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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document is de functionele beschrijving van de integratie van eIDAS in Omgevingsloket online zoals 

aanwezig per R2.14.0.  

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 

Dit document gaat uit van de huidige situatie zoals we die kennen van Omgevingsloket release 2.14.0.   

1.4 Leeswijzer 

Dit ontwerp bevat de volgende onderdelen: 

 Na het inleidende hoofdstuk worden in Hoofdstuk 2, de ontwerpkeuzes en uitganpunten benoemd.  

 In Hoofdstuk 3 volgt welke functionele aanpassingen dat in de gebruikersvalidatie en voor de 

gebruikersfunctionaliteit heeft. 

 De bijlagen bevatten de informatieve teksten die in het Omgevingsloket getoond worden. 
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2 Uitgangspunten en ontwerpkeuzes 

2.1 Ontwerpkeuzes 

De volgende ontwerprichtlijnen zijn gemaakt voor deze wens: 
 Voor het inloggen met eIDAS wordt 1 nieuwe webapplicatie/container welke gebaseerd is op de 

huidige zakelijke alternatief inloggen toegevoegd aan de bestaande containers. De huidige overige 
containers blijven bestaan en ongewijzigd. 

 In de vergunningcheck en het samenstellen papieren formulier zijn geen wijzigingen nodig.  

 Een Europese burger volgt voor het doen van een aanvraag of melding dezelfde flow als de 
particuliere DigiD en particuliere alternatief gebruiker.  

 Een Europese burger krijgt net zoals de zakelijke gebruikers beschikking tot een profiel waarmee de 

aanvrager of gemachtigde gegevens vooringevuld worden. 

 De flow wordt alleen op detail-niveau aangepast. Dit betekent dat het BSN of het Vestigingsnummer 

bij een eIDAS gebruiker vervangen wordt door een Identificatienummer Europees burger.De 

mogelijkheid om als Europees bedrijf in te inloggen met eIDAS voor bedrijven komt pas later 

beschikbaar. Dit betekend dat het eIDAS logo en de toelichtende tekst tot die tijd niet getoond wordt 

op de zakelijke website. 
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3 Functionele realisatie  

3.1 Europees burger 

3.1.1 Inloggen 

Het startscherm voor particulieren is bij het blokje inloggen aangepast omdat er nu 3 inlogmethoden zijn. Hiervan 

is het inloggen met eIDAS nieuw. 

De eerste inlogmethode is het inloggen met DigiD. Dit kan door op het DigiD-icoon te klikken. De 

bijbehorende mouse-over van het DigiD-icoon is ‘Naar de DigiD inlogpagina’. De begeleidende tekst naast het 

DigiD-icoon is: 

 “ 

Inloggen met DigiD 

Voor inwoners van Nederland 

”. 

De tweede inlogmethode is het inloggen met eIDAS. Dit kan door op het eIDAS-icoon te klikken. De 

bijbehorende mouse-over van het eIDAS-icoon is ‘Naar de eIDAS inlogpagina’. De begeleidende tekst naast 

het eIDAS-icoon is: 

 “ 

Inloggen met eIDAS 

Voor buitenlanders met Europees inlogmiddel 

”. 

De derde inlogmethode is het inloggen voor buitenlanders zonder Europees inlogmiddel. Dit kan door op de 

link ‘Inloggen voor buitenlanders zonder Europees inlogmiddel’ te klikken. De bijbehorende mouse-over is 

“Naar inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord”. 

Onder de 3 inlogmethoden wordt een begeleidende tekst getoond: 

“ 

Bij omgevingsloket online moet u inloggen: 

• Voor een nieuwe aanvraag/melding 

• Om ingediende aanvragen te volgen 

“.  
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Figuur 1 - Inloggen particulier - Home 
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Figuur 2 - Inloggen particulier - Mijn overzicht 

Als een Europees burger is ingelogd wordt dit onder het kopje ‘Omgevingsloket online’ getoond door de tekst 

“Europees burger”. 

Als bij de ingelogde Europese burger de voornamen, voorvoegsels en achternaam meekomen vanuit het inloggen 

met eIDAS dan wordt er bij “Ingelogd als:” de voornamen en de achternaam getoond: “[Voornamen] 

[Voorvoegsels (optioneel)] [Achternaam]”. 

 

 

Figuur 3 – Ingelogd met gegevens vanuit eIDAS 

 

Komen de voornamen, voorvoegsels en achternaam niet mee vanuit het inloggen met eIDAS en heeft de 

Europese burger geen profiel ingesteld, dan wordt er bij “Ingelogd als:” het Identificatienummer Europees burger 

getoond. 

Heeft de ingelogde Europese burger een profiel ingesteld en komen de voornamen, voorvoegsels en achternaam 

niet mee vanuit het inloggen met eIDAS, dan wordt na het eerstvolgende inloggen bij “Ingelogd als:” de 

voorletters met de (optionele) voorvoegsels en de geslachtnaam vanuit het ingestelde profiel getoond: 

“[Voorletters] [Voorvoegsels (optioneel)] [Geslachtnaam]”. 
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3.1.2 Profiel 

De ingelogde Europese burger wordt de mogelijkheid geboden om de persoonsgegevens in een profiel op te 

slaan. 

 

Het aanmaken, inzien, wijzigen en voorinvullen van het profiel gaat op dezelfde manier zoals nu bij zoals de 

zakelijke gebruikers wordt gedaan. 

 

Door op de link “Profiel” te klikken welke bij een ingelogde Europese burger rechtsboven in het scherm staat 

wordt er naar het profiel gegaan. 

3.1.2.1 Profiel aanmaken 

Als de ingelogde Europese burger nog geen profiel heeft aangemaakt dan wordt dit gemeld met de bestaande 

melding en wordt de mogelijkheid geboden om een profiel aan te maken. 

 

Figuur 4 – Melding geen profiel 

 

Door op ‘Profiel aanmaken’ te klikken wordt het scherm geopend waarin de persoonsgegevens ingevoerd kunnen 

worden. In dit scherm wordt als eerste altijd het “Identificatienummer Europees burger” niet wijzigbaar getoond.  

 

Zijn vanuit het inloggen met eIDAS de voornamen, voorvoegsels en de achternaam en de geboortedatum 

meegekomen, dan worden deze niet wijzigbaar getoond. De voorletters worden net zoals bij de koppeling met 

de Basisregistratie Personen automatisch afgeleid uit de voornamen en niet wijzigbaar getoond. De (optionele) 

voorvoegsels worden automatisch afgeleid via de tabel ‘36 Voorvoegsels’ uit de achternaam en niet wijzigbaar 

getoond. 

 

Daaronder wordt omdat het om een Europese burger gaat als verblijfsadres standaard “Adres in het buitenland” 

vooringevuld. 
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Figuur 5 - Persoonsgegevens invullen met gegevens vanuit eIDAS 

 

Zijn vanuit het inloggen met eIDAS de voornamen, voorvoegsels, de achternaam en de geboortedatum niet 

meegekomen, dan moeten de voorletters, de (optionele) voorvoegsels en de achternaam volgens de standaard 

persoonsgegevens worden ingevuld. 

 

 

Figuur 6 – Persoonsgegevens invullen zonder gegevens vanuit eIDAS 

Op het volgende scherm moet het verblijfadres ingevuld worden. Bij het adres in het buitenland gaat dit om 3 

adresregelvelden en een landkeuze.  
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Ook moet het correspondentieadres gekozen worden, welke standaard op ‘Gelijk aan verblijfadres’ staat. 

 

 

Figuur 7 – Verblijfadres invullen 

 

Als er bij het correspondentieadres gekozen is voor ‘Gelijk aan verblijfadres’ dan wordt het correspondentieadres 

op het volgende scherm als alleen lezen vooringevuld. 

 

Is er bij het correspondentieadres gekozen voor een ander adres, dan moet deze ingevuld worden bij het 

correspondentieadres. 

 

 

Figuur 8 – Correspondentieadres gelijk aan verblijfadres 

 

Als laatste moeten de contactgegevens ingevoerd worden, dit zijn het telefoonnummer en het e-mailadres. 
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Figuur 9 – Contactgegevens 

 

De ingevulde profielgegevens worden vervolgens opgeslagen als er op ‘Opslaan’ gedrukt wordt. 

 

Net als bij de huidige zakelijke gebruikers kan het profiel ook (automatisch) op een ander manier aangemaakt 

worden indien het profiel nog niet bestaat. 

 

Namelijk bij het eerste keer invoeren van de aanvragergegevens als de Europese burger zelf de aanvrager is. Er 

wordt dan op het invulscherm van de Contactgegevens de (bestaande en ongewijzigde) vraag met helptekst 

gesteld of het profiel opgeslagen moet worden. 

 

 

Figuur 10 – Vraag profiel opslaan 
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3.1.2.2 Profiel inzien 

Heeft de ingelogde Europese burger een profiel, dan worden de profielgegevens in een alleen lezen overzicht 

getoond als er op de link ‘Profiel’ geklikt wordt. 

 

 

Figuur 11 – Profiel inzien 

3.1.2.3 Profiel wijzigen 

De profielgegevens kunnen gewijzigd worden door bij het overzichtsscherm van het profiel op de knop 

‘Gegevens wijzigen’ te drukken. Vervolgens worden dezelfde schermen als bij het profiel aanmaken getoond, 

net zoals nu bij de bestaande zakelijke gebruikers gebeurd. Alleen zijn deze vooringevuld met de huidige 

profielgegevens. 
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3.1.3 Aanvrager 

3.1.3.1 Aanvrager aanwijzen 

Nadat een Europese burger een conceptaanvraag heeft aangemaakt moet de aanvrager/melder gegevens ingevuld 

worden. 

 

Het invullen van de aanvrager/melder gegevens gaat op dezelfde manier als bij de particuliere DigiD of 

particuliere alternatief gebruiker. Als eerste wordt het scherm geopend waarin aangegeven moet worden voor 

wie de aanvraag/melding gedaan wordt. Op dit scherm is bij een Europees burger een notice toegevoegd met de 

tekst: 

“ 

Een aanvraag/melding voor anderen kunt u alleen doen voor Nederlandse personen. 

“ . 

 

Figuur 12 – Voor wie doet u de aanvraag/melding 

3.1.3.2 Aanvrager invullen 

Indien de Europese burger kiest voor ‘Iemand anders’ dan wordt de standaard flow doorlopen van een particuliere 

gebruiker. 

 

Als de Europese burger de aanvraag/melding voor zichzelf doet, wordt net als bij het profiel het 

“Identificatienummer Europees burger” niet wijzigbaar getoond.  

 

Zijn vanuit het inloggen met eIDAS de voornamen, voorvoegsels, de achternaam en de geboortedatum 

meegekomen, dan worden deze niet wijzigbaar getoond. De voorletters worden net zoals bij de koppeling met 

de Basisregistratie Personen automatisch afgeleid uit de voornamen en niet wijzigbaar getoond. De (optionele) 

voorvoegsels worden automatisch afgeleid via de tabel ‘36 Voorvoegsels’ uit de achternaam en niet wijzigbaar 

getoond. 

 

De keuze van het verblijfadres wordt indien een profiel is aangemaakt vooringevuld vanuit het profiel en anders 

met “Adres in het buitenland” vooringevuld. 
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Figuur 13 – Persoonsgegevens aanvrager 

 

Zijn vanuit het inloggen met eIDAS de voornamen, de tussenvoegsels, de achternaam en de geboortedatum niet 

meegekomen, dan moeten de voorletters, de (optionele) voorvoegsels en de achternaam volgens de standaard 

persoonsgegevens worden ingevuld. Deze persoonsgegevens worden dan indien er een profiel is aangemaakt 

vanuit het profiel niet wijzigbaar overgenomen. 

Op het volgende scherm moet het verblijfadres ingevuld worden. Bij het adres in het buitenland gaat dit om 3 

adresregelvelden en een landkeuze.  

De adresregels van de ingelogde Europese burger worden indien deze vanuit het inloggen met eIDAS meekomen 

of in het profiel opgeslagen zijn, wijzigbaar vooringevuld. 
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Figuur 14 – Verblijfadres aanvrager 

 

Als er bij het correspondentieadres gekozen is voor ‘Gelijk aan verblijfadres’ dan wordt het correspondentieadres 

op het volgende scherm als alleen lezen vooringevuld. 

 

Is er bij het correspondentieadres gekozen voor een ander adres, dan moet deze ingevuld worden bij het 

correspondentieadres. Het correspondentieadres wordt indien het profiel aangemaakt is, vanuit het profiel 

vooringevuld. 

 

 

Figuur 15 – Correspondentieadres aanvrager 

 

Als laatste moeten de contactgegevens ingevoerd worden, dit zijn het telefoonnummer en het e-mailadres welke 

indien mogelijk vanuit het profiel vooringevuld worden. 
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Figuur 16 – Contactgegevens aanvrager 

 

Nadat de gegevens van de aanvrager/melder ingevuld zijn wordt er naar het overzichtsscherm van de 

aanvrager/melder gegaan.  

 

De gegevens van de aanvrager/melder kan via de knop ‘Wijzigen’ op de standaard manier gewijzigd worden.  
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Figuur 17 – Overzicht aanvrager/melder 

 

De flow zoals o.a. het invullen van de locatiegegevens, de werkzaamheden, het toevoegen van de bijlagen en het 

indienen van de aanvraag/melding is hetzelfde als bij een particuliere gebruiker.  
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3.1.4 Gemachtigde 

3.1.4.1 Gemachtigde aanwijzen 

Als de Europese burger zelf de aanvrager is, dan kan de Europese burger via de knop ‘Gemachtigde aanwijzen’ 

een Nederlandse persoon of bedrijf als gemachtigde aanwijzen. 

 

De flow voor het aanwijzen, maar ook het wijzigen of intrekken van een gemachtigde is hetzelfde als bij een 

particuliere gebruiker.  

 

De bestaande notice bij het aanwijzen van de gemachtigde wordt uitgebreid met de tekst:  

“ 

U kunt alleen Nederlandse personen en bedrijven als gemachtigde aanwijzen. 

”. 

 

 

Figuur 18 – Gemachtigde aanwijzen 

 

Bij het wijzigen van de gemachtigde wordt er bij een Europese burger een notice getoond met de tekst:  

“ 

U kunt alleen Nederlandse personen en bedrijven als gemachtigde aanwijzen. 

”. 
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Figuur 19 – Machtiging wijzigen 

 

Het intrekken van een machtiging verandert niet. 

3.1.4.2 Gemachtigde invullen 

Als de Europese burger een aanvraag/melding namens iemand anders doet, dan kan de Europese burger via de 

knop ‘Gegevens gemachtigde’ de gegevens van de gemachtigde invullen. 

 

In het invullen van de gemachtigde gegevens wordt op dezelfde afgehandeld als bij aanvrager/melder gegevens 

(zie 3.1.3.2).  
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Figuur 20 – Persoonsgegevens gemachtigde 

 

Nadat de gegevens van de gemachtigde ingevuld zijn wordt er naar het overzichtsscherm van de gemachtigde 

gegaan.  

 

De gegevens van de gemachtigde kan via de knop ‘Wijzigen’ op de standaard manier gewijzigd worden.  

 

 

Figuur 21 – Overzicht gemachtigde 
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3.1.5 Betrokkene 

Een Europese burger kan net als een particuliere gebruiker ook een betrokkene toevoegen. Om duidelijk te maken 

dat er alleen Nederlandse personen en bedrijven als betrokkene toegevoegd kunnen worden, wordt er een notice 

getoond op het eerste keuzescherm van “Betrokkene toevoegen” met de tekst: 

“ 

U kunt alleen Nederlandse personen, bedrijven en overheidsorganisaties toevoegen als betrokkene. 

“. 

De rest van de flow om een betrokkene toe te voegen is niet gewijzigd. 

 

Figuur 22 – Betrokkene toevoegen 
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3.1.6 Papieren formulier 

Als de aanvrager/melder of de gemachtigde een Europese burger is, dan is dit zichtbaar op een aanvraag PDF, 

de ‘Ingediende aanvraag/melding PDF’ en de ‘Publiceerbare aanvraag/melding PDF’ doordat niet het BSN 

maar het “Identificatienummer Europees burger” in de PDF staat. 

 

De voornamen en de geboortedatum worden ook overgenomen van uit de aanvrager/melder of de gemachtigde. 

 

 

Figuur 23 – Aanvrager is een Europese burger 

 

 

Figuur 24 – Gemachtigde is een Europese burger 

  

http://localhost:18080/BeInformed/document/document?cmd=edit&record-id=9815
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3.1.7 StUF-berichten 

Als de aanvrager/melder of de gemachtigde een Europese burger is, dan het BSN leeg. Dit heeft als gevolg dat 

het BSN-element in de StUF-berichten niet gevuld kunnen worden. 

 

In de StUF-versies 3.11 en 3.12  wordt het lege BSN alst volgt weergegeven. 

 

 

Figuur 25 – isAangevraagdDoor-element in StUF3.12 als een Europese burger de aanvrager/melder is. 

 

 

Figuur 26 – heeftGemachtigde-element in StUF3.12 als een Europese burger de gemachtigde. 

 

Bij StUF-versie 3.05 mag het BSN-element niet leeg zijn en daarom wordt deze standaard gevuld met negen 

nullen:  

“ 

BG:bsn>000000000</BG:bsn> 

“. 

De voornamen en de geboortedatum worden niet meegenomen in de StUF-berichten aangezien deze velden 

niet beschikbaar zijn in de huidige drie StUF-versies. 

 

Hierdoor blijven de berichten bij alle drie de StUF-versies valide.  
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3.2 Europees bedrijf 

Het inloggen voor bedrijven met eIDAS is in buiten de scope van OLO 2.14 geplaatst. Dit kan in een volgende 

release worden opgenomen. Kijk hiervoor bij versie 1.0 van dit document voor de volledige beschrijving) 

3.3 Overige wijzigingen 

3.3.1 Het gemak 

Op de Homepagina bij het kopje “Het gemak” staat een verwijzing over het inloggen bij de derde opsomming. 

De tekst van deze verwijzing wordt gewijzigd in: 

“ 

Voor een aanvraag/melding logt u in met DigiD (Nederlandse burgers), eHerkenning (Nederlandse bedrijven) of 

eIDAS (Europese burgers) 

“ 

 

 

Figuur 27 – Het gemak 

3.3.2 Inloggen mislukt 

Als het inloggen met eIDAS mislukt omdat er in de communicatie met eIDAS een fout is opgetreden, dan wordt 

dit gemeld in een pop-up welke een notice bevat met de volgende toelichting:  

“ 

Er is een fout opgetreden in de communicatie met eIDAS. Probeert u het later nogmaals. Indien deze fout blijft 

aanhouden, kijk dan op de website van eIDAS voor de laatste informatie. 

” 

 

Via de knop “Sluiten” wordt er vervolgens teruggegaan naar de particuliere of zakelijke homepagina. 
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Figuur 28 – Inloggen mislukt 

 

Als de gebruiker het inloggen met eIDAS zelf annuleert, dan wordt er teruggegaan naar de particuliere of 

zakelijke homepagina. 


