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1 Inleiding 

1.1  Identificatie 

Dit document bevat het functioneel ontwerp van het thema Geheimhouding. Dit document bevat de functionele 

specificaties voor geheimhouding in het Omgevingsloket online.  

1.2 Doel van dit document 

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

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

wordt.  

1.3 Scope en uitgangspunten 

Scope 

De scope van dit FO betreft zowel aanpassingen in functionaliteit t.a.v. de particuliere als de zakelijke 

aanvrager. 

 

Uitgangspunten 

- Het initiatief voor geheimhouding van informatie ligt bij de aanvrager.  

- Publicatie van verstrekte informatie valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.  

1.4 Leeswijzer  

Dit document is een uitbreiding op het FO Omgevingsloket online. 

1.5 Revisie historie 
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2 Aanleiding 

 

Aanleiding van de functionaliteit van het beschermen van informatie ten behoeve van de privacy zijn de 

volgende situaties: 

1. Geen toestemming van de aanvrager om de persoonsgegevens uit het aanvraagformulier te publiceren:

  

In de Algemene wet bestuursrecht is een artikel opgenomen dat het mogelijk maakt om bepaalde 

gegevens op verzoek van de aanvrager niet actief openbaar te maken. In het formulier is het invullen 

van het overgrote gedeelte van de informatie verplicht. Informatie die raakt aan de persoonlijke 

levenssfeer wordt echter niet altijd actief openbaar gemaakt. Het formulier is dan ook opgesplitst in: 

o Informatie die  gepubliceerd wordt; 

o Informatie die alleen gepubliceerd wordt met uitdrukkelijke toestemming van de 

aanvrager/gemachtigde; 

o Informatie die niet gepubliceerd wordt. 

In de PDF van het formulier dat wordt gegenereerd bij het indienen, wordt de ingevulde informatie 

conform bovenstaande onderverdeling in drie afzonderlijke onderdelen opgenomen. Het blijft wel één 

PDF bestand. Als extra service aan bevoegd gezag kan Omgevingsloket online naast het bestand met 

de complete informatie, ten behoeve van openbaar maken ook een PDF bestand genereren waar 

gevoelige informatie uit verwijderd is. Publiceren zelf valt buiten de scope van Omgevingsloket 

online, dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

 

2. Geheimhouding van bijlagen in het kader van milieuwerkzaamheden:  

In de Wet milieubeheer zijn enkele artikelen opgenomen met betrekking tot geheimhouding van 

informatie. Hierbij ligt het initiatief bij de aanvrager. Het moet dan gaan om informatie die betrekking 

heeft op:  

o Bedrijfsgeheimen  

o Beveiligingsgegevens  

De aanvrager doet schriftelijk of elektronisch een verzoek om een tweede tekst te mogen verstrekken 

ten behoeve van openbaarmaking. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken na ontvangst beslissen 

over het verzoek.  

 

Voor meer informatie over de aanleiding, zie memo Geheimhouding en Omgevingsloket online, Peter Visser, 

11-2-10 
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3 Beschermen van informatie ten behoeve van de privacy 

3.1 Functionele specificaties 

 

Condities: 

 Het Omgevingsloket online genereert 2 pdf bestanden: 1 bestand met de volledige informatie, en 1 

bestand ten behoeve van publicatie waar niet-openbare informatie uit verwijderd is. 

 Deze 2 pdf-bestanden gelden alleen voor het bevoegd gezag.  

 Het volledige document behoudt de naam “Ingediende aanvraag”. Het document ten behoeve van 

publicatie heet “Publiceerbare aanvraag”.  

 Het volledige document bestaat uit de volgende onderdelen:  

o Informatie die  gepubliceerd wordt; 

o Informatie die alleen gepubliceerd wordt met uitdrukkelijke toestemming van de 

aanvrager/gemachtigde; 

o Informatie die niet gepubliceerd wordt. 

 Het document ten behoeve van publicatie waarbij de aanvrager/gemachtigde uitdrukkelijke 

toestemming geeft voor publicatie, bestaat uit:  

o Aanvraaggegevens, waarbij de volgende onderdelen niet getoond worden:  

 “Burgerservicenummer” bij Aanvrager en Gemachtigde; 

 “Persoonsgegevens openbaar maken” en “Bouwkosten openbaar maken”; 

 “Contactgegevens” bij Aanvrager en Gemachtigde; 

o Locatie van de werkzaamheden, waarbij de volgende onderdelen niet getoond worden:  

 “Eigendomssituatie” 

o Werkzaamheden en onderdelen, waarbij de volgende onderdelen niet getoond worden:  

 De zelfredzaamheid (Dit betreft de vraag: Welke zorgvoorziening is aanwezig in de 

woning/woningeenheden?) 

 “Kosten” 

o Bijlagen 

 De bijlagen waarvan wordt aangegeven dat deze niet voor publicatie zijn, komen 

niet op de lijst.   

 Het document ten behoeve van publicatie waarbij de aanvrager/gemachtigde geen uitdrukkelijke 

toestemming geeft voor publicatie, bestaat uit:   

o Aanvraaggegevens, waarbij de volgende onderdelen niet getoond worden:  

 “Aanvrager” in het geheel;   

o Locatie van de werkzaamheden, waarbij de volgende onderdelen niet getoond worden: 

 “Eigendomssituatie” 

o Werkzaamheden en onderdelen, waarbij de volgende onderdelen niet getoond worden:  

 De zelfredzaamheid (Dit betreft de vraag: Welke zorgvoorziening is aanwezig in de 

woning/woningeenheden?) 

 “Kosten” 

o Bijlagen 
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o De bijlagen waarvan wordt aangegeven dat deze niet voor publicatie zijn, komen niet op de 

lijst. 

 

 Bij “Indienen” wordt een extra vraag toegevoegd onder de kop “Toestemming publicatiegegevens”. 

Deze vraag dient alleen te verschijnen als de werkzaamheid “Bouw” is aangevraagd.  

De tekst komt er als volgt uit te zien:   

[titel] Toestemming publicatie kosten  

Geeft u toestemming om de geschatte kosten van de bouwwerkzaamheden openbaar te maken?   

[Helptekst] De gemeente publiceert de aanvraag voor deze omgevingsvergunning op internet en in 

lokale nieuwsbladen. Eenieder kan inzage krijgen in deze aanvraag en de bijbehorende stukken. Als u 

niet wilt dat de geschatte kosten van de bouwwerkzaamheden worden getoond bij publicatie door de 

gemeente, kiest u hier voor antwoord Nee.  

0 Ja  

0 Nee  

 

 Implicaties berichtenverkeer: Bij het bericht “Indienen aanvraag” wordt ook de pdf ten behoeve van 

publicatie mee verzonden.   
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4 Specificaties Geheimhouding van bijlagen in het kader van milieuwerkzaamheden 

Verzoeken om geheimhouding in het kader van milieuwerkzaamheden komen niet in grote aantallen voor. 

Tevens ligt het initiatief bij de aanvrager en wordt deze er op geen enkele manier op gewezen door bevoegd 

gezag. Vandaar dat er voor gekozen is om verzoeken tot geheimhouding wel mogelijk te maken via het 

Omgevingsloket online, maar dat de ondersteuning van dit proces minimaal is.  

4.1 Functionele specificaties 

Condities: 

 Geheimhouding vindt plaats n.a.v. het verzoek van de aanvrager om bepaalde informatie geheim te 

houden, én de goedkeuring van bevoegd gezag.  

 Het Omgevingsloket online ondersteunt geen termijnbewaking op het honoreren of afwijzen van het 

verzoek tot geheimhouding.  

 Indien de bijlage betrekking heeft op één of meer van de volgende onderdelen:  

o Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 

o Milieuneutraal veranderen (voorheen melding 8.19 Wm) 

heeft de aanvrager de mogelijkheid om een verzoek tot geheimhouding voor bepaalde informatie te 

doen. Deze informatie zal dan niet actief openbaar gemaakt worden.     

 De aanvrager kan via de bijlage ‘Overig’ een verzoek tot geheimhouding doen. Dit verzoek wordt 

door het bevoegd gezag beoordeeld. Ten behoeve van dit verzoek krijgt het bevoegd gezag een extra 

taak: Verzoek tot geheimhouding gehonoreerd. Deze taak geldt op zaakniveau bij de hierboven 

genoemde milieuwerkzaamheden en kan uitgevoerd worden zolang er nog aanvullingen gedaan 

kunnen worden(Status: melding, In behandeling, Aanvulling gevraagd, Ontwerpbesluit, Aanhouden 

beschikking en Beschikking). De taak Verzoek tot geheimhouding gehonoreerd ligt bij de toegewezen 

coördinator. De taak hoeft alleen uitgevoerd te worden als het verzoek tot geheimhouding 

gehonoreerd wordt. Als het verzoek wordt afgewezen hoeft bevoegd gezag niets in het 

Omgevingsloket online te veranderen. De terugkoppeling van de beslissing op het verzoek tot 

geheimhouding valt onder de verantwoordelijkheid van bevoegd gezag en verloopt niet via het 

Omgevingsloket online.  

 De handleiding voor het omgevingsloket online moet voor het bevoegd gezag worden aangepast zodat 

het bevoegd gezag de aanvrager kan instrueren.  

 Op het moment dat het verzoek tot geheimhouding gehonoreerd is, krijgt de aanvrager de 

mogelijkheid om aanvullingen te uploaden die onder de geheimhouding vallen.  

 Het kenmerk ‘Geheimhouding’ komt terug als kenmerk bij de Bijlage, zowel aan de Aanvraagsite als 

Bevoegd gezagsite. 

 In het bijlagenoverzicht is de bijlage te herkennen aan de tekst (geheimhouding) die terugkomt in de 

naamgeving.  

 STUF definitie: er wordt 1 attribuut toegevoegd aan het statusbericht: de aanvraag bevat 

vertrouwelijke informatie.  

 Geheimhouding zal gefaseerd ingevoegd worden:  

o 1ste fase: zoals beschreven in release 2.3.  
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o 2de fase: met procesondersteuning, zoals bijvoorbeeld een bericht dat het verzoek tot 

geheimhouding wel óf niet gehonoreerd wordt. De impact hiervoor wordt bepaald voor 

release 2.4. 

 Als het bevoegd gezag niet instemt met het verzoek tot geheimhouding, verandert er niets in de status. 

De overgang naar de status ‘Ontwerpbesluit’ opgeschort tot het moment dat het besluit met betrekking 

tot het verzoek of de tweede tekst akkoord is. De opschorting van de overgang naar de status 

’Ontwerpbesluit’ wordt ondersteund door het Omgevingsloket online. Immers, het bevoegd gezag 

registreert op dat moment het ontwerpbesluit nog niet.  
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4.2 User Interactie specificaties 

 

Gebruiker voegt na overleg met Bevoegd Gezag een 'Verzoek tot geheimhouding' toe als bijlage. (geen 

wijzigingen in dit scherm) 
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De gebruiker kiest 'Overig' als type bijlage (geen wijzigingen). 
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In het bijlagen overzicht is het Verzoek tot geheimhouding opgenomen (geen wijzigingen). 
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Na indienen bepaalt Bevoegd Gezag of het verzoek tot geheimhouding gehonoreerd wordt. 
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Hiervoor klikt hij op de taak. En komt dan in dit scherm: 
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De gebruiker kan nu de ingediende aanvragen voorzien van aanvullingen. De gebruiker kiest voor [Bijlage 

toevoegen] (geen wijziging) 
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Indien het verzoek tot geheimhouding gehonoreerd is, verschijnt de vraag: Valt deze bijlage onder het verzoek 

tot geheimhouding? Default is het antwoord ‘Nee’.  
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Indien de gebruiker ‘Ja’ selecteert, wordt automatisch alleen de milieuwerkzaamheid getoond.  
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De gebruiker kan een toelichting raadplegen bij de vraag over geheimhouding. 
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De geheime bijlage is toegevoegd aan de lijst bijlagen (en kan voor indiening eventueel verwijderd worden). 
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Bevoegd gezag wordt gewezen op vertrouwelijke documenten (case property):  
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Indien het een geheime bijlage betreft, wordt dit tussen haakjes achter de naam gezet in het bijlagenoverzicht.  

 

 

 

 



 

         

FO Bijlage Geheimhouding versie 2.16  Pagina 21 van 22  

In het scherm ‘Bijlage inzien’ is ook het kenmerk ‘geheim’ opgenomen.  
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Als de gebruiker de geheime bijlage aanklikt in de tabel, wordt de geheimhouding weergegeven. 

 

 

 

 

 


