de juiste ingangsdatum is ingesteld bij de 

formulierversies. Om zichtbaar te maken welke versies op welk moment actief zijn, is die informatie als 

landelijk beheerder raadpleegbaar via een eenvoudig overzicht onder de tab ‘Beheer’ bij het blokje 

‘Rapportages’. 

 

 

3.16 Aanvraag/melding/aanvulling opnieuw versturen 

Het is voor de lokale beheerder mogelijk om een ingediende aanvraag/melding of aanvulling op een ingediende  
aanvraag/melding opnieuw te versturen. 
Het opnieuw versturen van een ingediende aanvraag kan zolang de toegewezen coördinator de taak 
“Verzenden bericht in behandeling” nog niet heeft uitgevoerd. 
 

 
Taken Aanvraag opnieuw versturen, Aanvulling opnieuw versturen bij ingediende aanvraag 
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Taken Melding opnieuw versturen, Aanvulling opnieuw versturen bij ingediende melding 
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4 Applicatiebeheer 

4.1 Overzicht foutberichten OLO-LAVS koppeling. 

De landelijke beheerder kan op de tab “Beheer” via de link “Overzicht van de laatste foutberichten van de OLO-

LAVS koppeling” naar het overzicht van de laatste 25 foutberichten m.b.t. OLO-LAVS koppeling gaan. 

 

 
 

Als er op deze link geklikt wordt, dan wordt er een scherm geopend met daarin de laatste 25 foutberichten. 

Aan de hand van de datum en tijd, de gebruikercredentials (KvK-nummer en eventueel vestigingsnummer) of 

het nummer van de verwijderopdracht kan de fout via de foutcode uit het responsebericht vanuit het LAVS 

opgehaald worden.  

 

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. 
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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. 

 

Gaat het om een technische fout dan wordt deze weergegeven. 

 

 

 
 

Het OpvragenVerwijderbericht is het eerste bericht van de OLO-LAVS koppeling. Op dat moment is er nog geen 

aanvraag in Omgevingsloket online aangemaakt, vandaar dat er altijd bij dit bericht in de kolom 

“Aanvraagnummer” de waarde -1 staat.  
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4.2 Beheer ingediende LAVS-melding PDF opnieuw versturen 

De meldingen waarvan het aanbieden van de ingediende melding PDF aan het LAVS mislukt is worden 

opgenomen in het overzicht  “Overzicht aanvragen in status "Ingediend" en meldingen met niet-leverbare 

PDF’s aan het LAVS binnen Omgevingsloket online”, welke de landelijke beheerders tot hun beschikking 

hebben. 

 

Deze is te vinden onder de  tab ‘Beheer aanvragen en meldingen’. 

 

 
 

Door op deze tab te drukken wordt er een overzicht geopend met alle aanvragen die langer dan 2 uur in de 

status "Ingediend" staan en alle meldingen waarvan de ingediende melding PDF niet aan het LAVS geleverd kan 

worden. 

 

 
 

De kop van het overzicht is “Overzicht aanvragen in status "Ingediend" en meldingen met niet-leverbare PDF’s 

aan het LAVS binnen Omgevingsloket online”. 
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De aanvragen en meldingen welke in het overzicht staan kunnen door op de naam van de aanvraag/melding te 

klikken geopend worden. In de geopende aanvraag/melding staat de beheerfunctionaliteit welke gedaan kan 

worden op deze aanvraag/melding. 

 

Als er een melding geopend wordt waarvan de ingediende melding PDF niet aan het LAVS geleverd kan worden 

is er een taak beschikbaar met de naam “Beheer PDF LAVS-melding”. 

Daarnaast is de standaard taak “Gerelateerde aanvragen/meldingen bekijken” aanwezig in de status ‘Gemeld’. 

 

 
 

Door op de taak “Beheer PDF LAVS-melding” te klikken wordt er een scherm geopend, waarin gevraagd wordt 

welke actie er uitgevoerd moet worden. 

 

Dit is een verplichte enkelvoudige keuzevraag met als vraaglabel “Welke actie wilt u uitvoeren?”. De 

antwoordopties zijn “PDF melding opnieuw aan het LAVS aanbieden” en “Handmatig afhandelen”. 

 

Boven deze vraag staat een informatieblok waarin onderstaande keuzes en resultaten van de actie worden 

beschreven.  

 

De tekst van deze informatieblok is “U kunt hier de PDF van de melding opnieuw aan het LAVS aanbieden of 

deze handmatig verwerken.” 

 



 

 
 

FO Behandel- en beheermodule v2.16 Pagina 70 van 120 
 

 
 

Als de gebruiker een keuze heeft gemaakt en naar volgende gaat, wordt er net zoals bij het “Beheer aanvragen 

status Ingediend” een vervolgpagina geopend waarin om een bevestiging gevraagd wordt via een verplichte 

Ja/Nee-vraag. Het vraaglabel van deze vraag is “Weet u zeker dat u de geselecteerde actie wilt uitvoeren?”. 

 

 
 

Als op de bevestigingsvraag “Nee” geantwoord wordt en daarna “Opslaan”, dan wordt de actie niet uitgevoerd 

en teruggegaan naar de melding. Wordt de bevestigingsvraag met “Ja” beantwoord en daarna “Opslaan”, dan 

wordt de gekozen actie uitgevoerd en teruggegaan naar het overzicht van de aanvragen. De melding waarvoor 

een actie is aangevraagd staat niet meer in het overzicht. 

 

Indien er gekozen is voor handmatig afhandelen, dan wordt er verder geen automatische afhandeling gedaan 

en wordt de melding eigenlijk alleen uit het overzicht verwijderd. Het landelijke beheer moet het zelf verder 

afhandelen door een call aan te maken voor de LAVS Helpdesk met het verzoek om ‘bijgevoegde PDF van de 

melding van verwijderopdracht xxxxxx aan LAVS toe te voegen.’ 

 

Wordt er gekozen om de melding PDF opnieuw aan te bieden aan het LAVS, dan wordt er op de achtergrond 

via een SOAP-bericht de ingediende melding PDF opnieuw (maximaal 3x) aangeboden aan het LAVS op dezelfde 

manier als bij het indienen van de melding (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Lukt het 

opnieuw aanbieden van de ingediende melding PDF niet, dan wordt er weer naar de foutafhandeling van 

aanbieden ingediende melding PDF aan het LAVS gegaan (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 

en komt de melding opnieuw in het overzicht van mislukte aanbieden melding PDF’s te staan. Het is aan het 

landelijke beheer om te bepalen hoe vaak het opnieuw aanbieden van de melding PDF wordt gedaan, hier zit 

geen maximum aan. 
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4.3 Meerdere keren aanbieden van StUF-berichten 

Met ingang van release 2.13.1 worden StUF-berichten automatisch opnieuw aangeboden als het aanbieden 

aan de broker mislukt. De eerste keer wordt dit standaard na 5 minuten gedaan.. Indien het aanbieden de 

tweede keer ook mislukt, wordt het desbetreffende StUF-bericht met instelbare tussenpozen opnieuw 

aangeboden zolang het aanbieden mislukt of tot de maximumtijd van aanbieden is bereikt.  

De tijd tussen het opnieuw aanbieden is instelbaar in hele uren, waarbij de standaard ingestelde waarde 2 is.  

Deze waarde is in te stellen via de bestaande tabel TIJD_TRIGGER in de database. In deze tabel wordt een 

record toegevoegd met als naam 'StUF-bericht_opnieuw_aanbieden_tussenpoos' en waarbij in de bijhorende 

kolom UREN de tussentijd staat. 

 

De ingestelde tussentijd kan aangepast worden via een query: 

UPDATE TIJD_TRIGGER SET UREN = [WAARDE VAN TUSSENTIJD IN UREN] WHERE NAAM = 'StUF-

bericht_opnieuw_aanbieden_tussentijd'; 

 

De e-mail die applicatiebeheerders eerder ontvingen nadat het aanbieden van het StUF-bericht was mislukt 

wordt voor de StUF-berichten niet meer verstuurd (voor de BAG en GBA nog wel). 

4.4 Afhandeling maximale tijd aanbieden van StUF-berichten 

Het opnieuw aanbieden van het StUF-bericht wordt herhaald tot en met de maximumtijd, welke instelbaar is, 

of het bericht afgeleverd is. Dit betekent dat er bij elk niet afgeleverd StUF-bericht gecontroleerd wordt of dit 

StUF-bericht nog een keer aangeboden moet worden of dat de volgende aanbiedtijd buiten de maximumtijd 

valt. 

 

De maximumtijd is de ingestelde tijd in hele uren plus de 5 minuten van de standaard eerste keer (ingestelde 

uren + 5 minuten). De standaard ingestelde waarde is 24h. Deze waarde is in te stellen via de bestaande tabel 

TIJD_TRIGGER in de database. In deze tabel wordt een record toegevoegd met als naam 'StUF-

bericht_maximumtijd_aanbieden' en waarbij in de bijhorende kolom UREN de tussentijd staat. 

 

De maximumtijd kan indien gewenst aangepast worden via een query: 

UPDATE TIJD_TRIGGER SET UREN = [WAARDE VAN MAXIMALETIJD IN UREN] WHERE NAAM = 'StUF-

bericht_maximumtijd_aanbieden';  

 

Als het aanbieden van het StUF-bericht blijft mislukken en de volgende aanbiedtijd buiten de maximumtijd valt 

wordt het StUF-bericht niet langer automatisch aangeboden maar volgt een foutafhandeling. 

 

Deze foutafhandeling bestaat uit: 

 

 Het plaatsen van het StUF-bericht als xml-bestand op de FTP van de desbetreffende betrokken organisatie 

(ontvanger). De betrokken organisatie heeft hierdoor zelf toegang tot het StUF-bericht waarvan het 

aanbieden mislukt is. 

 

Het xml-bestand wordt in de sub-map ‘Berichten’ gezet in de map [Aanvraagnummer], net zoals bij R212.3 

Wens 6073 wordt gedaan.  

Dit betekent dus: [FTP-map]\Berichten\[Aanvraagnummer] met als voorbeeld: 

ftp_g364/Berichten/144546/ 
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De naam van het xml-bestand met het StUF-bericht is: [datetime]_[Aanvraagnummer]_[Berichttype].xml 

 

 
 

 De betrokken organisatie en de landelijke applicatiebeheerders op de hoogte brengen dat het aanbieden 

van een StUF-bericht niet gelukt is. Hiervoor wordt een e-mail verstuurd naar de landelijke 

applicatiebeheerders en de betrokken organisatie (standaard e-mailadres van deze organisatie dat is 

ingevuld bij ‘E-mailadres vergunning’). 

 

Dit betreft een nieuwe e-mail ‘N50 – Aanbieden StUF-bericht mislukt’ die beschreven is in de bijlage “Email 

vanuit OLO versie 2.13.1” 

 

4.5 E-mail van alle aanvragen waarbij het aanbieden nog niet gelukt is 

Om op de hoogte te raken van alle aanvragen waarbij het aanbieden van een StUF-bericht (ongeacht het aantal 

malen van opnieuw aanbieden) nog niet gelukt is, wordt dit op instelbare tijden gecontroleerd. 

 

Zijn er op dat moment één of meerdere StUF-berichten waarbij het aanbieden nog niet gelukt is, dan wordt er 

een e-mail verstuurd naar de landelijke applicatiebeheerders met daarin alle aanvragen en bijbehorende StUF-

berichten waarbij het aanbieden nog niet gelukt is. 

 

Dit betreft een nieuwe e-mail ‘N51 – Overzicht aanbieden StUF-berichten mislukt’ die beschreven is in de 

bijlage “Email vanuit OLO versie 2.13.1” 

 

De tijden waarop gecontroleerd wordt zijn aan te passen in de database op dezelfde manier als bij de job voor 

de hangende aanvragen.  

 

In de tabel BEVGEZQRTZ_CRON_TRIGGERS wordt hiervoor een record toegevoegd met de job-naam (kolom 

TRIGGER_NAME) ‘controleerAanbiedenStUFberichtenMislukt’ en met de controletijden (kolom 

CRON_EXPRESSION) als standaardwaarde ingevuld dat er op de dagen maandag t/m vrijdag vanaf 7:30h tot 

19:30h elke 2 uur (‘0 30 7,9,11,13, 15,17,19 ? * MON-FRI *’) gecontroleerd wordt.  

 

De controletijden kunnen aangepast worden door in de tabel BEVGEZQRTZ_CRON_TRIGGERS de waarde in de 

kolom CRON_EXPRESSION aan te passen waarbij de waarde in de kolom TRIGGER_NAME is 

‘controleerAanbiedenStUFberichtenMislukt’, zoals in de query: 

UPDATE BEVGEZQRTZ_CRON_TRIGGERS SET CRON_EXPRESSION = [WAARDE VAN CONTROLETIJDEN EN 

DAGEN] WHERE TRIGGER_NAME = 'controleerAanbiedenStUFberichtenMislukt’;  
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4.6 Overzicht van alle aanvragen waarbij het aanbieden nog niet gelukt is 

Landelijk applicatiebeheheerders hebben via een overzicht ook een actueel beeld van alle aanvragen en 

bijbehorende StUF-berichten waarbij het aanbieden (nog) niet gelukt is. Dit overzicht is te vinden onder de tab 

’Aanvragen’ onder het kopje ‘Overzicht aanvragen aanbieden StUF-berichten mislukt’. 

 

In dit overzicht staan alle aanvragen waarvan het aanbieden van een StUF-bericht nog niet gelukt is. De 

gegevens die getoond worden in het overzicht zijn zoveel mogelijk overgenomen van het standaard overzicht 

van alle aanvragen maar met een aantal extra kolommen: ‘Berichttype’, ‘Berichtstatus’ en ‘Bevoegd 

gezag/Behandeldienst’ met respectievelijk het berichttype waarbij het aanbieden is mislukt, de bijhorende 

status van afhandeling en de uitvoerende organisatie van deze aanvraag/melding (de uitvoerder is het bevoegd 

gezag of de ingestelde behandeldienst).  

 

 
 

Aan de hand van de berichtstatus kan gezien worden of het StUF-bericht nog een keer automatisch wordt 

aangeboden (zie paragraaf 4.3) of niet. De berichtstatus ‘Aanbieden’ geeft aan dat het StUF-bericht nog 

minimaal één keer automatisch wordt aangeboden door Omgevingsloket online en dat de maximale tijd van 

aanbieden nog niet bereikt is of dat het StUF-bericht op dit moment aangeboden wordt. Als het StUF-bericht 

niet meer automatisch wordt aangeboden en de maximale tijd van aanbieden nog bereikt is (zie paragraaf 4.4), 

dan wordt de berichtstatus op ‘Mislukt’ gezet. 

 

Dit overzicht heeft ook een zoekfunctie waardoor gericht gezocht kan worden. Er kan gesorteerd worden door 

op een kolomhoofd te klikken. 
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Een aanvraag is te openen door op de aanvraag/melding naam te klikken. 

 

Er zijn vanuit het overzicht verschillende mogelijkheden om de StUF-berichten opnieuw aan te bieden. Dit 

wordt in de volgende paragrafen beschreven.  

4.7 Opnieuw aanbieden van een enkelvoudig StUF-bericht 

Een aanvraag is op dezelfde manier te openen als bij de overige overzichten met aanvragen. In de aanvraag is 

bij de ‘Taken voor deze aanvraag’ een nieuwe taak toegevoegd met de naam ‘Beheer aanbieden StUF-bericht 

mislukt’. 

 

 
 

Door op de taak ‘Beheer aanbieden StUF-bericht mislukt’ te drukken wordt er een scherm geopend waarin 

vervolgacties gekozen kunnen worden. Hier hebben applicatiebeheerders de mogelijkheid om het StUF-bericht 

dat bij deze aanvraag/melding mislukt is opnieuw aan te bieden of aan te geven dat het aanbieden verder 

handmatig wordt verwerkt (net zoals bijvoorbeeld bij het beheer van de OLO-LAVS koppeling mogelijk is).  
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Het label van bijhorende verplichte vraag is ‘Welke actie wilt u uitvoeren?’ met de enkelvoudige 

antwoordopties: 

 StUF-bericht opnieuw aanbieden 

 Handmatig afhandelen. 

Boven deze vraag staat een informatieblok waarin onderstaande keuzes en resultaten van de actie worden 

beschreven. De tekst van dit informatieblok is ‘U kunt hier het StUF-bericht opnieuw aanbieden of deze 

handmatig verwerken.’ 

 

Als hierin een keuze gemaakt is en ‘Volgende’ gekozen wordt, wordt er net zoals bij het “Beheer aanvragen 

status Ingediend” een vervolgpagina geopend waarin om een bevestiging gevraagd wordt via een verplichte 

Ja/Nee-vraag.  

 

 
 

Als op de bevestigingsvraag “Nee” geantwoord wordt en daarna “Opslaan”, dan wordt de actie niet uitgevoerd 

en teruggegaan naar de aanvraag of melding. Wordt de bevestigingsvraag met “Ja” beantwoord en daarna 

“Opslaan”, dan wordt de gekozen actie uitgevoerd en teruggegaan naar het overzicht van de aanvragen. Indien 

er gekozen is voor het opnieuw aanbieden van het StUF-bericht, dan wordt het StUF-bericht waarvan het 

aanbieden mislukt is opnieuw aangeboden. 

 

Indien er gekozen is voor handmatig afhandelen, dan wordt het StUF-bericht als xml-bestand op de FTP van de 

desbetreffende betrokken organisatie geplaatst. De betrokken organisatie heeft hierdoor zelf toegang tot het 

StUF-bericht waarvan het aanbieden mislukt is (zie foutafhandeling in paragraaf 4.4). Let op: kies deze optie 

alleen in overleg met de organisatie waar het desbetreffende StUF-bericht naar toe gaat.   
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Om de betrokken organisatie en de (overige) applicatiebeheerders op de hoogte te brengen dat deze actie is 

uitgevoerd, wordt daarnaast de e-mail ‘N50 – Aanbieden StUF-bericht mislukt’ verstuurd. 

 

Verder worden er geen automatische afhandelingen meer gedaan m.b.t. dit StUF-bericht en het StUF-bericht 

kan niet opnieuw aangeboden worden aangezien dit StUF-bericht (handmatig) afgehandeld is. Het StUF-bericht 

staat daarom ook niet meer in het ‘Overzicht aanvragen waarbij het StUF-bericht aanbieden nog niet gelukt is’.  

4.8 Opnieuw aanbieden van meerdere StUF-berichten 

Op het overzichtsscherm van alle aanvragen waarbij het aanbieden nog niet gelukt is een knop toegevoegd 

waarmee meerdere StUF-berichten tegelijktijdig opnieuw aangeboden kunnen worden. 

Het label van deze knop is ‘StUF-berichten opnieuw aanbieden’. 

 

 
 

Nadat er op deze knop gedrukt wordt, dan wordt er een keuzescherm geopend.  

Het label van bijhorende verplichte keuzevraag is ‘Welke StUF-berichten wilt u opnieuw aanbieden?’ met de 

enkelvoudige antwoordopties: 

 Alle StUF-berichten 

 Een specifiek berichttype 

 Een specifieke berichtstatus 

 Een specifieke organisatie 

 Eén of meerdere aanvragen 

Boven deze vraag staat een informatieblok, de tekst van deze informatieblok is ‘U kunt hier de StUF-berichten 

waarvan het aanbieden nog niet gelukt is opnieuw aanbieden.’. 
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4.9 Alle StUF-berichten 

Indien er gekozen wordt voor alle StUF-berichten, dan wordt er een bevestigingsscherm geopend met de 

verplichte keuze vraag “Weet u zeker dat u de deze actie wilt uitvoeren?”. Boven deze vraag staat een 

informatieblok, de tekst van dit informatieblok is ‘De gekozen actie moet bevestigd worden voordat deze 

uitgevoerd wordt.’.  Onder het informatieblok staat de gekozen optie van de vraag ‘‘Welke StUF-berichten wilt 

u opnieuw aanbieden?’ ter informatie vermeld.  

 

 
 

Als op de bevestigingsvraag “Nee” wordt geantwoord, dan wordt de actie niet uitgevoerd en teruggegaan naar 

het overzicht. 

 

Wordt de bevestigingsvraag met “Ja” beantwoord, dan wordt de gekozen actie uitgevoerd en worden alle StUF-

berichten in het overzicht waarvan het aanbieden nog niet gelukt is  opnieuw aangeboden en wordt 

teruggegaan naar het overzicht van de aanvragen.  

De StUF-berichten worden één voor één per StUF-bericht via de scheduler opnieuw aangeboden, dit voorkomt 

dat de applicatiebeheerder hierop moet wachten.   
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4.10 Een specifiek berichttype 

Indien er gekozen wordt voor een specifiek berichttype, dan wordt er een scherm geopend met de verplichte 

enkelvoudige keuzevraag ‘Welk berichttype wilt u opnieuw aanbieden?’. De antwoordopties zijn dynamisch en 

bevatten alle berichttypes waarvan het aanbieden mislukt is. Boven deze vraag staat een informatieblok, de 

tekst van dit informatieblok is ‘U kunt hier het berichttype kiezen welke opnieuw aangeboden moet worden.’ 

 

 
 

Na de keuze van het berichttype wordt er een bevestigingsscherm geopend met de verplichte keuze vraag 

“Weet u zeker dat u de deze actie wilt uitvoeren?”.  Boven deze vraag staat een informatieblok, de tekst van dit 

informatieblok is ‘De gekozen actie moet bevestigd worden voordat deze uitgevoerd wordt.’.  Onder het 

informatieblok staat de gekozen optie van de vraag ‘Welke StUF-berichten wilt u opnieuw aanbieden?’ en de 

gekozen optie van de vraag ‘Welk berichttype wilt u opnieuw aanbieden?’ ter informatie vermeld. Als op de 

bevestigingsvraag “Nee” geantwoord wordt, dan wordt de actie niet uitgevoerd en teruggegaan naar het 

overzicht. Wordt de bevestigingsvraag met “Ja” beantwoord, dan wordt de gekozen actie uitgevoerd en 

worden alle StUF-berichten van het gekozen berichttype waarvan het aanbieden nog niet gelukt is opnieuw 

aangeboden en wordt teruggegaan naar het overzicht van de aanvragen. De StUF-berichten worden één voor 

één per StUF-bericht via de scheduler opnieuw aangeboden, dit voorkomt dat de applicatiebeheerder hierop 

moet wachten.  
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4.11 Een specifieke berichtstatus 

Indien er gekozen wordt voor een specifieke berichtstatus, dan wordt er een scherm geopend met de 

verplichte enkelvoudige keuzevraag ‘Welke berichtstatus wilt u opnieuw aanbieden?’. De antwoordopties zijn 

‘Aanbieden’ en ‘Mislukt’. Boven deze vraag staat een informatieblok, de tekst van dit informatieblok is ‘U kunt 

hier de berichtstatus kiezen welke opnieuw aangeboden moet worden.’ 

 

 
 

Na de keuze van het berichttype wordt er een bevestigingsscherm geopend met de verplichte keuze vraag 

“Weet u zeker dat u de deze actie wilt uitvoeren?”. Boven deze vraag staat een informatieblok, de tekst van dit 

informatieblok is ‘De gekozen actie moet bevestigd worden voordat deze uitgevoerd wordt.’.   

Onder het informatieblok staat de gekozen optie van de vraag ‘Welke StUF-berichten wilt u opnieuw 

aanbieden?’ en de gekozen optie van de vraag ‘Welke berichtstatus wilt u opnieuw aanbieden?’ ter informatie 

vermeld. Als op de bevestigingsvraag “Nee” geantwoord wordt, dan wordt de actie niet uitgevoerd en 

teruggegaan naar het overzicht. 

 

Wordt de bevestigingsvraag met “Ja” beantwoord, dan wordt de gekozen actie uitgevoerd en worden alle StUF-

berichten van de gekozen berichtstatus waarvan het aanbieden nog niet gelukt is in het overzicht opnieuw 

aangeboden en wordt teruggegaan naar het overzicht van de aanvragen. De StUF-berichten worden één voor 

één per StUF-bericht via de scheduler opnieuw aangeboden, dit voorkomt dat de applicatiebeheerder hierop 

moet wachten.   

 

 
  



 

 
 

FO Behandel- en beheermodule v2.16 Pagina 80 van 120 
 

4.12 Een specifieke organisatie 

Indien er gekozen wordt voor een specifieke organisatie, dan wordt er een scherm geopend met de verplichte 

enkelvoudige keuzevraag ‘Van welke organisatie wilt u de StUF-berichten opnieuw aanbieden?’.  

De antwoordopties zijn dynamisch en bevatten alle organisaties waarvan het aanbieden mislukt is.  

Boven deze vraag staat een informatieblok, de tekst van dit informatieblok is ‘U kunt hier de organisatie kiezen 

waarvan de StUF-berichten opnieuw aangeboden moeten worden.’ 

 

 
Na de keuze van het berichttype wordt er een bevestigingsscherm geopend met de verplichte keuze vraag 

“Weet u zeker dat u de deze actie wilt uitvoeren?”. Boven deze vraag staat een informatieblok, de tekst van dit 

informatieblok is ‘De gekozen actie moet bevestigd worden voordat deze uitgevoerd wordt.’.  Onder het 

informatieblok staat de gekozen optie van de vraag ‘Welke StUF-berichten wilt u opnieuw aanbieden?’ en de 

gekozen optie van de vraag ‘Van welke organisatie wilt u de StUF-berichten opnieuw aanbieden?’ ter 

informatie vermeld. Als op de bevestigingsvraag “Nee” geantwoord wordt, dan wordt de actie niet uitgevoerd 

en teruggegaan naar het overzicht.  

 

Wordt de bevestigingsvraag met “Ja” beantwoord, dan wordt de gekozen actie uitgevoerd en worden alle StUF-

berichten van de gekozen organisatie waarvan het aanbieden nog niet gelukt is in het overzicht opnieuw 

aangeboden en wordt teruggegaan naar het overzicht van de aanvragen. De StUF-berichten worden één voor 

één per StUF-bericht via de scheduler opnieuw aangeboden, dit voorkomt dat de applicatiebeheerder hierop 

moet wachten.   
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4.13 Eén of meerdere aanvragen 

Indien er gekozen wordt voor één of meerdere aanvragen, dan wordt er een scherm geopend met de 

verplichte meervoudige keuzevraag ‘Welke aanvragen wilt u opnieuw aanbieden?’. De antwoordopties zijn 

dynamisch en bevatten alle aanvragen en meldingen waarvan het aanbieden mislukt is. Het label van een 

antwoordoptie bevat zowel het aanvraagnummer als de aanvraagnaam welke met de scheidingsteken ‘-’ van 

elkaar gescheiden zijn: [Aanvraagnummer] – [Aanvraagnaam]. Voorbeeld van een antwoordoptie is 

‘123456789 – Woning bouwen’. Boven deze vraag staat een informatieblok, de tekst van dit informatieblok is 

’U kunt hier de aanvragen kiezen waarvan de StUF-berichten opnieuw aangeboden moeten worden.’. 

 

 
 

Na de keuze van één of meerdere aanvragen wordt er een bevestigingsscherm geopend met de verplichte 

keuze vraag “Weet u zeker dat u de deze actie wilt uitvoeren?”. Boven deze vraag staat een informatieblok, de 

tekst van dit informatieblok is ‘De gekozen actie moet bevestigd worden voordat deze uitgevoerd wordt.’.   

Onder het informatieblok staat de gekozen optie van de vraag ‘Welke StUF-berichten wilt u opnieuw 

aanbieden?’ en de gekozen optie van de vraag ‘Welke berichttype wilt u opnieuw aanbieden?’ ter informatie 

vermeld. Als op de bevestigingsvraag “Nee” geantwoord wordt, dan wordt de actie niet uitgevoerd en 

teruggegaan naar het overzicht. 
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Wordt de bevestigingsvraag met “Ja” beantwoord, dan wordt de gekozen actie uitgevoerd en worden alle StUF-

berichten van de gekozen aanvragen waarvan het aanbieden nog niet gelukt is in het overzicht opnieuw 

aangeboden en wordt teruggegaan naar het overzicht van de aanvragen.  

 

De StUF-berichten worden één voor één per StUF-bericht via de scheduler opnieuw aangeboden, dit voorkomt 

dat de applicatiebeheerder hierop moet wachten.   

 

 

4.14 Overzichten en rapportages  

De landelijke applicatiebeheerder heeft net als in de huidige situatie toegang tot de beheertab. In de huidige 

situatie bestaat deze uit de blokjes ‘Welkom beheerder’ en ‘Berichten’. 

In het blokje ‘Berichten’ staan de links naar de overzichten en het maken van de rapportages. 

 
 

4.15 Verzonden en ontvangen StUF-berichten 

Het huidige scherm met het overzicht van de SOAP-berichten kan geopend worden via de link ‘Verzonden en 

ontvangen StUF-berichten’. 

 



 

 
 

FO Behandel- en beheermodule v2.16 Pagina 83 van 120 
 

 
 

In het overzicht worden alle StUF-berichten, BAG- en GBA-berichten getoond. Net zoals in de huidige situatie 

worden de berichten m.b.t. de LAVS-koppeling hier niet getoond.  

 

Het overzicht biedt nu ook mogelijkheden om te zoeken en het aantal resultaten per pagina in te stellen (10, 

20, 30, 40, 50). Het principe van de zoekfunctie (en resultaten per pagina) is hetzelfde als die bij de overzichten 

van de aanvragen en biedt de mogelijkheid om te zoeken op: 

 

 Aanvraagnummer 

 Uitgaand of binnenkomend bericht 

 Bericht succesvol is afgehandeld 

 Datum 

 Verzender 

 Ontvanger 

 Berichttype 

 Protocol 
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4.16 Rapportages aanmaken van StUF-berichten waarvan het aanbieden mislukt is 

Via de link ‘Nieuwe StUF-bericht rapportages maken’ in het blokje van de berichten kan de landelijk 

applicatiebeheerder een rapportage aanmaken van de StUF-berichten waarvan het aanbieden niet gelukt is 

binnen een bepaalde periode. 

 

Nadat er op deze link gedrukt is, wordt het scherm ‘Nieuwe StUF-bericht rapportages maken’ geopend. Op dit 

scherm moet de periode (begin- en einddatum) gekozen worden van de rapportage. 

Het scherm heeft als kopje ‘StUF-bericht rapportage maken waarvan het aanbieden niet gelukt is’ en daaronder 

de bijhorende toelichting: 

 

‘Hier kunt u opdracht geven om een rapportage te laten genereren van StUF-berichten waarvan het aanbieden 

niet gelukt is binnen een bepaalde periode. 

De rapportage staat uiterlijk over een uur voor u klaar in het overzicht.’ 

 

De periode moet ingevuld worden bij de verplichte datumvragen ‘Begindatum’ en ‘Einddatum’. De einddatum 

wordt standaard voorgevuld met de huidige datum.  
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De ingevulde datum mag niet na de huidige datum liggen, anders wordt er een foutmelding gegeven (nadat er 

na ‘Volgende’ gegaan wordt). 

 

 
 

De ingevulde einddatum mag ook niet eerder zijn dan de begindatum, anders wordt de foutmelding ‘De 

einddatum moet gelijk zijn aan of na de begindatum liggen.’ gegeven (nadat er na ‘Volgende’ gegaan wordt). 

 

 
 

Als de ingevulde periode goed is, wordt er weer teruggegaan naar de beheertab. Daarnaast wordt er een job 

uitgevoerd welke een rapportage (csv-bestand) aanmaakt van de aanvragen waarvan het aanbieden van de 

StUF-berichten is mislukt binnen de ingevulde periode. 

De naam van de rapportage welke aangemaakt wordt bestaat uit een standaardnaam met de meegeven 

periode:‘Overzicht_StUF-berichten aanbieden mislukt_[Begindatum]_[Einddatum]’. Een voorbeeld hiervan: 

Overzicht_StUF-berichten aanbieden mislukt_2017-04-03_2017-04-24.  

 

De rapportage bevat de volgende gegevens: 

 ID 

 Aanvraagnummer 

 Uitgaand 

 Datum_Tijdstip 

 Verzender 

 Verzender_OIN 

 Ontvanger 

 Ontvanger_OIN 

 Berichttype  

 Foutmelding 

 
Nadat de rapportage is aangemaakt is deze te vinden en te openen in het overzicht van de rapportages. 
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4.17 StUF-berichten rapportageoverzicht 

Via de link ‘Overzicht aangemaakte rapportages’ in het blokje van de berichten kunnen de landelijke 

applicatiebeheerders het overzichtsscherm van de rapportages openen. Dit rapportageoverzicht is qua opbouw 

en functionaliteit hetzelfde als die van de landelijke beheerder. Dit betekent dat de rapportages in het 

overzicht geopend en eventueel verwijderd kunnen worden.  

 

In het rapportageoverzicht worden alle aangemaakte rapportages (zie paragraaf 4.16) getoond van de 

organisatie waartoe de applicatiebeheerder behoort. Ddit betekent dat je ook de rapportages ziet die 

bijvoorbeeld zijn aangemaakt door de andere applicatiebeheerders. 

De aangemaakte rapportages in het rapportageoverzicht worden eenmalig aangemaakt en opgeslagen in de 

tabel CMFREPORT. De rapportages blijven beschikbaar in het rapportageoverzicht zolang een rapportage niet 

door de applicatiebeheerder handmatig is verwijderd via de knop ‘Verwijderen’. 

 

 
 

Bij het openen van een rapportage wordt er gevraagd of je het rapportagebestand wilt openen of op wil slaan 

(de manier is browser afhankelijk). 
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4.18 Overzicht StUF-berichten aanbieden mislukt 

Via de link ‘Overzicht StUF-berichten aanbieden mislukt’ in het blokje van de berichten kunnen landelijk 

applicatiebeheerders het overzichtsscherm voor StUF-berichten openen waarvan het aanbieden mislukt is. Dit 

scherm is een afgeleide van de StUF-bericht rapportage.  

Om niet alle StUF-berichten op te halen, heeft dit scherm een verplichte zoekfunctie waar een periode 

meegegeven moet worden via een begin- en einddatum.   

 

  
 

Als de begin- en einddatum ingevuld zijn en er op ‘Gegevens zoeken’ gedrukt wordt, dan worden alle StUF-

berichten getoond waarvan het aanbieden van de StUF-berichten mislukt zijn binnen de ingevulde periode. 

Het overzicht bevat de volgende gegevens/kolommen: 

 

 ID 

 Aanvraagnummer 

 Uitgaand 

 Datum en tijd  

 Verzender 

 Ontvanger 

 Berichttype  

 Foutmelding 

 



 

 
 

FO Behandel- en beheermodule v2.16 Pagina 88 van 120 
 

 
 

Daarnaast bevat dit overzichtsscherm een extra zoekfunctie waarmee op een specifiek aanvraagnummer 

gezocht kan worden. 

 

 
 

Als je meer details van een bepaald StUF-bericht wilt hebben, dan kun je deze inzien door erop dubbel te 

klikken of deze te selecteren en dan op ‘Gegevens inzien’ te drukken. 
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Het scherm dat geopend wordt bevat de volgende gegevens van het gekozen StUF-bericht: 

 

 ID 

 Aanvraagnummer 

 Uitgaand 

 Datum en tijd 

 Verzender 

 OIN Verzender 

 Ontvanger 

 OIN Ontvanger 

 Berichttype  

 Foutmelding 

 Foutdetails 
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4.19 Organisatiebeheer over alle organisaties 

De applicatiebeheerder krijgt via de beheertab ook toegang tot de gegevens van de organisatie met alleen 

leesrechten. Voor de rest is deze functionaliteit rechtstreeks overgenomen van de landelijke beheerder.  

Het blokje ‘Organisaties inzien’ is toegevoegd aan de beheertab van de applicatiebeheerder met de 

informatietekst: “Via onderstaande link kunt u onder andere gegevens van bevoegd gezagen en 

adviesorganisaties inzien.” 

 

Door de applicatiebeheerder ten opzichte van de landelijke beheerder een apart blokje te geven voor het 

inzien van de organisatiegegevens wordt voorkomen dat een gebruiker met beide rollen de 

organisatiegegevens niet meer kan wijzigen. 

 

 
 

Daarnaast staat er in dit blokje de link ‘Organisatiebeheer over alle organisaties’. Als op de link geklikt wordt, 

dan moet er eerst gezocht worden naar een specifieke organisatie. 

 

 
 

Vervolgens kan er een keuze gemaakt worden uit de organisaties waarvan de gegevens getoond moeten 

worden. 
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Door dubbel te klikken op een organisatie of een organisatie te selecteren en vervolgens op ‘Details inzien’ te 

drukken wordt er een scherm geopend waarop de gegevens van de organisatie niet wijzigbaar getoond wordt. 
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4.20 Automatisch opschonen 

 
Met ingang van release 2.13.2 is het proces van opschonen van aanvragen en meldingen geautomatiseerd. Dit 
houdt in dat het systeem aanvragen ouder dan 365 dagen verwijdert, tenzij anders ingegeven. Ook aanvragen 
die langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’ hebben komen in aanmerking voor verwijdering. Dit 
geldt ook voor conceptaanvragen. 
 
Het Omgevingsloket informeert alle aanvragers en behandelende organisaties over het opschonen via de mail. 
Alleen de behandelende organisatie wordt geïnformeerd. En indien er een gemachtigde is in de aanvraag 
ontvangt alleen deze de notificatiemail. De mail naar aanvragers of gemachtigden wordt iedere dag verzonden. 
De mail naar de behandelende organisaties wordt één keer per week op een vaste dag verzonden. De 
aanvragen die week in aanmerking komen voor verwijdering worden opgenomen in een overzicht. 
Organisaties en aanvragers hebben dan nog een maand de tijd om een wijziging aan te brengen in de aanvraag. 
Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de aanvraag bewaard blijft in het loket. 
 
Voor het automatisch opschonen zijn ook een aantal functies toegevoegd aan het beheerscherm van het 

landelijk beheer. Al deze functies staan opgesomd in het kader ‘Schoning’.  

 
Hierin kunnen de instellingen weergegeven worden, dus met welke intervallen aanvragen opgeschoond 
worden, kunnen rapportages gedraaid worden die weergeven welke cases wanneer in welke stap van het 
opschoonproces zijn gekomen, plus de optie om aanvragen in bepaalde statussen terug te zetten (zie de 
afbeeldingen hieronder).  
 

 
Instellingen Automatisch Opschonen 
 
Tevens kunnen rapportages opgevraagd worden van de prestaties. In tegenstelling tot de reguliere rapportages 

moeten deze opgevraagd en opgezocht worden in de link in het kader ‘Schoning’.  

 



 

 
 

FO Behandel- en beheermodule v2.16 Pagina 93 van 120 
 

 
Aanvragen rapportage  
 
Wanneer het aanvraagnummer bekend is kan ook de status van een enkele case opgevraagd worden.  

 
Overzicht enkele aanvraag 
 
Wanneer er binnen de opgegeven (bewaar)tijd geen wijziging is gedaan in een aanvraag dan wordt de aanvraag 
verwijderd. De aanvraag is na deze periode nog wel aanwezig in het systeem, maar niet meer zichtbaar. Tot de 
verwijdertijd is verstreken kan het landelijk beheer de aanvraag nog terugzetten. Ook hier is een scherm voor 
opgenomen.  
 

 
Terugzetten aanvragen 
 
Voor een compleet overzicht van de werking van het schoningsproces en de gemaakte afspraken hierover is 
een apart afstem FO opgesteld. De technische handelingen voor het wijzigen van instellingen staan opgesomd 
in de technische handleiding van release 2.13.2. 
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5 Overzicht functionaliteit overzichten en rapportages voor landelijk en lokaal beheer 

Onderstaande tabel toont welke informatie in dit FO wordt beschreven en hoe deze zal worden aangeboden 

aan de beheerders. Over het algemeen is het zo dat de landelijk beheerder over alle organisaties rapportages 

kan maken, waar een lokaal beheerder alleen over de eigen organisatie rapportages kan maken. 

 

Een gebruiker mag in een overzicht of rapportage geen informatie zien die hij in een invulscherm ook niet te 

zien krijgt. 

 

Landelijk beheer 

Informatie Overzichtsscherm Rapportage Batch 

Organisatie-instellingen  X  

Gebruikers zoeken X   

Gebruikers en hun rollen  X  

Behandelaars met 

aantallen dossiers in 

behandeling 

 X  

Aangesloten 

adviesorganisaties 

 X  

Aangesloten 

behandeldiensten 

 X  

Lokale regels 

vergunningcheck 

X X  

Lokale parameters 

vergunningcheck (alle 

versies) 

X X  

Lokale vragen 

aanvraagformulier (alle 

versies) 

X X  

Kenmerken van 

ingediende aanvragen 

 X X (Ingediende aanvragen 

0m 0:30 en 

opengestelde concept-

aanvragen om 1:30h) 

Kenmerken van (voor 

overleg) opengestelde 

concept-aanvragen 

 X X (Ingediende aanvragen 

0m 0:30 en 

opengestelde concept-

aanvragen om 1:30h) 

 

De landelijk beheerder kan daarnaast gebruikers zoeken, door een gebruikersnaam over alle organisaties in te 

vullen. Deze functionaliteit is te vinden onder beheer/gebruikers, waar alle andere overzichten en rapportages 

gevonden worden onder beheer / rapportages. 

 

 

Lokaal beheer 

Informatie Overzichtsscherm Rapportage Batch 
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Organisatie-instellingen  X  

Gebruikers zoeken    

Gebruikers en hun rollen  X  

Behandelaars met 

aantallen dossiers in 

behandeling 

 X  

Aangesloten 

adviesorganisaties 

 X  

Aangesloten 

behandeldiensten 

 X  

Lokale regels 

vergunningcheck 

X X  

Lokale parameters 

vergunningcheck (alle 

versies) 

X X  

Lokale vragen 

aanvraagformulier (alle 

versies) 

X X  

Kenmerken van 

ingediende aanvragen 

 X  

Kenmerken van (voor 

overleg) opengestelde 

concept-aanvragen 

 X  
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6 Overzichten 

Deze paragraaf beschrijft welke functionaliteit er in overzichten moeten worden getoond. 

Gebruiker zoeken 

Een landelijk beheerder kan, door te zoeken op gebruikersnaam, een overzicht krijgen van de gebruikers met 

die gebruiksnaam binnen alle organisaties. De volgende informatie wordt getoond in het overzicht: 

 Naam 

 Gebruikersnaam 

 Telefoonnummer 

 Organisatie 

 Geblokkeerd 

 Rollen 

o Balie 

o Coördinatie 

o Behandel 

o Beheer 

Stuurgegevens 

Onder stuurgegevens vallen 

 Lokale regels vergunningcheck 

 Lokale parameters vergunningcheck 

 Lokale vragen aanvraagformulier 

Van deze stuurgegevens kunnen ook rapportages gemaakt worden.  

 

6.1 Overzicht lokale regels vergunningcheck 

De lokale regels zijn de bevoegd gezag specifieke regels voor de vergunningscheck. 

 

Als landelijk beheerder wordt er een keuze gemaakt voor de organisatie (als lokaal beheerder zie je deze 

informatie direct), vervolgens worden over de onderdelen heen de lokale regels getoond: 
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6.2 Overzicht lokale parameters vergunningcheck 

Als landelijk beheerder wordt er een keuze gemaakt voor de organisatie (als lokaal beheerder zie je deze 

informatie direct), vervolgens worden over de onderdelen heen de lokale parameters getoond die op dat 

moment geldig zijn: 

 

 
 

Dit scherm geeft een overzicht van de lokale parameters vergunningcheck die op dit moment geldig zijn. 

Kolommen: 
- Onderdeel 
- Label van de vraag (per regel een vraag die binnen het onderdeel is ingesteld)  
- parameter 1 t/m 5  
- Begindatum 
- Einddatum 

Het overzicht is gesorteerd op onderdeel en daarna op begindatum. 
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6.3 Overzicht lokale vragen aanvraagformulier 

Voorbeeld van lokale vragen (van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) over de onderdelen heen: 
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7 Operationele rapportages 

Dit hoofdstuk beschrijft welke functionaliteit er in de rapportages moet worden opgenomen. 

 

Gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Excel. Dit zal worden gedaan met behulp van CSV. Het 

resultaatbestand kan worden ingelezen in Microsoft Office 97 of hoger en Open Office. 

 

Standaard zal de rapportage “on demand” worden gemaakt. Als de rapportage te veel invloed heeft op 

performance, dan zal de rapportage in batch worden gemaakt. Dit geldt alleen voor de rapportages 

‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ en ‘Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen’ 

indien de landelijk beheerder ze aanmaakt. 

 

In een rapportage mag alleen informatie staan die een gebruiker op basis van zijn rol mag zien. 

7.1 Nieuwe rapportages maken 

Onder de knop ‘Nieuwe rapportages maken’ is verschillende functionaliteit beschikbaar. Als landelijk beheerder 

moet er eerst een organisatie gekozen worden: 

 

 
 

 

 

 

 

Na het kiezen van een organisatie (of als lokaal beheerder, direct), kies voor de gewenste rapportage: 
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Keuzescherm rapportages 

 

 Organisatie-instellingen 

 Gebruikers en hun rollen 

 Behandelaars met aantallen dossiers in behandeling 

 Aangesloten adviesorganisaties 

 Aangesloten behandeldiensten 

 Lokale regels vergunningcheck 

 Lokale parameters vergunningcheck (alle versies) 

 Lokale vragen aanvraagformulier (alle versies) 

 Kenmerken van ingediende aanvragen 

 Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen 

 Aangevraagde adviesaanvragen 

 Ontvangen adviesaanvragen 

 

Na het klikken op volgende wordt de rapportage aangemaakt en zal naar enige tijd (deze actie verloopt via de 

scheduler) in het overzicht aangemaakte rapportages verschijnen. 

7.2 Overzicht aangemaakte rapportages 

De lijst met gegenereerde rapportages in het overzichtsscherm wordt getoond in een lijst met de kolommen: 

 Aanvinkkolom   voor het selecteren van 1 of meer rapportages, bijv. ter verwijdering. 

 Rapportage   toont de naam van de aanwezige rapportage 

 Datum en tijd aanmaak  getoond in formaat DD-MM-YYYY HH-MM-SS 

 Aangemaakt door  toont gebruikersnaam uitvoerder rapportage 
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 Openen   kolom bevat pictogram met link naar de gegenereerde rapportage 

Organisatie-instellingen 

Landelijk beheer kan een rapportage aanmaken van de instellingen per organisatie. In de rapportage kunnen 

per organisatie de volgende gegevens ingezien worden: 

 Organisatienaam 

 Vooroverleg toegestaan 

 Gebruik dossiermodule Omgevingsloket online 

 Verzendmethode 

 Gebruik van Omgevingsloket online voor publicatie van aanvragen 

 Synchronisatie van Omgevingsloket online status door bevoegd gezag 

 Communicatie aanvrager via Omgevingsloket online 

 

De bovenstaande gegevens worden getoond voor één of meerdere organisaties. De landelijk beheerder kan 

één of meerdere organisaties selecteren (met knoppen shift en control). De lokaal beheerder kan geen 

organisatie selecteren, de lokaal beheerder heeft alleen toegang tot de instellingen van zijn eigen organisatie. 

Uiteindelijk is er per rapport slechts 1 organisatie. 

Gebruikers en hun rollen 

In de rapportage kunnen per organisatie de volgende gegevens ingezien worden: 

 Naam 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Geblokkeerd 

 Baliemedewerker 

 Coördinator 

 Behandelaar 

 Beheerder 

Behandelaars met aantallen dossiers in behandeling 

In de rapportage kunnen per organisatie de volgende gegevens ingezien worden: 

 Gebruikersnaam 

 Naam 

 Emailadres 

 Telefoon 

 Aantal dossiers 

Aangesloten behandeldiensten 

In de rapportage kunnen per organisatie de volgende gegevens ingezien worden: 

 Adviesorganisatie 

 Onderdeel 

Aangesloten adviesorganisaties 

In de rapportage kunnen per organisatie de volgende gegevens ingezien worden: 

 Aangesloten behandeldienste 

Stuurgegevens 

Onder stuurgegevens vallen: 
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 Lokale regels vergunningcheck 

o Onderdeel 

o Vergunningsplichtigheid 

o Omschrijving gespecificeerde vrijstellingsregels 

o Eventuele hyperlink gemeentelijke webpagina vrijstellingsregels 

o Begindatum 

o Einddatum 

 Lokale parameters vergunningcheck (alle versies) 

 Onderdeel 
o Label van de vraag (per regel een vraag die binnen het onderdeel is ingesteld)  
o Parameter 1 t/m 5  
o Begindatum 
o Einddatum 

 Lokale vragen aanvraagformulier (alle versies) 

o Onderdeel 

o Versie 

o Type 

o De vraag die gesteld wordt 

o Verplicht 

o Maximaal aantal karakters dat bij het antwoord ingevuld kan worden 

o Omschrijving van de toelichting die bij de vraag gegeven wordt 

o Hyperlink 

o Volgnummer 

Deze stuurgegevens zijn ook inzichtelijk via overzichten.  

Kenmerken van ingediende aanvragen / Kenmerken van opengestelde conceptaanvragen 

De landelijk beheer kan kiezen tussen 1 organisatie of meerdere organisaties, terwijl de lokaal beheerder alleen 

rapportages kan uitdraaien van zijn eigen organisatie. 

 

Bij de rapportage ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ moet ook een periode worden meegegeven van de 

indieningsdatum.  

 
Periodekeuze indieningsdatum 

 

Nadat het aanmaken van de rapportages ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ en/of ‘Kenmerken van (voor 

overleg) opengestelde conceptaanvragen’ is aangevraagd, wordt voor elk aangevraagde rapportage een job in 

de scheduler gezet welke de rapportage daadwerkelijk aanmaakt.  

De jobs welke via de lokale beheerder zijn aangemaakt worden zonder vertraging aangevraagd. De jobs van  de 

landelijke beheerder worden pas ’s nachts uitgevoerd omdat de landelijk beheerder kan kiezen om meerdere 

rapportages van verschillende organisatie tegelijkertijd aan te vragen. 
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Overzicht van de rapportages  

De aangemaakte rapportages komen in het ‘Overzicht aangemaakte rapportages’ te staan. 

De rapportagenaam van ‘Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen’ is: 

 

‘[Organisatienaam]_Kenmerken van opengestelde conceptaanvragen’. 

 

Voorbeeld: Gemeente Ede_Kenmerken van opengestelde conceptaanvragen 

De rapportagenaam van ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ is gewijzigd. Om duidelijk te maken wat de 

periode is waarvan desbetreffende rapportage is, wordt de periode aan de rapportagenaam toegevoegd: 

 

‘[Organisatienaam]_Kenmerken van ingediende aanvragen_[Begindatum]_[Einddatum]’ 

 

Voorbeeld: Gemeente Deventer_Kenmerken van ingediende aanvragen_2013-01-01_2015-01-08 

 
Overzicht van de rapportages 

 

De rapportage kan geopend en opgeslagen worden door op het bijbehorende Excel-icoontje te drukken of via 

het selecteren en de knop ‘Details inzien’. 

Een rapportage kan verwijderd worden door deze te selecteren en dan op de knop ‘verwijderen’ te drukken. 

 

Inhoud van de rapportages 

De gegevens welke in de rapportages ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ en ‘Kenmerken van (voor overleg) 

opengestelde conceptaanvragen’ staan zijn voor een groot deel gelijk aan elkaar. Het rapport ‘Kenmerken van 

ingediende aanvragen’ is alleen wat uitgebreider dan het rapport ‘Kenmerken van (voor overleg) opengestelde 

conceptaanvragen’.  

 

In beide rapportages, waarbij het bij de ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ om ingediende aanvragen gaat 

van een bepaalde periode en bij de en ‘Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen’ om 

conceptaanvragen welke opgesteld zijn, worden de volgende gegevens in onderstaande volgorde per aanvraag 

gezet: 

 Naam aanvraag 

 Aanvraagnummer 

 Soort aanvrager (NP of NNP) 

 Naam Opdrachtgever/Aanvrager (NP: Geslachtsnaam / NNP: Statutairenaam) 

 KvK of BSN Opdrachtgever/Aanvrager  (alleen in rapportage ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’) 

 Soort gemachtigde (NP of NNP) 

 Naam Gemachtigde (NP: Geslachtsnaam / NNP: Statutairenaam) 

 KvK of BSN Gemachtigde (alleen in rapportage ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’) 

 Datum aanvraag ingediend 

 Gefaseerd indienen (NEE/FASE1/FASE2) 

 Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en optioneel huisletter en huisnummertoevoeging) 

 Kadastraal (burgerlijke gemeente, kadastrale gemeente, kadastrale sectie, kadastraal perceelnummer) 
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 Onderdelen (Opsomming van de onderdeelnamen) 

 Onderdelen Kosten (alleen in rapportage ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’) 

 Projectkosten (alleen in rapportage ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’) 

 Aanvraag ingetrokken (N/J) 

 Gedigitaliseerd (J/N) 

 Datum laatste wijziging 

 Naam bevoegd gezag 

 Naam behandeldienst/uitvoerder (deze kolom is alleen gevuld indien het bevoegd gezag de aanvraag 

niet zelf behandelt) 

 Coördinator 

 Referentienummer bevoegd gezag 

 Status (van de aanvraag) 

 Soort procedure 

 Aantal adviesaanvragen 

 Adviesorganisaties (Opsomming van de adviesorganisatienamen waar advies is aangevraagd) 

 Vvgb 

 

 
Voorbeeld van een ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ rapportage 

 

  
Voorbeeld van een ‘Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen’ rapportage 

 

Doordat bij ‘Kenmerken van (voor overleg) opengestelde conceptaanvragen’ het alleen om conceptaanvragen 

gaat, zullen sommige gegevens in de rapportage leeg zijn (zoals bijvoorbeeld ‘Datum aanvraag ingediend’) of 

hetzelfde zijn (zoals bijvoorbeeld de ‘Status’). 

 

Rapportage ontvangen adviesaanvragen 

Indien gekozen is voor de rapportage ‘Ontvangen adviesaanvragen’ wordt net zoals bij de rapportage 

‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ in een vervolgscherm een periode uitgevraag welke als 

inputparameters dienen voor de rapportage. Met ingang van release 2.13.2 is het ook mogelijk 

adviesaanvragen in te trekken of te sluiten. Hiervoor is de kolom ‘vervuld’ aangevuld met de opties 

‘ingetrokken’,’gesloten’ (naar de ‘ja’ en ‘nee’ optie). 
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Overzicht van de rapportages  

De aangemaakte rapportage ‘Ontvangen adviesaanvragen’ komt in het ‘Overzicht aangemaakte rapportages’ 

te staan. De rapportagenaam van ‘Ontvangen adviesaanvragen’ bevat naast de organisatienaam ook de 

periode en heeft de volgende kenmerken: 

 

‘[Organisatienaam]_Ontvangen adviesaanvragen_[Begindatum]_[Einddatum]’ 

 

Voorbeeld: Gemeente Deventer_Ontvangen adviesaanvragen_2012-12-12_2015-01-08 

 
Figuur 1 - Overzicht van de rapportages 

 

De rapportage kan geopend en opgeslagen worden door op het bijbehorende Excel-icoontje te drukken of via 

het selecteren en de knop ‘Details inzien’. 

 

 

 
Figuur 2 - Openen rapportage ‘Ontvangen adviesaanvragen’ 

 

De rapportage kan verwijderd worden door deze te selecteren en dan op de knop ‘verwijderen’ te drukken. 

Inhoud van de rapportage 

In de rapportage ‘Ontvangen adviesaanvragen’ worden in onderstaande volgorde per ontvangende 

adviesaanvraag de volgende gegevens gezet: 

 Naam aanvraag 

 Aanvraagnummer 

 Advies onderdelen (Opsomming van de onderdeelnamen waarvoor dit advies is aangevraagd) 

 Naam bevoegd gezag 

 Datum aanvraag ingediend 

 Datum adviesaanvraag 

 Datum laatste wijziging adviesaanvraag 

 Adviesaanvrager (Naam van de adviesaanvrager) 

 Organisatie adviesaanvrager (Organisatie van de adviesaanvrager) 

 Type (Advies/VVGB) 
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 Vervuld (J/N) 

 Datum advies vervuld 

 Status (van de aanvraag) 

 
Figuur 3 - Voorbeeld van een ‘Ontvangen adviesaanvragen’ rapportage 

 

Rapportage aangevraagde adviesaanvragen 

De genoemde kenmerken van de aangevraagde adviesaanvragen worden op dezelfde wijze als de bestaande 

rapportages in  Omgevingsloket online in een nieuwe rapportage gezet. Het landelijke beheer krijgt net zoals bij 

de bestaande rapportages eerst een organisatiekeuze. 

 

Indien gekozen is voor de rapportage ‘Aangevraagde adviesaanvragen’ wordt net zoals bij de rapportage 

‘Ontvangen adviesaanvragen’ in een vervolgscherm een periode uitgevraag welke als inputparameters dienen 

voor de rapportage.  

 

In de rapportage ‘Aangevraagde adviesaanvragen’ worden in onderstaande volgorde per ontvangende 

adviesaanvraag de volgende gegevens gezet: 

 Naam aanvraag 

 Aanvraagnummer 

 Advies onderdelen (Opsomming van de onderdeelnamen waarvoor dit advies is aangevraagd) 

 Naam bevoegd gezag 

 Datum aanvraag ingediend 

 Datum adviesaanvraag 

 Datum laatste wijziging adviesaanvraag 

 Adviesaanvrager (Naam van de adviesaanvrager) 

 Advies gevraagd bij organisatie (Organisatie waar advies is aangevraagd) 

 Adviescoördinator (Indien bekend, naam van de toegewezen adviescoördinator) 

 Type (Advies/VVGB) 

 Vervuld (J/N) 

 Datum advies vervuld 

 Status (van de aanvraag) 

 Toelichting 

 

 
Voorbeeld van een ‘Aangevraagde adviesaanvragen’ rapportage 
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8 Vervallen KvK’s en toegang tot lopende aanvragen 

De functionaliteit om aanvragen van vervallen KvK-nummers over te zetten naar de nieuwe KvK nummers kan 

alleen aangevraagd en gemonitord worden door de landelijk beheerder.  

Als er een applicatiescript is aangevraagd wordt de werkelijk uitvoering van het applicatiescript opgepakt en 

uitgevoerd door de scheduler. 

 

 
Home pagina van de Landelijke beheerder 

 

Dit houdt in dat er eerst ingelogd moet worden als landelijk beheerder. De ingelogde landelijk beheerder kan 

via het invoeren van een URL naar het ‘Beheerscherm om aanvragen van vervallen KvK nummers over te zetten 

naar de nieuwe KvK nummers’ gaan. 

De URL is:  

 

https://<omgevingsafhankelijk>/<Contentpath[Beheermodule]>/bevoegdgezag/AanvraagTab/ 

FormRefBeheerschermOmzettenKvKnummers?init=true 

8.1 Beheerscherm als er geen applicatiescript uitgevoerd wordt 

Als een landelijk beheerder via de URL naar het beheerscherm gaat om aanvragen om te zetten, wordt 

onderstaand beheerscherm geopend als er op dat moment geen applicatiescript bezig is om aanvragen over te 

zetten. 
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Beheerscherm omzetten aanvragen vervallen KvK-nummers 

 

1. Het eerste blok geeft een keuzemogelijkheid om een applicatiescript aan te vragen. Het label van de vraag is: 

“Welk applicatiescript wilt u aanvragen?”. 

 

Als antwoord kan er gekozen worden tussen de applicatiescripts: 

 Omzetten KvK-nummer voor de aanvrager van de aanvraag 

 Omzetten KvK-nummer voor de gemachtigde van de aanvraag 

 

Deze vraag is verplicht en biedt een enkelvoudige keuzemogelijkheid, aangezien er slechts 1 

applicatiescript tegelijkertijd uitgevoerd mag worden. 

 

2. Het tweede blok is bedoeld om het latend KvK-nummer, het nieuwe KvK-nummer, het vestigingsnummer en de 

betreffende aanvragen in te vullen. 

 

Het latend KvK-nummer, het nieuwe KvK-nummer, het vestigingsnummer zijn verplicht in te vullen velden.  
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Foutmelding verplichte velden 

 

Er moet minimaal één aanvraagnummer worden ingevuld. Als er geen aanvraagnummer is ingevuld wordt de 

volgende foutmelding getoond: 

 

” Er moet minimaal 1 aanvraagnummer zijn ingevuld.” 

 

 
Foutmelding aanvraagnummer verplicht 

 

3. Het derde en laatste blok geeft een overzicht van beide applicatiescripts. In het overzicht heeft het omzetten 

van het KvK-nummer bij de aanvrager het omzetten van het KvK-nummer bij de gemachtigde elk een eigen 

overzicht. 
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In het overzicht komt indien het applicatiescript nog niet is uitgevoerd te staan: ‘Dit applicatiescript is nog niet 

uitgevoerd.’ 

 

Is een applicatiescript uitgevoerd, dan wordt dit gemeld in het overzicht van het desbetreffende 

applicatiescript (bovenaan) toegevoegd met de uitvoerdatum, het latend KvK-nummer, het nieuwe KvK-

nummer, het vestigingsnummer. 

 

Als het applicatiescript zonder fouten en succesvol is uitgevoerd, dan ziet de lay-out van deze regel er als volgt 

uit: 

 

“Op [uitvoerdatum] is het applicatiescript succesvol uitgevoerd voor latend KvK-nummer [latend KvK-nummer], 

nieuw KvK-nummer[nieuw KvK-nummer] met vestigingsnummer [vestigingsnummer] voor aanvraagnummer(s) 

[aanvraagnummers]”. 

 

 
Overzicht uitgevoerde scripts 

 

Als er bij het uitvoeren van een applicatiescript fouten zijn opgetreden worden doordat er niet voldaan wordt 

aan de validatie eisen, dan ziet de lay-out van deze regel ziet er als volgt uit: 

 

“Op [uitvoerdatum] is het applicatiescript uitgevoerd voor latend KvK-nummer [latend KvK-nummer], nieuw 

KvK-nummer[nieuw KvK-nummer] met vestigingsnummer [vestigingsnummer] voor aanvraagnummer(s) 

[aanvraagnummers] met de volgende foutmeldingen:  

[foutmelding(en)]”. 

 

Als er voor het latend KvK-nummer geen gebruiker kan worden gevonden, wordt de volgende foutmelding 

toegevoegd: 

 

“Geen gebruiker gevonden voor het latend KvK-nummer [latend KvK-nummer].” 

 

 
Overzicht geen gebruiker voor latend KvK-nummer 

Als er voor het nieuwe KvK-nummer geen gebruiker kan worden gevonden, wordt de volgende foutmelding 

toegevoegd: 
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“Geen gebruiker gevonden voor het nieuwe KvK-nummer [nieuwe KvK-nummer].” 

 

Als er voor het nieuwe KvK-nummer en vestigingsnummer geen gebruiker kan worden gevonden, wordt de 

volgende foutmelding toegevoegd: 

 

“Geen gebruiker gevonden voor het nieuwe KvK-en vestigingsnummer nummer [nieuwe KvK-nummer + 

vestigingsnummer].” 

 

  
Overzicht geen gebruiker nieuw KvK-nummer, nieuw KvK- en vestigingsnummer 

 

Als het latend KvK-nummer niet de aanvrager is bij het omzetten van de KvK-nummer van de aanvrager, wordt 

de volgende foutmelding toegevoegd: 

 

“Het latend KvK- nummer [latend KvK-nummer] is niet de aanvrager van aanvraag [aanvraagnummer].” 

 

  
Overzicht latend KvK-nummer niet de aanvrager 

 

Als het latend KvK-nummer niet de gemachtigde van de aanvraag is bij het omzetten van de KvK-nummer van 

de gemachtigde, wordt de volgende foutmelding toegevoegd: 

 

“Het latend KvK- nummer [latend KvK-nummer] is niet de gemachtigde van aanvraag [aanvraagnummer].” 
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Overzicht latend KvK-nummer niet de gemachtigde 

 

Nadat een applicatiescript voor de eerste keer is uitgevoerd, wordt de regel, dat het applicatiescript nog niet is 

uitgevoerd, verwijderd. 

Elke keer nadat het applicatiescript uitgevoerd is, wordt er aan het overzicht een regel aan het begin 

(bovenaan) toegevoegd volgens de hierboven beschreven lay-out. 

 

Door op de knop ‘Opslaan’ te drukken wordt een applicatiescript aangevraagd met de ingevulde waarden. 

 

Met de knop ‘Opnieuw’ wordt er een refresh van het beheerscherm gedaan. 

Via de knop ‘Annuleren’ kan er teruggegaan worden naar het beheerscherm van de aanvragen. 

 

 
Overzichtsscherm van de aanvragen 

 

8.2 Beheerscherm als er een applicatiescript uitgevoerd wordt 

Als het landelijke beheer via de URL naar het beheerscherm ‘Beheerscherm om aanvragen van vervallen KvK 

nummers over te zetten naar de nieuwe KvK nummers’ gaat en er wordt op dat moment een applicatiescript 

uitgevoerd om aanvragen over te zetten, dan wordt een het beheerscherm als read-only geopend. 

De reden hiervan is dat er maar 1 applicatiescript tegelijkertijd uitgevoerd mag worden. 
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Beheerscherm indien er een applicatiescript uitgevoerd wordt 

 

Ook op dit beheerscherm worden de 3 blokken van Applicatiescript, Benodigde gegevens en Overzichten 

weergegeven. Alleen zijn er nu geen invulbare velden, maar worden de ingevulde gegevens weergeven welke 

zijn ingevoerd voor het applicatiescript welke uitgevoerd worden. 

 

Het uitvoeren van deze applicatiescripts kan enige tijd duren, maar zal naar verwachten per applicatiescript 

niet langer dan enkele minuten duren. 

 

Via de knop ‘Opnieuw’ kan er een refresh van het scherm gedaan worden.  

 

Indien het applicatiescript succesvol uitgevoerd is, dan wordt er na een refresh naar het beheerscherm gegaan 

welke getoond wordt als er op dat moment geen applicatiescript bezig is.  

 

In het overzichtblok is dan een regel toegevoegd welke aangeeft dat het applicatiescript uitgevoerd is (zie de 

beschrijving van dit blok). 

8.3 Applicatiescript Omzetten KvK-nummer voor de aanvrager van de aanvraag 

Het applicatiescript voor het omzetten van het KvK-nummer voor de aanvrager zet als er aan de validatie eisen 

voldaan wordt, per meegegeven aanvraag, de rechten van de aanvrager om van het latende KvK-nummer naar 

het nieuwe KvK- en vestigingsnummer. 
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Concreet betekent dit, dat de rechten welke het latende KvK-nummer op de aanvraag heeft, overgezet worden 

naar de gebruikers van het nieuwe KvK- en vestigingsnummer. Dit geldt voor zowel de KvK- en 

vestigingsnummer gebruiker als de KvK-nummer (algemeen gemachtigde) gebruiker. 

 

De aanvraag zelf wordt hierbij niet gewijzigd. 

8.4 Applicatiescript Omzetten KvK-nummer voor de gemachtigde van de aanvraag 

Het applicatiescript voor het omzetten van het KvK-nummer voor de gemachtigde zet als er aan de validatie 

eisen voldaan wordt, per meegegeven aanvraag, de rechten van de gemachtigde om van het latende KvK-

nummer naar het nieuwe KvK- en vestigingsnummer. 

 

Concreet betekent dit, dat de rechten welke het latende KvK-nummer op de aanvraag heeft, overgezet worden 

naar de gebruikers van het nieuwe KvK- en vestigingsnummer. Dit geldt voor zowel de KvK- en 

vestigingsnummer gebruiker als de KvK-nummer (algemeen gemachtigde) gebruiker. 

 

De aanvraag zelf wordt hierbij niet gewijzigd. 

8.5 Overzicht omzetten van aanvragen van latend KvK-nummer naar nieuw KvK- en vestigingsnummer 

Om alle succesvolle overgezette aanvragen van een latend KvK-nummer naar een nieuw KvK- en 

vestigingsnummer te monitoren, is er voor de landelijk beheerder een overzichtsscherm toegevoegd. Dit 

overzicht staat op de beheertab onder het kopje ‘Rapportages’ en heeft als naam ‘Overzicht omgezette 

aanvragen van latend KvK-nummer’. 

 

 
Overzicht omgezette aanvragen van latend KvK-nummer 

 

Na het openen van het overzichtsscherm ‘Overzicht omzetten van aanvragen van latend KvK-nummer naar 

nieuw KvK- en vestigingsnummer’ worden alle applicatiescripts welke succesvol zijn uitgevoerd voor het 

omzetten van het KvK-nummer getoond met de volgende gegevens: 

 

 Keuze (script voor Aanvrager of Gemachtigde) 

 Datum (datum van overzetten) 

 Laten KvK-nummer 

 Nieuw KvK-nummer 

 Vestigingsnummer 
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 Aanvraagnummers (de omgezette aanvragen) 

 

Het overzicht is gesorteerd op datum van overzetten (laatste bovenaan). 

 

 
Overzichtsscherm omzetten van aanvragen van latend KvK-nummer naar nieuw KvK- en vestigingsnummer 
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9 Virusscanner 

9.1 Toevoegen bijlagen 

Bij het toevoegen van bijlagen worden de bestanden gescand op virussen. Als de gebruiker 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 wordt gedetecteerd in de bijlage zal dat worden gemeld aan de gebruiker. 

 

 
 

De tekst van de errormelding is: 

 

 
 
Ook krijgt de ingelogde gebruiker een e-mail met informatie van de aanvraag en het gevonden virus. Het 
gevonden bestand wordt naar een quarantaine-directory verplaatst en de landelijk applicatiebeheerders 
worden per e-mail op de hoogte gebracht van het gevonden virus.  

9.2 Ophalen bijlagen 

Na het toevoegen van bijlagen is het ook mogelijk de bijlage weer te downloaden. In de tijd tussen het 

toevoegen en downloaden kunnen er virussen zijn die nog niet eerder gevonden waren. Daarom worden 

bestanden ook tijdens het downloaden opnieuw aangeboden aan de virusscanner. 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 e-mails naar de ingelogde gebruiker en de landelijke applicatiebeheerder gestuurd worden met de 

melding dat er een virus gevonden is. 
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De tekst van de errormelding is: 

 

 

9.3 Toevoegen notitie 

Naast bijlagen kunnen ook notities een document bevatten. Ook deze documenten worden op virussen 

gecontroleerd, en zo nodig melding van gemaakt. 
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De tekst van de errormelding is: 

 

 
 

Daarnaast worden ook e-mails naar de landelijke applicatiebeheerder en ingelogde gebruiker verzonden. 

9.4 Ophalen notitie 

Tijdens het ophalen van een notitie wordt het bestand opnieuw gecontroleerd. 

 

 
 

Indien bij het downloaden van het bestand een virus wordt aangetroffen wordt daar melding van gemaakt naar 

de ingelogde gebruiker met een notificatie op het scherm. 
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De tekst van de errormelding is: 

 

 
 

Daarnaast worden ook e-mails naar de landelijke applicatiebeheerder en ingelogde gebruiker verzonden. 


