
 

FO Bijlage Gegevensmodel versie 2.16  Pagina 1 van 47  

 

 

 

Functioneel ontwerp 

  

Omgevingsloket online 

 

Bijlage  Gegevensmodel 
 

April 2021 

Versie 2.16 

 



 

FO Bijlage Gegevensmodel versie 2.16  Pagina 2 van 47  

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 4 

1.1 Identificatie 4 

1.2 Doel van dit document 4 

1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 4 

2 Gegevensmodel 5 
2.1 Introductie 5 

2.2 Type, bereik en standaardwaarden 6 

2.3 Uitgangspunten beschrijving 7 

3 Beschrijving van de entiteiten en attributen 8 
3.1 Aanvraag 8 

3.2 Subject 11 

3.2.1 Natuurlijk persoon 12 

3.2.2 Niet natuurlijk persoon 13 

3.3 Werkzaamheid 16 

3.4 Onderdeel 17 

3.5 Onderdeelspecificatie 21 

3.6 Document 22 

3.6.1 Document bijlage 22 

3.6.2 Document beschikking 23 

3.6.3 Document overig 25 

3.7 Gewenste bijlage 27 

3.8 Object 29 

3.8.1 Gebouwd object 29 

3.8.2 Benoemd terrein 30 

3.8.3 Inrichting 31 

3.8.4 Water 31 

3.9 Locatie (aanduiding) 32 

3.9.1 Adres aanduiding (in Nederland) 32 

3.9.2 Kadastrale aanduiding 33 

3.9.3 Adres aanduiding buitenland 34 

3.9.4 Coordinaten 34 

3.9.5 Kilometerraai 36 

4 Landelijke tabellen 37 
4.1 Actor 38 

4.1.1 Organisatorische eenheid 39 

4.1.2 Medewerker 41 

4.1.3 Stuurgegevens 42 

4.1.4 Kadastrale gemeenten (tabel aangeleverd door Kadaster) 43 

4.2 Straten, plaatsen, postcodes en landen 44 

4.2.1 Plaatsen (gegevens aangeleverd door TNT) 44 

4.2.2 Straten (gegevens aangeleverd door TNT) 44 

4.2.3 Postcodereeksen (gegevens aangeleverd door TNT) 45 

4.2.4 Landen (gegevens van GBA betrokken) 45 

4.3 Nieuws en releasenotes 46 



 

FO Bijlage Gegevensmodel versie 2.16  Pagina 3 van 47  

4.3.1 Nieuws 46 

4.3.2 Releasenotes 46 

4.3.3 Artikelen 47 

4.3.4 Thema’s 47 

 



 

FO Bijlage Gegevensmodel versie 2.16  Pagina 4 van 47  

1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat bijlage E Gegevensmodel van het Functioneel Ontwerp voor de Landelijke Voorziening 

Omgevingsloket online.  

1.2 Doel van dit document 

Het doel van dit document is om de functionaliteit van Omgevingsloket online zo te beschrijven dat het 

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

1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 

Zie hoofddocument functioneel ontwerp. 
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2 Gegevensmodel 

2.1 Introductie 

In onderstaande figuur is een gedetailleerd gegevensmodel opgenomen, waarin alle entiteiten zijn afgebeeld, 

gevolgd door een opsomming van de entiteiten. De relaties tussen de entiteiten hebben betrekking op het 

gegevensmodel van één aanvraag in Omgevingsloket online.  

 

 

 

1. Aanvraag (kan ook gelezen worden als Melding) 

2. Subject 

 2a Natuurlijke persoon 

 2b Niet natuurlijk persoon 

3. Actor (gedefinieerd in landelijke tabellen, zie hoofdstuk 4) 

3a Organisatorische eenheid 

3b Medewerker 

4. Werkzaamheid 

5. Onderdeel 

6. Onderdeel specificatie 

7. Document 

7a Bijlage1 

7b Beschikking 

                                                           

 

 
1 Bij volledige digitale indiening en behandeling van een aanvraag of melding zijn de bijgevoegde bijlagen in 

feite bestanden. In Omgevingsloket online en het FO wordt voor bijlagen -digitaal of niet- de term bijlagen 

gehanteerd. 
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7c Overig 

8. Object 

8a Gebouwd object 

8b Benoemd terrein 

8c Inrichting 

8d Water 

9. Locatie aanduiding 

9a Adresseerbaar object aanduiding 

9b Kadastrale aanduiding 

9c Kilometerraai 

9d Coördinaten 

10.   Gewenste bijlage 

 

EGEM actualiseert momenteel het gemeenschappelijk functioneel ontwerp Zaken (GFO Zaken). De 

geactualiseerde versie wordt uitgebracht onder de naam referentiemodel gemeentelijke basisgegevens Zaken 

(RGBZ). Het gegevensmodel van Omgevingsloket online is gebaseerd op GFO Zaken. Als RGB Zaken 

definitief is, wordt het gegevensmodel van Omgevingsloket online daaraan aangepast.(Aanpassing gebeurt in 

een geplande release, er is in OLO nog geen aanpassing gedaan voor het in september 2010 vastgestelde 

RGBZ.) 

In RGB Zaken vervallen de entiteiten ‘Subject’ en ‘Actor’, daarvoor in de plaats komen de nieuwe entiteiten 

‘Betrokkene’ en ‘Rol’. Een ‘Betrokkene’ is via een ‘Rol’ gerelateerd aan een ‘Zaak’. En ‘Organisatorische 

eenheid’ is in RGB Zaken, in tegenstelling tot in dit gegevensmodel, niet gelijk aan een niet natuurlijk persoon, 

maar een onderdeel van een niet natuurlijk persoon, zoals een divisie, directie of afdeling. 

2.2 Type, bereik en standaardwaarden 

Van de entiteiten worden de attributen benoemd en omschreven. De toevoeging (PK) in de eerste regel van de 

kolom ‘Attribuut’ staat voor Primary Key; (FK) staat voor Foreign Key. 

 

Opmerking: Aangezien er nog geen koppeling met een basisregistratie gerealiseerd is, worden de bestaande 

primary keys van entiteiten die in de basisregistraties zijn opgenomen, vervangen door sleutels die door 

Omgevingsloket online worden gegenereerd. Foreign keys van de basisregistraties worden wel bij de entiteiten 

benoemd, maar totdat de koppeling met een basisregistratie gerealiseerd is, zal expliciet verwezen worden 

naar de betreffende entiteit. 

 

In de kolom ‘type/bereik’ kunnen de volgende codes voorkomen: 

 A (n)  : Alfanumeriek van lengte n 

 I (n)  : Integer = numeriek met n decimalen, waarvan geen achter de komma 

 Date  : Datum (jjjjmmdd) 

 B  : Boolean 

 

De volgende standaardwaarden voor bereik van de attributen worden aangehouden: 

 Sleutels, id’s : 20 

 Labels  : 50 

 Omschrijvingen : 150 

 Nummers : 20 
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In de kolom ‘V/O’ wordt vermeld of een attribuut verplicht of optioneel ingevuld dient te zijn binnen 

Omgevingsloket online. Indien van toepassing wordt bij de mogelijkheid om de waarde van een attribuut te 

kiezen uit een lijst, aangegeven wat de default waarde is. Verder wordt aangegeven wat de herkomst van de 

attributen is indien dit van toepassing is. 

2.3 Uitgangspunten beschrijving 

Uitgangspunt voor de wijze van beschrijven in dit document 

 is het volledig gebruik van Omgevingsloket online voor het opstellen, indienen en behandelen van een 

aanvraag, voor de communicatie tussen de betrokken organisaties, met de aanvrager en het publiek en 

voor het publiceren van het (tussen) resultaat. 

 is het gebruik van de rolnamen uit hoofdstuk 4 van het functioneel ontwerp. De rolnamen zijn 

uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen Omgevingsloket online en zeggen niets over enige functie of 

taak met dezelfde naam binnen organisaties als gemeenten of provincies. De rollen zijn: aanvrager, 

melder, gemachtigde, bevoegd gezag, adviseur, uitvoerder, betrokkene, publiek (een ieder), 

baliemedewerker, coördinator, behandelaar en beheerder (functioneel) 

 is de volgende schrijfwijze voor rolnamen: ‘Aanvrager’, ‘Melder’, etc 

 is het gebruik van de rolnaam ‘Aanvrager’ voor degene die indient, voor ‘Aanvrager’ kan ook 

‘Melder’ of ‘Gemachtigde’ worden gelezen 

 

Tekst met een gele achtergrond geldt niet voor de huidige versie van Omgevingsloket online. Deze zal in een 

volgende versie opgenomen worden. 
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3 Beschrijving van de entiteiten en attributen 

3.1 Aanvraag 

De entiteit ‘Aanvraag’ heeft betrekking op verzoeken of meldingen aan de overheid. In Omgevingsloket online 

kunnen vergunningaanvragen en/of meldingen opgesteld, ingediend en behandeld worden. De entiteit 

‘Aanvraag’ heeft betrekking op de algemene aanvraaggegevens. In Wabo termen komt de entiteit ‘Aanvraag’ 

overeen met ‘Project’. 

 

Relaties 

Een aanvraag (kan ook gelezen worden als melding) 

 heeft optioneel één ‘Aanvrager’ / ‘Melder’ en één ‘Gemachtigde’ 

 heeft optioneel één of meerdere actoren 

 heeft optioneel één of meerdere werkzaamheden 

 heeft optioneel één of meerdere documenten 

 

Aanvraag 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie aanvraag (PK) De identificatie van de aanvraag die Omgevingsloket 

online toekent 

A (20) V LVO 

Aanvraagnaam De herkenbare naam van de aanvraag die de aanvrager / 

melder of gemachtigde aan de aanvraag geeft 

A (50) V LVO 

Projectomschrijving De omschrijving van de scope van het gehele project  

waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 

A  (500) V LVO 

Aanvraagtoelichting De toelichting op de aanvraag  A (500) O LVO 

Referentiecode bevoegd 

gezag 

De identificatie van de aanvraag die het bevoegd gezag 

toekent 

A (20) O GFO Zaken 

Referentiecode aanvrager De identificatie van de aanvraag die de aanvrager / 

melder of gemachtigde toekent 

 

Opm.: Alleen zichtbaar voor de zakelijke aanvrager 

A (20) O LVO 

Soort procedure  Reguliere procedure (default) 

 Uitgebreide procedure 

 Onbekend 

 Geen procedure van toepassing 

A (50) O LVO 

Fasering procedure2  Niet gefaseerd (default) 

 Gefaseerde aanvraag eerste fase 

 Gefaseerde aanvraag tweede fase 

A (50) O LVO 

Verplichtingtype Het type verplichting dat voor de hele aanvraag geldt. 

 Meldingsplicht 

 Vergunningplicht 

 

A (20) V LVO 

                                                           

 

 
2 In de huidige versie van Omgevingsloket online wordt ‘fasering van de procedure’ nog niet uitgevraagd. 
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Opm.: verplichtingtype wordt afgeleid van de 

verplichtingtypen van de afzonderlijke onderdelen. 

Meldingsplicht wordt op ‘Aanvraag’-niveau afgeleid als 

er uitsluitend meldingsplichtige onderdelen zijn (in de 

huidige versie van Omgevingsloket online zit 1 

meldingsplichtig onderdeel)  

Vergunningplicht wordt afgeleid als er één of meer 

vergunningplichtige onderdelen zijn. 

Status aanvraag  Concept 

 Aanvulling gevraagd  

 In behandeling 

 Aanhouden beslissing  

 Ontwerpbesluit  

 Beschikking 

 Gemeld 

 LVO Dossier gesloten 

 Gearchiveerd 

A (50) V LVO 

Datum ingediend De datum waarop de aanvraag of melding is ingediend Date O LVO 

Datum laatste wijziging De datum waarop de aanvraag of melding voor het laatst 

is gewijzigd 

Date V LVO 

Einddatum beslistermijn De datum waarop het besluit genomen moet zijn Date O LVO 

Begindatum aanvulling De datum waarop het verzoek om aanvulling door het 

bevoegd gezag verzonden is 

Date O LVO 

Einddatum aanvulling De datum waarop de aanvulling door de aanvrager of 

gemachtigde ingediend moet zijn 

Date O LVO 

Datum aanvulling ingediend De datum waarop de aanvulling is ingediend Date O LVO 

Einddatum VVGB De datum waarop de VVGB door de adviseur 

toegevoegd moet zijn 

Date O LVO 

Datum statusovergang De datum waarop de status is gewijzigd Date V LVO 

Vooroverleg aangevraagd De indicatie dat overleg met bevoegd gezag door de 

aanvrager of gemachtigde is gevraagd 

B V LVO 

Aanvraag ingetrokken De indicatie dat de aanvraag door de aanvrager of 

gemachtigde is ingetrokken 

B V LVO 

Bericht in behandeling 

verzonden 

De indicatie dat het bericht dat de aanvraag in 

behandeling is genomen door het bevoegd gezag is 

verzonden  

B V LVO 

Privacy gegevens openbaar 

maken 

De indicatie dat toestemming om bepaalde privacy 

gevoelige gegevens openbaar te maken door de 

aanvrager of gemachtigde is gegeven 

B V LVO 

Uitgestelde gegevens 

bijlagen 

De indicatie dat de aanvrager / melder of gemachtigde 

bepaalde gegevens en bijlagen aanlevert na het indienen 

van de aanvraag of melding 

B  O LVO 

Omschrijving Uitgestelde 

gegevens bijlagen 

De omschrijving van de gegevens en bijlagen die de 

aanvrager / melder of gemachtigde aanlevert na het 

indienen van de aanvraag of melding 

A (500) O LVO 

Niet in te dienen gegevens 

bijlagen 

De indicatie dat de aanvrager / melder of gemachtigde 

bepaalde gegevens en bijlagen niet aanlevert 

B O LVO 
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Omschrijving Niet in te 

dienen gegevens bijlagen 

De omschrijving van de gegevens en bijlagen die de 

aanvrager / melder of gemachtigde niet aanlevert 

A (500) O LVO 

Verlenging beslistermijn De reden(en) waarom de beslistermijn is verlengd A (150) O LVO 

Aanhoudingsgrond De reden(en) waarom de aanvraag is aangehouden A (150) O LVO 

Reden beëindiging 

aanhouding 

De reden(en) waarom de aanhouding van een aanvraag 

is beëindigd 

A (150) O LVO 

Gekoppelde aanvrager (FK) De identificatie van de natuurlijke of niet natuurlijke 

persoon die aanvrager of melder is 

A (20) V LVO 

Gekoppelde gemachtigde 

(FK) 

De identificatie van de natuurlijke of niet natuurlijke 

persoon die gemachtigde is 

A (20) O LVO 

Gekoppelde bevoegd gezag 

(FK) 

De identificatie van de niet natuurlijk persoon 

(overheidsorganisatie) die bevoegd gezag is 

A (20) V LVO 

Gekoppelde uitvoerder (FK) De identificatie van de niet natuurlijk persoon die 

namens bevoegd gezag de behandeling van de aanvraag 

of melding uitvoert 

A (20) O LVO 

Gemeente (FK) De identificatie van burgelijke gemeente op wiens 

grondgebied waar de activiteit(en) gaan plaatsvinden 

A (50)  V LVO 

Gedeeltelijke toestemming De indicatie of de aanvrager de vergunning wil 

ontvangen als niet alle onderdelen van de aanvraag 

vergund kunnen worden (default = Ja) 

B  V LVO 

Verzoek geheimhouding 

gehonoreerd 

De indicatie dat het bevoegde gezag een verzoek tot 

geheimhouding gehonoreerd heeft 

B O LVO 

Formulierversie  De datum waarop het formulier in gebruik is genomen A (20) V LVO 
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3.2 Subject 

De entiteit ‘Subject’ heeft betrekking op ’Aanvrager’, ’Gemachtigde’ en ’Betrokkene’. Van een ’Betrokkene’ 

worden alleen de rol en user ID (assignment) vastgelegd binnen Omgevingsloket online. Een ’Betrokkene’ is 

een persoon of organisatie aan wie de ’Aanvrager’ / ‘Melder’ of ’Gemachtigde’ het recht heeft toegekend het 

aanvraagdossier in te zien.  

 

De entiteit ‘Subject’ zelf heeft geen attributen, maar is onder te verdelen in de volgende subklassen: 

 3.2.1 Natuurlijke persoon; 

 3.2.2 Niet natuurlijk persoon. 

 

Relaties 

Een natuurlijk persoon 

 heeft één aanvraag 

 heeft optioneel één gemachtigde 

 

Een niet natuurlijk persoon  

 heeft één aanvraag 

 heeft optioneel één gemachtigde 

 

In het document “Architectuur van het stelsel”3 zijn natuurlijk persoon en niet natuurlijk persoon gedefinieerd 

als afgeleide van het begrip persoon. De definities zijn: 

Een persoon is een ieder die rechten en plichten kan hebben. 

Een natuurlijk persoon is een mens (die rechten en plichten kan hebben). 

Een niet natuurlijk persoon is een door wet mogelijk gemaakt rechtssubject, welke drager van rechten en 

plichten kan zijn. 

 

Hoewel iets ander ingekleurd, zijn de definities van natuurlijk persoon en niet natuurlijk persoon in de 

catalogus van het Handelsregister (HR) versie 0.8 vergelijkbaar. Volgens die catalogus is een natuurlijk 

persoon een individueel menselijk wezen, en is een niet natuurlijke persoon een rechtspersoon, een 

samenwerkingsverband van natuurlijke personen, niet natuurlijke personen en/of andere 

samenwerkingsverbanden. 

 

Rechtspersonen zijn weer onder te verdelen in: 

 Publiekrechtelijke rechtspersoon; 

 Privaatrechtelijke rechtspersoon; 

 Kerkgenootschap. 

 

Hieronder vallen: 

                                                           

 

 
3 november 2006 versie 1.3 (2), Deel I: Het wezen van het stelsel 
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 Iedere naamloze- en besloten vennootschap, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij wordt steeds 

geacht een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet 2007 te drijven. Iedere activiteit van een 

rechtspersoon N.V., B.V. of coöperatie danwel onderlinge waarborgmaatschappij zal dus als het 

uitoefenen van een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet 2007 moeten worden beschouwd. 

Bijvoorbeeld: het louter beheren van vermogen maakt dat er sprake is van een onderneming. 

 Alleen een N.V., B.V. of coöperatie danwel onderlinge waarborgmaatschappij die geen activiteiten (meer) 

ontplooit, heeft geen onderneming en wordt uitsluitend statutair inschreven. Een dergelijke inschrijving 

van een rechtspersoon zonder onderneming wordt ook wel lege rechtspersoon genoemd. Voor deze 

categorie dient ook het postadres te worden vastgelegd (Handelsregisterbesluit). 

 Daarnaast worden er Nederlandse rechtspersonen opgenomen met een onderneming in het buitenland. 

Voor deze categorie wordt een maatschappelijke activiteit en bijbehorende activiteiten vastgelegd. 

 Er bestaan niet natuurlijke personen die geen onderneming drijven, deze oefenen echter wel een 

maatschappelijke activiteit (type niet-onderneming) uit (denk hierbij aan bijvoorbeeld verenigingen en 

stichtingen en publiekrechtelijke rechtspersonen). Indien hiervoor geen activiteiten meer zijn, kunnen deze 

ook niet meer worden geregistreerd. 

 

In het Handelsregister worden Nederlandse en buitenlandse niet natuurlijke personen geregistreerd die 

ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Om zich te registreren in het Handelsregister moeten zij zich 

inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 

 

Bij een vergunningaanvraag worden van een buitenlandse natuurlijke en niet natuurlijke persoon dezelfde 

informatie vastgelegd als van een Nederlandse natuurlijke of niet natuurlijke persoon. Wel wijken de velden 

voor buitenlandse adresgegevens af van die voor Nederlandse zodat het adres kan worden ingevuld zoals in dat 

land gebruikelijk is.  

3.2.1 Natuurlijk persoon 

Natuurlijk persoon 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Persoons-identificatie (PK) Bij ingezetenen het Burger Service Nummer (BSN) van 

de natuurlijke persoon , bij niet-ingezetenen het nummer 

dat in Omgevingsloket online is toegekend en dat NIET 

voldoet aan de 11-proef. 

I (9) V RSGB 

(GBA) 

Voorvoegsels 

geslachtsnaam 

Dat deel van de geslachtsnaam dat, gescheiden door een 

spatie, vooraf gaat aan de rest van de geslachtsnaam 

A (10) O RSGB 

(GBA) 

Geslachtsnaam De geslachtsnaam, of als daar sprake van is, de 

naamreeks van de natuurlijke persoon 

A (200) V RSGB 

(GBA) 

Geslachtsaanduiding De aanduiding van het geslacht van een natuurlijke 

persoon 

 M: man 

 V: vrouw 

 O: onbekend 

 

Opm.: De optie onbekend kan als waarde door het GBA 

worden aangeleverd bij koppeling met basisregistraties 

A (1) V RSGB 

(GBA) 

Voorletters  De voorletters van de natuurlijke persoon  A (20) V GFO-

Zaken 

Indicatie verblijfplaats De indicatie of de verblijfplaats in Nederland of B V LVO 
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buitenland is. Afhankelijk van deze waarde is ofwel 

Verblijfplaats NL verplicht ofwel Verblijfadres 

buitenland 

Verblijfplaats NL (FK) De identificatie van het verblijfsadres van de natuurlijke 

persoon in Nederland 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor adresgegevens verwezen 

naar ‘Adres aanduiding (in Nederland)’ 

A (20) O RSGB 

(GBA) 

Verblijfadres buitenland 

(FK) 

De identificatie van het verblijfsadres van de natuurlijke 

persoon in het buitenland 

 

Opm.: Voor adresgegevens wordt verwezen naar ‘Adres 

aanduiding buitenland’ 

A (20) O GFO-

Zaken 

Indicatie 

correspondentieadres 

De indicatie of het correspondentieadres in Nederland of 

buitenland is.  

B O LVO 

Correspondentieadres NL 

(FK) 

De identificatie van het adres waarop de natuurlijke 

persoon in Nederland schriftelijk bereikbaar is 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor adresgegevens verwezen 

naar ‘Adres aanduiding (in Nederland)’ 

A (20) O RSGB 

(EGEM) 

Correspondentieadres 

buitenland (FK) 

De identificatie van het adres waarop de natuurlijke 

persoon in het buitenland schriftelijk bereikbaar is. 

A (20) O LVO 

E-mailadres Het adres waarop de natuurlijke persoon elektronisch 

bereikbaar is 

A (80) V4 GFO-

Zaken 

Telefoonnummer Het telefoonnummer waaronder de natuurlijke persoon 

in de regel bereikbaar is 

 

Opm.: Het type is alfanumeriek zodat eventuele 

toevoegingen als ‘bgg’, ‘zak’ of ‘mobiel´ kunnen worden 

verwerkt 

A (20) V GFO-

Zaken 

 

3.2.2 Niet natuurlijk persoon 

Niet natuurlijk persoon 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

KvK-nummer (PK) Bij ingeschrevenen het nummer van de niet natuurlijke 

persoon dat de Kamer van Koophandel toekent, bij niet-

ingeschrevenen, zoals buitenlandse bedrijven, het 

nummer dat in Omgevingsloket online is toegekend en 

waarvan de laatste 4 cijfers eindigen op 9999. 

 

I (8) V RSGB 

(NHR) 

                                                           

 

 
4 Verplicht als de aanvraag digitaal wordt ingediend 
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Let op: De combinatie van KvK-nummer en 

Vestigingsnummer (8+12 = 20 posities) wordt als 

primjary key gebruikt.  

 

Opm: bij gemeenten wordt het veld CBS-nummer als 

‘alternative key’ gebruikt. 

Vestigingsnummer(PK) Bij ingeschrevenen het vestigingsnummer behorend bij 

het KvK nummer van de niet natuurlijke persoon dat de 

Kamer van Koophandel toekent, bij niet-ingeschrevenen, 

zoals buitenlandse bedrijven, het nummer dat in 

Omgevingsloket online is toegekend (000000000000) 

I (12) V RSGB 

(NHR) 

Contactpersoon  

(FK natuurlijk persoon) 

De opgemaakte naam van de persoon die contactpersoon 

is voor de niet natuurlijke persoon 

A (20) V GFO-

Zaken 

Contactpersoon functie De naam van de functie van de contactpersoon binnen de 

niet natuurlijke persoon 

A (40) V RSGB 

Statutaire naam De statutaire naam van de niet natuurlijke persoon, zoals 

deze is vastgelegd in het Handelsregister 

A (500) V RSGB 

(NHR) 

Handelsnaam De naam waaronder de niet natuurlijke persoon handelt 

of waarmee het met een maatschappelijke activiteit in de 

openbaarheid treedt 

A (200) O RSGB 

(NHR) 

Bezoekadres NL (FK) De identificatie van het verblijfsadres van de niet 

natuurlijke persoon in Nederland. 

A (20) V RSGB 

(NHR) 

Bezoekadres Buitenland 

(FK) 

De identificatie van het verblijfsadres van de niet 

natuurlijke persoon in het Buitenland 

A (20) O RSGB 

(NHR) 

Indicatie 

correspondentieadres 

De indicatie of het correspondentieadres in Nederland of 

buitenland is.  

B O LVO 

Correspondentieadres NL 

(FK) 

De identificatie van het adres waarop de niet natuurlijke 

persoon schriftelijk bereikbaar is in Nederland. 

A (20) O RSGB 

(NHR) 

Correspondentieadres 

Buitenland (FK)  

De identificatie van het adres waarop de niet natuurlijke 

persoon schriftelijke bereikbaar is in het buitenland 

A(20) O RSGB 

(NHR) 

Telefoonnummer Het telefoonnummer waaronder de niet natuurlijke 

persoon in de regel bereikbaar is 

 

Opm.: Het type is alfanumeriek zodat eventuele 

toevoegingen als ‘bgg’, ‘zak’ of ‘mobiel´ kunnen worden 

verwerkt 

A (20) V GFO-

Zaken 

Faxnummer Het faxnummer waaronder de niet natuurlijke persoon in 

de regel bereikbaar is. 

A (20) O GFO-

Zaken 

Indicatie wijze van 

correspondentie  

De indicatie of de niet natuurlijke persoon de 

correspondentie wil ontvangen via de berichtenbox of 

via een e-mailadres 

B  V LVO 

E-mailadres Het adres waarop de niet natuurlijke persoon 

elektronisch bereikbaar is 

A (80) O5 GFO-

Zaken 

                                                           

 

 
5 Verplicht als de aanvraag digitaal wordt ingediend. 
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E-mailadres Berichtenbox Het berichtenboxadres waarop de niet natuurlijke 

persoon  elektronisch bereikbaar is 

A (45) O LVO 

Profiel6 (FK naar entiteit 

‘niet natuurlijk persoon’) 

De indicatie of de gegevens van de niet natuurlijke 

persoon zijn opgeslagen in het profiel. 

A (20) O LVO 

 

                                                           

 

 
6 Profiel is de gegevensset van een niet-natuurlijk persoon die aanvraagoverstijgend is.  
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3.3 Werkzaamheid 

Een ‘Werkzaamheid’ heeft betrekking op wat de ‘Aanvrager’ of ‘Melder’ wil gaan doen, de veranderingen die 

hij wil realiseren. In de huidige versie van Omgevingsloket online is de lijst van soorten werkzaamheden nog 

beperkt, deze kan later eenvoudig worden uitgebreid. In Omgevingsloket online fungeert werkzaamheid ook 

als een clustering van onderdelen (de verschillende ‘oude’ vergunningen) die nodig zijn voor het realiseren van 

de ‘verandering’ (bijv. de onderdelen ‘Bouwen’ en ‘Slopen’ kunnen nodig zijn voor ‘Plaatsen dakkapel’). Als 

een project bestaat uit meerdere werkzaamheden, kunnen de afzonderlijke werkzaamheden worden gezien als 

‘deelprojecten’. 

 

Relaties 

Een werkzaamheid: 

 heeft één aanvraag 

 heeft één object 

 heeft één onderdeel en optioneel meerdere onderdelen 

 heeft optioneel één of meerdere documenten 

 heeft één of meerdere gewenste bijlage 

 

Werkzaamheid 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie werkzaamheid 

(PK) 

De identificatie van de werkzaamheid die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V LVO 

Soort werkzaamheden De werkzaamheden die door de aanvrager / melder of 

gemachtigde aan de aanvraag / melding toegevoegd zijn 

 

 

A (150) V LVO 

Gekoppeld object (FK) De identificatie van het object waarop de werkzaamheid 

betrekking heeft 

 

Opm.: Bij sommige werkzaamheden is het type object 

direct afleidbaar, zoals: 

 bij Kappen en In- of uitrit aanleggen of veranderen 

gaat het om een terrein,  

 bij Brandveilig gebruik gaat het om een  bouwwerk 

A (20) V LVO 
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3.4 Onderdeel 

Een ‘Onderdeel’  is  een activiteit (als bedoeld in de WABO) die wordt veroorzaakt door een werkzaamheid., 

maar waarvoor op zich ook al een vergunning of melding nodig is om die te mogen uitvoeren. Voor het kappen 

van een boom is alleen een vergunning voor het kappen nodig, de aanvraag heeft dan één onderdeel. Is voor 

het plaatsen van een dakkapel een vergunning voor het bouwen en slopen nodig, dan heeft de aanvraag twee 

onderdelen. De huidige versie van Omgevingsloket online bevat de volgende soorten onderdelen: 

 Bouwen  

 Reclame  

 In- of uitrit aanleggen of veranderen 

 Kappen 

 Slopen 

 Monumenten 

 Uitvoeren werk of werkzaamheden 

 Afwijken van de bestemming 

 Toestemming Brandveilig gebruik  

 Melding Brandveilig gebruik 

 Milieubeheer 

 Wijziging milieu (voorheen Melding 8.19)  

 Handelingen met gevolgen voor planten en dieren 

 Ontheffing Gebiedsbescherming 

 Melding Activiteitenbesluit 

 PMV Gesloten stortplaats 

 PMV Grondwaterbeschermingsgebied 
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Relaties 

Een onderdeel:  

 heeft één werkzaamheid 

 heeft optioneel één of meer onderdeel specificaties 

 heeft optioneel één of meerdere documenten 

 

 

Onderdeel 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie onderdeel (PK) De identificatie van het onderdeel die Omgevingsloket 

online toekent 

A (20) V LVO 

Soort onderdeel Het onderdeel waarvoor door de aanvrager / melder of 

gemachtigde een aanvraag / melding is ingediend 

 Bouwen  

 Reclame 

 In- of uitrit aanleggen of veranderen 

 Kappen 

 Slopen 

 Monumenten 

 Uitvoeren werk of werkzaamheden 

 Afwijken van de bestemming 

 Toestemming Brandveilig gebruik 

 Melding Brandveilig gebruik 

 Milieubeheer 

 Melding activiteitenbesluit 

 Milieuneutraal wijzigen (voorheen Melding 8.19) 

 Handelingen met gevolgen voor planten en dieren 

 Ontheffting Gebiedsbescherming 

 PMV- Gesloten stortplaats 

 PMV-Grondwaterbeschermingsgebied 

A (50) V LVO 

Toelichting De toelichting bij gegevens van het onderdeel A (150) O LVO 

Verplichtingtype Het type verplichting dat voor het onderdeel geldt. 

 Meldingsplicht 

 Vergunningplicht 

A (20) V LVO 

Formulierversie De datum waarop het formulier in gebruik is genomen A(20) V LVO 

Specificaties volledig De indicatie dat de verplichte velden van het onderdeel 

zijn ingevuld 

 

Opm.: Alleen zichtbaar in de status concept voor de 

aanvrager / melder of gemachtigde 

B V LVO 

Status volledigheid De status van de beoordeling of de informatie voldoende 

is voor de beoordeling van het onderdeel in het kader 

van de vergunningverlening 

 In onderzoek (default) 

 Volledig 

 Onvolledig 

 Niet van toepassing (i.g.v. melding) 

 

A (50) V LVO 
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Opm.: De volledigheid van de bij de aanvraag 

ingediende informatie voor een onderdeel wordt 

beoordeeld tijdens de status ‘In behandeling’. De 

betekenis van de statussen is: 

 In onderzoek (default) 

De verstrekte informatie voor het onderdeel is niet 

beoordeeld 

 Volledig 

De voor het onderdeel verstrekte informatie is 

beoordeeld, de uitkomst hiervan is dat het 

voldoende is 

 Onvolledig 

De voor het onderdeel verstrekte informatie is 

beoordeeld, de uitkomst hiervan is dat het niet 

voldoende is 

Status beoordeling De status van de beoordeling van een onderdeel in het 

kader van de vergunningverlening 

 In onderzoek (default) 

 Akkoord  

 Niet akkoord 

 Niet van toepassing (i.g.v. melding) 

 

Opm.: Een onderdeel wordt in het kader van de 

vergunningverlening beoordeeld tijdens de status ‘In 

behandeling’. De status beoordeling kan de volgende 

waarden hebben: 

 In onderzoek (default) 

Het onderdeel is niet beoordeeld 

 Akkoord 

Het onderdeel is beoordeeld, de uitkomst hiervan is 

dat de vergunning verleend kan worden 

 Niet akkoord 

Het onderdeel is beoordeeld, de uitkomst hiervan is 

dat de vergunning niet verleend kan worden 

A (50) V LVO 
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Toelichting Matrix Werkzaamheden versus Onderdelen 

 

Voor het weergeven welke onderdelen bij welke werkzaamheden worden aangeboden, is een matrix opgesteld. 

Deze matrix is beschreven in bijlage ……. 

 

Om een gebruiker van Omgevingsloket online te ondersteunen wordt sturing gegeven aan de te selecteren 

onderdelen na  het kiezen van een werkzaamheid (bij het opstellen van een conceptaanvraag, niet in de 

vergunningcheck). 

  

In de matrix is per werkzaamheid aangegeven welk onderdeel altijd (default) wordt aangeboden om de 

specificeren en welke onderdelen optioneel toegevoegd kunnen worden bij betreffende werkzaamheden.  

De aanvrager heeft daarnaast de mogelijkheid om meerdere werkzaamheden te combineren in één aanvraag. 
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3.5 Onderdeelspecificatie 

De entiteit ‘Onderdeelspecificatie’ heeft betrekking op de specifieke  informatie per formulieronderdeel. Die 

specifieke informatie kan betrekking hebben op: 

1. de aard van de veranderingen aan het (ruimtelijk) object (zoals het bouwplan bij bouwen); 

2. de wijzigingen van de kenmerken van het (ruimtelijk) object als gevolg van de veranderingen bij 1 

(zoals een  wijziging van de vloeroppervlakteof een wijziging van het gebruik). 

 

De huidige versie van Omgevingsloket online kent de volgende soorten onderdeelspecificaties: 

- Bouwwerk (bij de onderdelen Brandveilig gebruik en Melding brandveilig gebruik 

- Rubriek (bij het onderdeel Milieu-inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen) 

Er zijn drie type rubrieken: Aspecten, Activiteiten en Algemeen 

 

Relaties 

Een onderdeelspecificatie heeft 

 heeft één onderdeel 

 heeft optioneel één object (alleen relevant voor brandveilig gebruik) 

 

De onderdeelspecificaties zijn uitgewerkt in Bijlage F Formulier deel 1, in Bijlage K Formulier deel 2 en in de 

daarbij horende afzonderlijke FO’s per rubriek. 

 

 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie 

onderdeelspecificatie (PK) 

De identificatie van de onderdeelspecificatie die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V LVO 

Soort onderdeelspecificatie Het soort onderdeelspecificatie 

 Bouwwerk 

Rubriek (Activiteit, Aspect of Algemeen) 

A (50) V LVO 

Gekoppeld object (FK) De identificatie van het object waarop de 

onderdeelspecificatie betrekking heeft 

 

Opm.: Bij sommige werkzaamheden is het type object 

direct afleidbaar, zoals: 

 bij Brandveilig gebruik gaat het om een bouwwerk 

A (20) V LVO 
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3.6 Document 

Binnen Omgevingsloket online wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende documenttypen: 

 Bijlage 

 Beschikking 

 VVGB 

 Advies 

 Zienswijze 

 Notitie 

 Overige documenten 

 

Toevoegen van een document op Omgevingsloket online gebeurd door deze te uploaden. Daarbij worden 

metadata geregistreerd. De te registreren metadata zijn onderverdeeld in 3 sets: een voor bijlage, een voor 

beschikking en een voor overige documenten. De entiteit ‘Document’ zelf heeft geen attributen, maar wel de 

volgende subklassen: 

3.7.1 Document_bijlage 

3.7.2 Document_beschikking 

3.7.3 Document_overig (VVGB, Advies, Zienswijze, Notitie en Overige documenten). 

 

Relaties 

Een document heeft 

 heeft één aanvraag 

 heeft één of meerdere onderdelen 

 heeft optioneel één of meerdere werkzaamheden 

3.6.1 Document bijlage 

Document bijlage 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Bestandsnaam bijlage (PK) De bestandsnaam van de bijlage die de aanvrager / 

melder of gemachtigde het bestand geeft 

A (80) V RGBZ 

Soort bijlage 

(1..N) 

De aanduiding van de soort bijlage die de aanvrager / 

melder of gemachtigde aan de bijlage toekent 

 

Opm.: Het gaat hier om een keuzelijst. Welke 

beschreven is de bijlagen Excel sheet.   

A (80) V RGBZ 

Werkzaamheid (FK) 

(0..N) 

De identificatie van de werkzaamheden waarover in de 

bijlage informatie is opgenomen 

A (20) V LVO 

Titel document De herkenbare titel van de bijlage die de aanvrager / 

melder of gemachtigde aan de bijlage geeft 

A (40) O RGBZ 

Auteur De opsteller van het document A (50) O  RGBZ 

Datum laatste wijziging De datum waarop het document voor het laatst is 

opgeslagen (lokaal) 

Date  O LVO 

nl-Sfb code De code van de tekening volgens de NL-Sfb codering 

 

Opm.: Alleen zichtbaar voor de zakelijke aanvrager bij 

het onderdeel Bouwen en na keuze voor de 

A (20) O LVO 
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hoofdindeling Tekening 

Stabu-code De code van de tekening volgens de Stabu codering 

 

Opm.: Alleen zichtbaar voor de zakelijke aanvrager bij 

het onderdeel Bouwen en na keuze voor de 

hoofdindeling Tekening 

A (20) O LVO 

Versieaanduiding De versieaanduiding van de bijlage 

 

Opm. : Wordt alleen tijdens status Concept uitgevraagd. 

A (50) V LVO 

Datum toegevoegd De datum waarop de bijlage is geuploaded Date V LVO 

Datum ingediend De datum waarop de bijlage is ingediend Date O LVO 

Status document De status van de bijlage 

 Uploaded (na uploaden) 

 Geconverteerd 

 Concept (na goedkeuring, of conversie niet nodig) 

 In behandeling (na indiening) 

 Aanvulling (bijlage later ingediend dan aanvraag) 

 Beschikking (na beschikking) 

 Vervallen 

 Ontwerpbesluit 

 Behandeld 

 Archief 

 

Opm.: De status wordt automatisch bijgewerkt. Bijlagen 

in de status uploaded, geconverteerd en concept mogen 

vervangen worden door een nieuwe versie (met dezelfde 

bestandsnaam als reeds aanwezige versie). 

Keuzelijst V LVO 

Opmerkingen De opmerkingen over de inhoud van de bijlage of bij de 

gegevens van de bijlage 

A (750) O LVO 

Toegevoegd door  De naam van degene die de bijlage heeft toegevoegd  A (50) V LVO 

Bronhouder De bronhouder van het bestand 

 

Opm.: Alleen zichtbaar voor de zakelijke aanvrager 

A (30) O LVO 

Indicatie  formele bijlage Indicatie of de bijlage een formele bijlage betreft of een 

bijlage bedoeld ter achtergrondinformatie 

B V LVO 

Verzoek tot geheimhouding Indicatie of op betreffende bijlage het verzoek tot 

geheimhouding van toepassing is 

B V LVO 

 

3.6.2 Document beschikking 

Document beschikking 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Beschikking identificatie 

(PK) 

De identificatie van de beschikking die Omgevingsloket 

online toekent 

A (20) V GFO-

Zaken 

Beschikkingstitel De herkenbare titel van de beschikking die het bevoegd 

gezag aan de beschikking geeft 

A (50) O LVO 

Beschikking omschrijving De korte omschrijving van de inhoud van de A (150) O GFO-
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beschikking Zaken 

Beschikkingtoelichting De toelichting op de beschikking of bij de gegevens van 

de beschikking 

A (500) O LVO 

Beschikkingstype De aanduiding van het type beschikking 

 Ontwerpbesluit  

 Beschikking 

 

Opm.: Omgevingsloket online leidt automatisch af of het 

om een ontwerpbesluit of definitieve beschikking gaat 

A (50) V LVO 

Beschikkingssoort De aanduiding van het soort beschikking  

 Verleend, voor de volledige aanvraag 

 Verleend, voor een gedeelte van de aanvraag 

 Geweigerd 

 Verleend, van rechtswege 

 Buiten behandeling gelaten 

 

Opm.: Het gaat hier om een keuzelijst, waarbij de in de 

lijst getoonde keuzemogelijkheden als volgt afhankelijk 

zijn van de status en specifieke omstandigheden van de 

aanvraag 

 

In behandeling (eventueel na aanvulling) 

 Verleend, voor de volledige aanvraag 

 Verleend, voor een gedeelte van de aanvraag 

 Verleend, van rechtswege (wordt alleen 

getoond bij de reguliere procedure) 

 Geweigerd 

 

Aanvullingen gevraagd 

 Buiten behandeling gelaten 

 

Ontwerpbesluit 

 Verleend, voor de volledige aanvraag 

 Verleend, voor een gedeelte van de aanvraag 

 Geweigerd 

 

Aanhouden beslissing 

 Verleend, voor de volledige aanvraag 

 Verleend, voor een gedeelte van de aanvraag 

 Geweigerd 

 

A (50) V GFO-

Zaken  

Beschikkingsdatum De datum waarop het bevoegd gezag de beschikking 

heeft afgegeven 

 

Opm.: Default is huidige datum 

Date V GFO-

Zaken 

Ingangsdatum De datum waarop de beschikking van kracht wordt of is 

geworden. 

 

Date V GFO-

Zaken 
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Opm.: Default is huidige datum 

Vervaldatum 

 

De datum waarop de beschikking niet meer van kracht is 

of zal zijn 

Date V GFO-

Zaken 

Publicatie datum De datum waarop de beschikking is gepubliceerd 

 

Opm.: Default is huidige datum 

Date V GFO-

Zaken 

Verzenddatum De datum waarop de beschikking is verzonden naar de 

aanvrager en/of gemachtigde 

 

Opm.: Default is huidige datum 

Date V GFO-

Zaken 

 

3.6.3 Document overig 

Document overig  

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Bestandsnaam document 

overig (PK) 

De bestandsnaam van het document die de aanvrager / 

melder of gemachtigde het document geeft 

A (80) V RGBZ 

Type document De aanduiding van het type document  

 Advies 

 Zienswijze 

 Notitie 

 Overig 

A (80) V RGBZ 

Type advies De aanduiding van het type advies 

 VVGB 

 Advies 

 

Opm.: Alleen zichtbaar als het type document is Advies 

A (10) O LVO 

Type activiteit advies De aanduiding van de onderdelen waarop het advies 

betrekking heeft 

 

Opm.: Getoond in een keuzelijst, alleen zichtbaar als het 

type document is Advies 

A (50) O LVO 

Titel document De herkenbare titel van het document die de aanvrager / 

melder of gemachtigde aan het document geeft 

A (50) V LVO 

Omschrijving inhoud De korte omschrijving van de inhoud van het document A (150) O LVO 

Auteur De auteur van het document A (40) O LVO 

Versieaanduiding De versieaanduiding van het document A (50) O LVO 

Datum toegevoegd De datum waarop het document is geuploaded Date V LVO 

Toegevoegd door De naam van degene die het document heeft toegevoegd  A (50) V LVO 

Bestandstype Het type/format van het bestand A (10) V LVO 

Status document  De aanduiding van de status van documenten, excl. 

notities 

 Toegevoegd (Concept) 

 Toegevoegd 

 Beschikking (Deze status is niet beschikbaar voor 

notities) 

 Ontwerpbesluit (Deze status is niet beschikbaar 

A (50) V LVO 
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voor notities) 

 Archief (Deze status is niet beschikbaar voor 

notities) 
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3.7 Gewenste bijlage 

De ‘Gewenste bijlage’ heeft betrekking op de noodzakelijke bijlagetype(n) behorende bij een werkzaamheid. 

Er kunnen meerdere bijlagetypen volgen op één werkzaamheid. Denk hierbij aan bijlagetypen zoals 

plattegrond, situatietekening, asbestinventaristierapport.  

De uitbreiding van het gegevensmodel met de entiteit ‘Gewenste bijlage’ is het gevolg van de wijziging in 

release v.2.3 waarin een checklist wordt bijgehouden welke bijlagen al zijn toegevoegd aan een aanvraag en 

welke nog niet. 

 

Relaties 

Een gewenste bijlage  

  heeft één werkzaamheid (lees: hoort bij één werkzaamheid) 

  heeft geen, één of meerdere bijlagen (lees: wordt vervuld door geen of enkele bijlagen) 
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Gewenste bijlage  

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Gewenste bijlage 

identificatie (PK) 

De identificatie van de gewenste bijlage die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V LVO 

Werkzaamheid (FK) De identificatie van de werkzaamheid waar de gewenste 

bijlage betrekking op heeft. 

A (20) V LVO 

Soort bijlage De aanduiding van de soort bijlage die gewenst is voor 

de werkzaamheid 

Keuzelijst V LVO 

Bijlage type onderdelen De specificaties (toelichtingen) die van toepassing zijn 

op het bijlage type, per relevant onderdeel binnen de 

werkzaamheid 

A (750) V LVO 

Indicatie bijlage toegevoegd Bevestiging dat er een bijlage die voldoet aan dit soort 

bijlage is toegevoegd aan de aanvraag 

B V LVO 
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3.8 Object 

Een ‘Object’ heeft betrekking op het ruimtelijk object waaraan of het terrein waarop / waaraan de activiteiten 

zullen plaatsvinden. Voorbeelden qua gegevensopslag: 

 ‘Dakkapel plaatsen’ op ‘hoofdgebouw’ met locatieaanduiding ‘adres xyz’ 

 ‘Aan- of uitbouw bouwen’ aan ‘hoofdgebouw’ met locatieaanduiding ‘adres xyz’ 

 ‘Dakraam plaatsen’ op ‘bijgebouw schuur’ met locatieaanduiding ‘perceel abc’ 

 ‘Plaatsen straatmeubilair’ op het ‘terrein’ met locatieaanduiding ‘perceel abc’ 

 ‘In- of uitrit aanleggen of veranderen’ op het ‘terrein’ met locatieaanduiding ‘adres xyz’ 

 ‘Slopen’ van ‘hoofdgebouw’ met locatieaanduiding ‘adres xyz’ 

 ‘Slopen’ van ‘bijgebouw schuur’ met locatieaanduiding ‘adres xyz’ 

 ‘Nieuwe woning bouwen ’ op het ‘terrein’ met locatieaanduiding ‘perceel abc’ 

 

In deze voorbeelden zijn de gebouwen ‘hoofdgebouw’ en ‘bijgebouw schuur’ en in- of uitrit de ruimtelijke 

objecten als bedoeld in deze paragraaf. ‘Dakkapel’, ‘aan- of uitbouw’, ‘dakraam’, ‘straatmeubilair’ en ‘nieuwe 

woning’ zijn omschrijvingen van activiteiten die qua gegevensmodel onderdeel zijn van de entiteit 

werkzaamheid. Bij de presentatie op het scherm moet goed rekening worden gehouden met de perceptie van de 

gebruiker. Een ‘Inrichting’ wordt vooralsnog ook als een ruimtelijk object beschouwd: dit is relevant voor 

milieu waarbij het voldoende is om de term ‘inrichting’ te gebruiken i.p.v. alle eronder vallende gebouwen en 

terreinen apart te benoemen. Er zijn ook argumenten om ‘Inrichting’ als Locatie (aanduiding) te beschouwen, 

hierover vind nog nadere discussie plaats, zonodig leidt dit tot aanpassing in een volgende versie van 

Omgevingsloket online. 

De entiteit ‘Object’ zelf heeft geen attributen, maar is onder te verdelen in de volgende subklassen: 

3.7.1 Gebouwd object 

3.7.2 Benoemd terrein 

3.7.3 Inrichting 

3.7.4 Water 

 

Relaties 

Een object 

 heeft één of meerdere werkzaamheden 

 heeft één locatie aanduiding 

 heeft optioneel één of meerdere onderdeelspecificatie(s) 

3.8.1 Gebouwd object 

Gebouwd object (Bestaand gebouw) 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie gebouwd object 

(PK) 

De identificatie van het gebouwd object die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V LVO 

Type object De aanduiding van het type gebouwd object 

 Hoofdgebouw  

 Bijgebouw 

A (40) V RSGB 

Naam object De herkenbare naam voor het gebouwd object die de 

aanvrager / melder aan het gebouwd object geeft 

 

Opm.: Alleen zichtbaar als het type object is Bijgebouw 

A (20) O LVO 
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Aanduiding hoofdadres 

object (FK) 

De identificatie van het hoofdadres van het gebouwd 

object 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor adresgegevens verwezen 

naar ‘Adres aanduiding (in Nederland)’. Het attribuut 

wordt alleen uitgevraagd, indien geen ‘Aanduiding 

kadastrale onroerende zaak’ is vastgelegd. 

A (20) O BRA 

Aanduiding kadastrale 

onroerende zaak (FK) 

De identificatie van de kadastrale aanduiding van het 

gebouwd object 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor de kadastrale aanduiding’ 

verwezen naar ‘Kadastrale aanduiding’. Het attribuut 

wordt alleen uitgevraagd, indien geen ‘Aanduiding 

hoofdadres object’ is vastgelegd. 

A (20) O BRK 

BAG ID voor verblijfsobject De identificatie van het verblijfsobject op een adres 

volgens de BAG registratie 

A(16) Fixed O BAG 

 

3.8.2 Benoemd terrein 

Benoemd terrein (onbebouwd terrein) 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie benoemd 

terrein (PK) 

De identificatie van het benoemd terrein die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V LVO 

Type terrein De aanduiding van het type benoemd terrein 

 

Opm.: Vooralsnog niet nodig om het benoemd terrein 

verder te differentiëren naar bijv. voortuin, achtertuin, 

etc. 

A (40) V RSGB 

Aanduiding hoofdadres 

terrein (FK) 

De identificatie van het hoofdadres van het benoemd 

terrein 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor adresgegevens verwezen 

naar ‘Adres aanduiding (in Nederland)’. Het attribuut 

wordt alleen uitgevraagd, indien geen ‘Aanduiding 

kadastrale onroerende zaak’ is vastgelegd. 

A (20) O BRA 

Aanduiding kadastrale 

onroerende zaak (FK) 

De identificatie van de kadastrale aanduiding van een 

benoemd terrein 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor de kadastrale aanduiding 

verwezen naar ‘Kadastrale aanduiding’. Het attribuut 

wordt alleen uitgevraagd, indien geen ‘Aanduiding 

hoofdadres object’ is vastgelegd. 

A (20) O BRK 
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3.8.3 Inrichting 

Inrichting 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie inrichting (PK) De identificatie van de inrichting die Omgevingsloket 

online toekent 

A (20) V LVO 

Type inrichting De aanduiding van het type inrichting A (20) V LVO 

Naam inrichting De herkenbare naam van de inrichting die de aanvrager / 

melder aan de inrichting geeft 

 

Opm.: Voor brandveilig gebruik niet nodig 

A (20) O LVO 

Aanduiding hoofdadres 

object (FK) 

De identificatie van het hoofdadres van de inrichting 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor adresgegevens verwezen 

naar ‘Adres aanduiding (in Nederland). Het attribuut 

wordt alleen uitgevraagd, indien geen ‘Aanduiding 

kadastrale onroerende zaak’ is vastgelegd. 

A (20) O BRA 

Aanduiding kadastrale 

onroerende zaak (FK) 

De identificatie van de kadastrale aanduiding van een 

inrichting 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor de kadastrale aanduiding 

verwezen naar ‘Kadastrale aanduiding’. Het attribuut 

wordt alleen uitgevraagd, indien geen ‘Aanduiding 

hoofdadres object’ is vastgelegd. 

A (20) O BRK 

3.8.4 Water 

Het object “Water” is toegevoegd om onderliggende locatie aanduidingen aan te koppelen. Inhoudelijk worden 

er geen elementen gebruikt door het object “water”. 
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3.9 Locatie (aanduiding) 

Een ‘Locatie’ heeft betrekking op de aanduiding van de locatie van de object(en) waaraan of het terrein 

waarop / waaraan de activiteiten zullen plaatsvinden. De entiteit ‘Locatie’ zelf heeft geen attributen, maar is 

onder te verdelen in de volgende subklassen: 

3.8.1 Adres aanduiding (in Nederland) 

3.8.2 Kadastrale aanduiding 

3.8.3 Adres aanduiding buitenland 

3.8.4 coordinaten 

3.8.5 Kilometerraai 

 

Relaties 

Een locatie 

 heeft optioneel één of meerdere objecten 

3.9.1 Adres aanduiding (in Nederland) 

Adres aanduiding 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie adres 

aanduiding(PK) 

De identificatie van de adres aanduiding die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V LVO 

Huisnummer De door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van 

een locatie toegekende nummering 

I (5) V BRA 

Huisletter De door of namens het gemeentebestuur ten toegekende 

toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een 

alfanumeriek teken 

A (1) O BRA 

Huislettertoevoeging De door of namens het gemeentebestuur toegekende 

nadere toevoeging aan een huisnummer of een 

combinatie van huisnummer en huisletter 

A (4) O BRA 

Postcode De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een 

bepaalde combinatie van een straatnaam en een 

huisnummer 

A (6) V GBA 

Woonplaats De woonplaats waarbinnen de locatie is gelegen. A (24) V GBA 

Straatnaam De officiële straatnaam zoals door het gemeentebestuur 

is vastgesteld. 
A (24) V GBA 

Specificatie locatie  De nadere van omschrijving de locatie  

 

Opm.: Bijvoorbeeld ´ter hoogte van´ of ´tegenover´, ook 

kan hier worden aangegeven dat het om meerdere 

adressen gaat 

A (250) O LVO 

Eventuele toelichting op 

locatie 

 

Nadere toelichting van de locatie A (250) O LVO 

Eigendomssituatie De eigendomssituatie op het adres 

 Eigenaar / erfpacht 

A (20) O LVO7 

                                                           

 

 
7 Dit wordt uitgevraagd t.b.v. het bepalen van het belang van de aanvrager bij de aanvraag 
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 Huurder 

 Anders 

Omschrijving andere 

eigendomssituatie 

De omschrijving van het belang van de aanvrager bij de 

aanvraag 

 

Opm.: Alleen zichtbaar als eigendomssituatie is Anders 

A(500) O LVO 

 

3.9.2 Kadastrale aanduiding 

Kadastrale aanduiding 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie kadastrale 

aanduiding (PK) 

De identificatie van de kadastrale aanduiding die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V LVO 

Kadastrale gemeente De code van de kadastrale gemeente waarbinnen de 

kadastrale onroerende zaak is gelegen 

 

Opm.:O.b.v. de burgelijke gemeentenaam zal een 

keuzelijst met mogelijke kadastrale gemeenten getoond 

worden. 

A (5) V BRK 

Kadastrale sectie De sectie is een onderdeel van een kadastrale gemeente. 

Secties worden aangeduid met een hoofdletter, in 

sommige gevallen twee. 

 

Opm.: in het geval van een locatie op zee (kadastrale 

gemeente is Noordzee) is dit veld niet verplicht, anders 

wel. 

A (2) O BRK 

Kadastraal perceelnummer Het nummer van de kadastrale onroerende zaak 

 

Opm.: in het geval van een locatie op zee (kadastrale 

gemeente is Noordzee) is dit veld niet verplicht, anders 

wel. 

I (5) O BRK 

Bouwplannaam De omschrijving van de naam van het bouwplan 

 

Opm.: Indien een bouwnummer is ingevuld, dient ook de 

naam van het bouwplan ingevuld te worden. 

A (50) O LVO 

Bouwnummer Het nummer van het te (ver)bouwen object of terrein 

 

Opm.: Indien een bouwplannaam is ingevuld, dienen ook 

de bouwnummer(s) ingevuld te worden. 

A (50) O LVO 

Meerdere adressen of 

percelen 

Identificatie of de werkzaamheden gelden voor meerdere 

adressen of percelen 

B V LVO 

Toelichting locatie De nadere omschrijving van de kadastrale aanduiding 

 

Opm.: Bijvoorbeeld ´aan de kant van de weg´ of ´aan de 

noordkant van het perceel´, ook kan hier worden 

aangegeven dat het om meerdere percelen gaat. In het 

geval van een locatie op zee (kadastrale gemeente is 

Noordzee) is dit veld verplicht, anders optioneel. 

A (250) O LVO 
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Eigendomssituatie De eigendomssituatie van het perceel 

 Eigenaar / erfpacht 

 Huurder 

 Anders 

A (20) V LVO8 

Omschrijving andere 

eigendomssituatie 

De omschrijving van het belang van de aanvrager bij de 

aanvraag 

 

Opm.: Alleen zichtbaar als eigendomssituatie is Anders 

A(500) O LVO 

 

3.9.3 Adres aanduiding buitenland 

Adres aanduiding 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie adres 

aanduiding (PK) 

De identificatie van de adres aanduiding die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V LVO 

Adresregel 1 De eerste regel van de adres aanduiding. 

 

Opm.: De invulling van deze regel is vormvrij omdat 

bijna ieder land een eigen opbouw en opmaak van de 

adres aanduiding kent 

A (35) V LVO 

Adresregel 2 De tweede regel van de adres aanduiding. 

 

Opm.: De invulling van deze regel is vormvrij omdat 

bijna ieder land een eigen opbouw en opmaak van de 

adres aanduiding kent 

A (35) O LVO 

Adresregel 3 De derde regel van de adres aanduiding. 

 

Opm.: De invulling van deze regel is vormvrij omdat 

bijna ieder land een eigen opbouw en opmaak van de 

adres aanduiding kent 

A (35) O LVO 

Landcode (FK) De code van het land waarbinnen de adresaanduiding is 

gelegen 

A (12) V LVO 

 

3.9.4 Coordinaten 

Aanduiden coordinaten 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Wijze loc aanduiden Keuze voor welke wijze van extra locatieaanduiding Keuze V  

LocatieCoordinaten_Locatie

Omschrijving 

Algemene toelichting op locatie A() O  

LocatieCoordinaten_LocK

MofCoord 

Keuze voor extra locatie aanduiding naast adres of 

kadastraal 

Keuze O  

 

                                                           

 

 
8 Dit wordt uitgevraagd t.b.v. het bepalen van het belang van de aanvrager bij de aanvraag  
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RD Coordinaten 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

LocatieCoordinaten_RDXco

rdinaat 

Rijksdriehoeksstelsel x coördinaat I(6) V  

LocatieCoordinaten_RDYco

rdinaat 

Rijksdriehoeksstelsel y coördinaat I(6) V  

 

UTM Coordinaten 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

LocatieCoordinaten_UTMz

one 

Keuze voor UTM zone 31 of 32 I(2) V  

LocatieCoordinaten_V_CF

UTMzone_1o2_Ncordinaat 

UTM invoerveld voor N coördinaat I(7) V  

LocatieCoordinaten_V_CFF

UTMzone_Ecordinaat31 

UTM keuze 31 invoerveld voor E coördinaat I(6) V  

LocatieCoordinaten_V_CO

FUTMzone_Ecordinaat32 

UTM keuze 32 invoerveld voor E coördinaat I(6) V  

 

ETRS89 WGS84 Coordinaten 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

LocatieCoordinaten_Invoer

wijze 

Keuze voor invoerwijze van ETRS89 WGS84  A() V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_1_Lengte 

ETRS89 WGS84 keuze 1 lengtelabel / samengestelde 

lengte 

 V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_1_Breedte 

ETRS89 WGS84 keuze 1 breedtelabel / samengestelde 

breedte 

 V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_1_O1gradenOL 

ETRS89 WGS84 keuze 1 graden OL  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_1_O1gradenNB 

ETRS89 WGS84 keuze 1 graden NB  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_2_Lengte 

ETRS89 WGS84 keuze 2 lengtelabel / samengestelde 

lengte 

 V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_2_Breedte 

ETRS89 WGS84 keuze 2 breedtelabel / samengestelde 

breedte 

 V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_2_O2gradenOL 

ETRS89 WGS84 keuze 2 graden OL  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_2_O2gradenNB 

ETRS89 WGS84 keuze 2 graden NB  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_2_O2minuutOL 

ETRS89 WGS84 keuze 2 minuten OL  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_2_O2minuutNB 

ETRS89 WGS84 keuze 2 minuten NB  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_3_Lengte 

ETRS89 WGS84 keuze 3 lengtelabel / samengestelde 

lengte 

 V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_3_Breedte 

ETRS89 WGS84 keuze 3 breedtelabel / samengestelde 

breedte 

 V  

LocatieCoordinaten_V_CFI ETRS89 WGS84 keuze 3 graden OL  V  
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nvoerwijze_3_O3gradenOL 

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_3_O3gradenNB 

ETRS89 WGS84 keuze 3 graden NB  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_3_O3minuutOL 

ETRS89 WGS84 keuze 3 minuten OL  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_3_O3minuutNB 

ETRS89 WGS84 keuze 3 minuten NB  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_3_O3secOL 

ETRS89 WGS84 keuze 3 seconden OL  V  

LocatieCoordinaten_V_CFI

nvoerwijze_3_O3secNB 

ETRS89 WGS84 keuze 3 seconden NB  V  

3.9.5 Kilometerraai 

Kilometerraai 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

LocatieCoordinaten_Rivier

OfKanaal 

Kilometerraai keuze uit Nederlandse waterwegen A() V  

LocatieCoordinaten_KRKil

ometering 

Kilometerraai invoerveld kilometers I() V  

LocatieCoordinaten_Kilome

terraaiZijde 

Kilometerraai keuze voor zijde van waterweg A() V  
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4 Landelijke tabellen 

De landelijke tabellen bevatten gegevens die niet bij elke afzonderlijke aanvraag opgeslagen worden, maar die 

eenmalig in de landelijke tabellen worden opgeslagen. Bij het invullen van elke afzonderlijke aanvraag worden 

relaties gelegd tussen de aanvraag en de landelijke tabellen. Het gaat om organisatie- en locatiegegevens. De 

landelijke tabellen verhouden zich tot elkaar zoals in de onderstaande figuur is uitgewerkt. 

 

 

 

Organisatorische eenheden worden door het type van elkaar onderscheiden. Ondermeer worden de volgende 

typen onderscheiden: gemeente, provincie, waterschap en adviesorganisatie.  

Organisatorische eenheden zijn elk op hun eigen niveau gerelateerd aan een bepaalde locatie. Een locatie ligt in 

een gemeente, maar ook in een provincie, in een waterschap. En een adviesorganisatie voert taken uit voor één 

of meerdere van de andere Organisatorische eenheden. De relatie tussen Organisatorische eenheden wordt 

zowel gebruikt in de locatieaanduiding als voor de bevoegd gezag bepaling. 

Een kadastrale gemeente is geen Organisatorische eenheid, maar onderdeel van de kadastrale aanduiding van 

een locatie en binnen Omgevingsloket online opgenomen in een aparte tabel. 

De verschillende typen Organisatorische eenheden zijn aan elkaar én aan de kadastrale gemeente gerelateerd 

zoals in de figuur hierboven is uitgewerkt. De relaties tussen een gemeente en de kadastrale gemeenten en 

eventuele adviesorganisaties zijn opgenomen in de tabel Organisatorische eenheid. De andere relaties zijn 

opgenomen aparte tabellen. 

 

Relaties per type 

Een gemeente  

 heeft één provincie 

 heeft één of meer waterschappen 

 heeft één of meer kadastrale gemeenten 

 heeft optioneel één of meerdere adviesorganisaties 

 heeft optioneel één of meerdere lokale vragen 

 heeft optioneel één of meerdere lokale regels 

 heeft optioneel één of meerdere lokale parameters 

Een provincie 

 heeft meerdere gemeenten 

Een waterschap 

 heeft één of meerdere gemeenten 

Een adviesorganisatie 
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 heeft één of meerdere gemeenten 

4.1 Actor 

Een ‘Actor’ heeft betrekking op de (overheids) organisatie die als ’Bevoegd gezag’, ’Adviseur’ of ’Uitvoerder’ 

betrokken is bij de behandeling van aanvragen. De entiteit ‘Actor’ zelf heeft geen attributen, maar is onder te 

verdelen in de volgende subklassen: 

4.1.1 Organisatorische eenheid 

4.1.2 Medewerker 

 

Relaties 

Een organisatorische eenheid 

 heeft één of meer aanvragen 

 heeft optioneel één of meerdere medewerkers 

Een medewerker 

 heeft één of meer aanvragen 

 heeft één organisatorische eenheid 

 

Let op: ’Bevoegde gezagen kunnen ook optreden als ’Adviseur’, maar die twee rollen sluiten elkaar uit, per 

aanvraag is een actor ofwel ’Bevoegd gezag’ ofwel ’Adviseur’. 
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4.1.1 Organisatorische eenheid 

Organisatorische eenheid 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Organisatiecode (PK) De identificatie van de organisatorische eenheid die 

Omgevingsloket online toekent 

A (20) V GFO-

Zaken 

CBScode  (FK) Bij gemeenten het nummer van de organisatorische 

eenheid dat het CBS in overleg met het Ministerie van 

BZK vaststelt, bij waterschappen, provincies en 

ministeries het nummer dat in Omgevingsloket online is 

toegekend. 

A (4) O CBS / 

TDK9 

Type Het type (overheids) organisatie 

 gemeente 

 provincie 

 ministerie 

 waterschap 

 milieudienst 

 overig 

A (10) V LVO 

Naam De feitelijke naam van de organisatorische eenheid (in 

het geval van een gemeente de burgelijke 

gemeentenaam) 

A (50) V GFO-

Zaken 

Omschrijving De omschrijving van de organisatorische eenheid A (80) O GFO-

Zaken 

Contactpersoon De opgemaakte naam van de persoon die contactpersoon 

is voor de organisatorische eenheid 

A (40) O GFO-

Zaken 

Geslachtsaanduiding 

contactpersoon 

De aanduiding van het geslacht van de contactpersoon 

 M: man 

 V: vrouw 

A (1) V RSGB 

(GBA) 

Toelichting De toelichting bij de gegevens van de organisatorische 

eenheid 

A (150) O GFO-

Zaken 

Postadres De identificatie van het adres waarop de 

organisatorische eenheid schriftelijk bereikbaar is in 

Nederland. 

 

Opm.: Verplicht veld als organisatorische eenheid 

bevoegd gezag of uitvoerder is 

A (150) V/O LVO. 

Telefoonnummer Het telefoonnummer waaronder de organisatorische 

eenheid in de regel bereikbaar is. 

 

Opm.: Het type is alfanumeriek zodat eventuele 

toevoegingen als ‘bgg’, ‘zak’ of ‘mobiel’ kunnen worden 

verwerkt 

A (20) V GFO-

Zaken 

                                                           

 

 
9 Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster 
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Faxnummer Het faxnummer waaronder de organisatorische eenheid 

in de regel bereikbaar is 

A (20) O GFO-

Zaken 

E-mailadres algemeen Het elektronische adres waaronder de organisatorische 

eenheid in de regel bereikbaar is 

A (80) V GFO-

Zaken 

E-mailadres vergunning het elektronische adres (functionele postbus) waar 

Omgevingsvergunning online notificaties heen stuurt 

A (80) V GFO-

Zaken 

URL De identificatie van de website waar meer informatie 

gevonden kan worden in het kader van oriëntatie 

A (50) O GFO-

Zaken 

Verantwoordelijke De opgemaakte naam van de persoon die 

verantwoordelijk is voor de organisatorische eenheid 

A (40) V GFO-

Zaken 

Bezoekadres  De identificatie van het bezoekadres van de 

organisatorische eenheid 

 

Opm.: Tot de koppeling met de basisregistratie 

gerealiseerd is, wordt voor adresgegevens verwezen 

naar ‘Adres aanduiding (in Nederland)’ 

A (255) O  

Heeft als gemeente (FK) 

(1…N) 

De identificatie van de gemeente(s) die aan de 

organisatorische eenheid gerelateerd zijn. Alleen van 

toepassing als organisatietype = ’Provincie’ 

A (20) O  

Heeft als provincie (FK) De identificatie van de provincie die aan de 

organisatorische eenheid gerelateerd is. Alleen van 

toepassing als organisatietype = ’Gemeente’. 

A (20) O  

Heeft als waterschap (FK) 

(1…N) 

De identificatie van de waterschap(pen) die aan de 

organisatorische eenheid gerelateerd zijn. Alleen van 

toepassing als organisatietype=’Gemeente’. 

A (20) O  

Heeft als uitvoerder (FK) 

(0…N) 

De identificatie van de uitvoerder(s) die aan de 

organisatorische eenheid gerelateerd zijn. 

A (20) O  

Heeft als adviesorganisatie 

(FK) 

(0…N) 

De identificatie van de adviesorganisatie(s) die aan de 

organisatorische eenheid gerelateerd zijn. 

A (20) O  

Vooroverleg toegestaan De indicatie of vooroverleg is toegestaan B V  

Verzendmethode De wijze waarop Omgevingsloket online communiceert 

met de organisatorische eenheid (e-mail of SOAP/XML) 

I (1) V  

Communicatie met 

aanvrager 

De indicatie of de organisatorische eenheid rechtstreeks 

met aanvrager communiceert  

B V  

Volledig gebruik LVO De indicatie of de organisatorische eenheid de 

behandelmodule van Omgevingsloket online gebruikt 

B V  

Autorisatiecode De toegangscode die de (potentiële) aanvrager moet  

opgeven voordat hij verder mag in Omgevingsloket 

online na het invullen van de locatiegegevens 

A (255)  O  

OIN Het Overheids Identificatie Nummerdat wordt 

meegestuurd in de SOAP/XML-berichten naar de  

organisatorische eenheid. Alleen relevantals 

verzendmethode = ‘SOAP/XML’ 

A (20)  O  

Publicatie De indicatie of de organisatorische eenheid wil 

publiceren naar de Overheidsbrede Zoekdienst via 

Omgevingsloket online 

B V  
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Synchroniseren De indicatie of de organisatorische eenheid de status van 

de aanvraag met Omgevingsloket online synchroniseert 

B V  

Uitbesteding De indicatie voor welke onderdelen de organisatorische 

eenheid de uitvoering heeft uitbesteed aan andere 

organisatorische eenheden. Mogelijke instellingen zijn: 

 a: de organisatorische eenheid krijgt geen 

notificatie als een andere organisatorische eenheid 

uitvoerder is 

 b: de organisatorische eenheid krijgt wel een 

notificatie als een andere organisatorische eenheid 

uitvoerder is 

 c: als vorige punt, maar met dit verschil dat het 

contact met de aanvrage/melder via de 

organisatorische eenheid blijft lopen 

A(1) O  

FTP username De gebruikersnaam voor de FTP-server A (20) O  

FTP password  Het wachtwoord voor de FTP-server A (20) O  

 

4.1.2 Medewerker 

Medewerker 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Medewerkercode (PK) De identificatie van de medeweker die Omgevingsloket 

online toekent 

A (20) V GFO-

Zaken 

Medewerkertoelichting De toelichting bij de gegevens van de medewerker A (150) O GFO-

Zaken 

Roepnaam De naam waarmee de medewerker wordt aangesproken A (30) V GFO-

Zaken 

Voorvoegsel geslachtsnaam Dat deel van de geslachtsnaam dat, gescheiden door een 

spatie, vooraf gaat aan de rest van de geslachtsnaam 

À (10) V RSGB 

(GBA) 

Geslachtsnaam De geslachtsnaam, of als daar sprake van is, de 

naamreeks van de medewerker 

A (200) V RSGB 

(GBA) 

Voorletters aanschrijving De voorletters waarmee een medewerker wordt 

aangeschreven 

A (20) V GFO-

Zaken 

Geslachtsaanduiding 

medewerker 

De aanduiding van het geslacht van de medewerker 

 M: man 

 V: vrouw 

A (1) V RSGB 

(GBA) 

Organisatorische eenheid 

(FK) 

De identificatie van de organisatorische eenheid waar de 

medewerker in dienst is. 

A (20) V LVO 

E-mailadres Het elektronische adres waaronder de medewerker in de 

regel bereikbaar is 

A (80) V GFO-

Zaken 

Telefoonnummer Het telefoonnummer waaronder de medewerker in de 

regel bereikbaar is 

 

Opm.: Het type is alfanumeriek zodat eventuele 

toevoegingen als ‘bgg’, ‘zak’ of ‘mobiel’ kunnen worden 

verwerkt 

A (20) O GFO-

Zaken 
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4.1.3 Stuurgegevens 

 

Lokale versie van formulieronderdeel 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

ID (PK) Unieke identificatie van het versie nummer in 

combinatie met onderdeel 

A (20) V LVO 

Organisatorische eenheid 

(FK) 

Identificatie van de organisatorische eenheid die de 

lokale versie beheert 

A (20) V LVO 

Onderdeel (FK) Identificatie van onderdeel A (20) V LVO 

Omschrijving Korte omschrijving van de versie A (20) O LVO 

Begindatum Ingangsdatumdatum van de versie Date V LVO 

Einddatum Einddatum van de versie Date V LVO 

 

 

Lokale vraag van formulieronderdeel 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

ID (PK) Unieke identificatie van de vraag A (20) V LVO 

Organisatorische eenheid 

(FK) 

Identificatie van de organisatorische eenheid die de 

lokale vraag beheert 

A (20) V LVO 

Onderdeel (FK) Identificatie van onderdeel A (20) V LVO 

Toelichting Toelichtende tekst op de vraag A (500) O LVO 

Type  Indicatie of vraag Open of Gesloten is A (1) V LVO 

Verplicht Indicatie of vraag verplicht of optioneel is B V LVO 

Label Vraaglabel A (100) V LVO 

URL Verwijzing naar website van organisatorische eenheid A (1500) O LVO 

Maxlength Maximaal aantal tekens van antwoord op vraag I (10) O LVO 

Versie  formulier 

onderdeel (FK) 

Versienr van het formulier A (20) V LVO 

 

 

Lokale regel vergunningscheck onderdeel 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

ID (PK) Primary key A (20) V LVO 

Organisatorische eenheid 

(FK) 

Identificatie van de organisatorische eenheid die de 

lokale vraag beheert 

A (20) V LVO 

Onderdeel (FK) Identificatie van onderdeel A (20) V LVO 

URL Verwijzing naar website van organisatorische eenheid A (1500) O LVO 

Omschrijving De door de beheerder in te stellen (APV vrijstellings) 

tekst 

A (1500) V LVO 

Verplichtingstype Instelling qua landelijke / gemeentelijke regelgeving I (1) V LVO 

Begindatum Ingangsdatum van de regel Date V LVO 

Einddatum  Einddatum van de regel Date O LVO 

 

 

Lokale parameter vergunningscheck 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 
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ID (PK) Primary key A (20) V LVO 

Organisatorische 

eenheid (FK) 

Identificatie van de organisatorische eenheid die de 

lokale vraag beheert 

A (20) V LVO 

Onderdeel (FK) Identificatie van onderdeel A (20) V LVO 

Vraag identificatie Identificatie van de vraag A (20) V LVO 

Parameterwaarde Parameter waarde in vraag I (10) V LVO 

Creatiedatum Datum aanmaak Date V LVO 

 

4.1.4 Kadastrale gemeenten (tabel aangeleverd door Kadaster) 

Kadastrale gemeenten 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Kadastrale gemeentecode 

(PK) 

De identificatie van de kadastrale gemeente die het 

Kadaster toekent 

A (255) V Kadaster 

CBS-nummer (FK) De identificatie van de burgelijke gemeente, in de tabel 

Organisatorische eenheid opgenomen als ‘CBScode’ 

A (255) O Kadaster 

Indicatie CBS-nummer 

vervallen 

De indicatie dat het CBS-nummer is vervallen B O Kadaster 

Indicatie kadastrale 

gemeentenaam vervallen 

De indicatie dat de kadastrale gemeentenaam is 

vervallen 

B O Kadaster 

Kadastrale gemeentenaam De naam van de kadastrale gemeente A (255) O Kadaster 

Indicatie secties De indicatie of de kadastrale gemeente een of meerdere 

secties heeft. 

B V Kadaster 

 

Kadastrale sectie 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Kadastrale gemeentecode 

(PK) 

De identificatie van de kadastrale gemeente die het 

Kadaster toekent 

A (255) V Kadaster 

Kadastrale sectie De letter of letters die de kadastrale sectie aanduiden A (2) V Kadaster 



 

FO Bijlage Gegevensmodel versie 2.16  Pagina 44 van 47  

4.2 Straten, plaatsen, postcodes en landen 

4.2.1 Plaatsen (gegevens aangeleverd door TNT) 

Postcode - plaats 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie plaats (PK) De identificatie van de plaats die Omgevingsloket online 

toekent 

I (6) V Gemeenteli

jk 

Raadsbeslu

it 

Plaatsnaam De officiële schrijfwijze van de plaatsnaam conform 

NEN 5825 

A (24) V  

TNT schrijfwijze 

plaatsnaam 

De schrijfwijze van de plaatsnaam conform normen 

TNT Post 

A (18) V  

Afkorting plaatsnaam De vierletterige afkorting van de plaatsnaam die TNT 

Post toekent 

A (4) V  

Identificatie gemeente (FK) De identificatie van de gemeente waarin de gemeente 

ligt 

I (6) V  

 

4.2.2 Straten (gegevens aangeleverd door TNT) 

Postcode - straat 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie straat (PK) De door Omgevingsloket online toegekende identificatie 

van de straatnaam 

I (6) V Gemeenteli

jk 

Raadsbeslu

it 

Straatnaam De schrijfwijze van de straatnaam conform 

"Gemeentelijk Raadsbesluit" 

 

Opm.: Als het gaat om een postadres wordt hier 

"Postbus" ingevuld. 

A (43) V  

TNT schrijfwijze straatnaam De schrijfwijze van de straatnaam conform normen TNT 

Post 

 

Opm.: Als het gaat om een postadres wordt hier 

"Postbus" ingevuld 

A (17) V  

NEN schrijfwijze 

straatnaam 

De schrijfwijze van de straatnaam conform NEN 5825 

 

Opm.: Als het gaat om een postadres wordt hier 

"Postbus" ingevuld 

A (24) V  

Afkorting straatnaam De vijfletterige afkorting van de straatnaam die TNT 

Post toekent 

A (5) V  

Identificatie plaats (FK) De identificatie van de plaats waarin de straat ligt I (6) V  
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4.2.3 Postcodereeksen (gegevens aangeleverd door TNT) 

Postcode - reeks 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie postcodereeks 

(PK) 

De identificatie van de straatnaam die Omgevingsloket 

online toekent 

I (6) V Gemeenteli

jk 

Raadsbeslu

it 

Wijkcode  De vier cijfers van de postcode I (6) V  

Lettercombinatie  De tweeletters van de postcode A (2) V  

Vanaf huisnummer Het laagste huisnummer in een postcodereeks I (5) V  

Tot en met huisnummer Het hoogste huisnummer in een postcodereeks I (5) V  

Reeksindicatie De indicatie die aangeeft wat de huisnummerreeks is. 

 '0' = Oneven huisnummers 

 '1' = Even huisnummers 

 '2' = Woonboten 

 '3' = Woonwagens 

 ' ' = Vrijstaand 

I (1) V  

Identificatie straat (FK) De identificatie van de straat waarin de postcodereeks 

ligt 

I (6) V  

Identificatie plaats (FK) De identificatie van de plaats waarin de postcodereeks 

ligt 

I (6) V  

Identificatie gemeente (FK) De identificatie van de gemeente waarin de 

postcodereeks ligt 

I (6) V  

Provinciecode (FK) De identificatie van de provincie waarin de 

postcodereeks ligt 

A (1) V  

 

4.2.4 Landen (gegevens van GBA betrokken) 

Postcode - land 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Landcode (PK) De code van het land A(255) V Authentie-

ke bron: 

GBA 

landelijke 

tabellen, 

agentschap 

BPR 

Omschrijving  A(255) V  

Datum ingang  Date V  

Datum einde  Date V  

Fictieve datum einde  A(255)   
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4.3 Nieuws en releasenotes 

In de zakelijke interface van Omgevingsloket online kunnen nieuwsberichten en releasenotes worden getoond. 

De releasenotes en nieuwsberichten  worden beheerd door de landelijk beheerder. 

 

Relaties 

Geen. 

4.3.1 Nieuws 

Nieuws 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie nieuwsbericht 

(PK) 

De identificatie van het nieuwsbericht die 

Omgevingsloket online toekent 

I V LVO 

Titel De titel van het nieuwsbericht A (150) V LVO 

Sitenaam De naam van een externe site A (150) O LVO 

URL site De URL van de externe site A (150) O LVO 

Volledig bericht De volledige inhoud van het nieuwsbericht M (750) V LVO 

Datum plaatsing onbekend Het nieuwsbericht wordt getoond in Omgevingsloket 

online als het veld ‘Datum plaatsing’ niet leeg 

(onbekend) is 

A (3) V LVO 

Datum plaatsing De datum vanaf wanneer het bericht wordt getoond in 

Omgevingsloket online 

Date O LVO 

Datum verwijdering 

onbekend 

Het nieuwsbericht wordt niet meer getoond in 

Omgevingsloket online als het veld ‘Datum 

verwijdering’ niet leeg (onbekend) is 

A (3) V LVO 

Datum verwijdering De datum vanaf wanneer het nieuwsbericht niet meer 

wordt getoond in Omgevingsloket online 

Date O LVO 

 

4.3.2 Releasenotes 

Releasenotes 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie releasenote 

(PK) 

De identificatie van de releasenote die Omgevingsloket 

online toekent 

A (20) V LVO 

Datum plaatsing onbekend De releasenote wordt getoond in Omgevingsloket online 

als het veld ‘Datum plaatsing’ niet leeg (onbekend) is 

A (3) V LVO 

Datum plaatsing De datum vanaf wanneer de releasenote wordt getoond 

in Omgevingsloket online 

Date O LVO 

Datum verwijdering 

onbekend 

De releasenote wordt niet meer getoond in 

Omgevingsloket online als het veld ‘Datum 

verwijdering’ niet leeg (onbekend) is 

A (3) V LVO 

Datum verwijdering De datum vanaf wanneer de releasenote niet meer wordt 

getoond in Omgevingsloket online 

Date O LVO 
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4.3.3 Artikelen 

Artikelen 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie artikel (PK) De identificatie van het artikel die Omgevingsloket 

online toekent 

I V LVO 

Identificatie thema (FK) De identificatie van het thema van het artikel I V LVO 

Identificatie releasenote 

(FK) 

De identificatie van de releasenote van het artikel A (20) V LVO 

Titel De titel van het artikel A (150) V LVO 

Beschrijving De volledige inhoud van het artikel M (4096) V LVO 

 

4.3.4 Thema’s 

Thema’s 

Attributen Omschrijving Type/bereik V/O Herkomst 

Identificatie thema (PK) De identificatie van het thema die Omgevingsloket 

online toekent 

I V LVO 

Omschrijving De omschrijving van het thema A (255) V LVO 

 


