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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat het functioneel ontwerp van het thema Hergebruik van aanvragen. Dit document bevat de 

functionele specificaties voor hergebruik van aanvragen in 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 

- Hergebruik van aanvragen is mogelijk voor niet-gefaseerde aanvragen, gefaseerde aanvragen en 

meldingen 

- Hergebruik is alleen mogelijk voor ingediende aanvragen en meldingen 

1.4 Leeswijzer  

Dit document is een uitbreiding op het FO Omgevingsloket online. 
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2 Aanleiding 

Hergebruik 

Aanleiding van de functionaliteit van het hergebruik van aanvragen zijn de volgende situaties: 

- Zakelijke gebruiker die vaak vergelijkbare aanvragen/meldingen indient qua werkzaamheden en 

onderdelen; 

- Zakelijke gebruiker die veelvuldig optreedt als aanvrager/gemachtigde voor hetzelfde bedrijf; 

- Een zakelijke of particuliere gebruiker die na een negatieve beschikking, gebruik wil maken van de al 

eerder ingediende aanvraag t.b.v. herkansing. 

 

In bovenstaande situaties is het handig als de aanvrager gebruik kan maken van eerder ingediende aanvragen 

en meldingen zonder deze in zijn geheel opnieuw te moeten specificeren. 

 

Flexibiliteit Fasering 

In Omgevingsloket online is het mogelijk om een omgevingsaanvraag gefaseerd in te dienen. Echter, om de 

juridische mogelijkheden beter te ondersteunen met Omgevingsloket online bestaat de behoefte aan meer 

flexibiliteit t.o.v. de huidige constructie in Omgevingsloket online. Het gaat dan om het volgende scenario: 

1. Aanvraag fase 1 en fase 2 zijn ingediend. Aanvraag fase 1 of aanvraag fase 2 wordt negatief beschikt 

of ingetrokken. De aanvrager heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag fase 1 of fase 2 aan te 

maken en deze te koppelen aan een bestaande aanvraag fase 1 of fase 2. Dit scenario is bedoeld als 

herkansing van de eerder ingediende fase 1 of fase 2 aanvraag. 

 

Voor de ondersteuning van dit scenario is het niet noodzakelijk, maar wel praktisch om gebruik te maken van 

de oplossing die is ontwikkeld voor het ‘hergebruik’ van aanvrager. Daarom is besloten om middels het 

hergebruik van aanvragen het voorgaande scenario te ondersteunen. De wijze waarop dit gebeurd is verder 

uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

 

Onderstaand scenario is ook nog geëxpliciteerd door de juristen van het ministerie van IenM, maar deze 

scenario’s worden al ondersteund in de huidige versie van Omgevingsloket online.  Voor de volledigheid zijn 

ze nog wel even benoemd: 

2. Aanvraag fase 1 is ingediend, aanvraag fase 2 nog niet (Conceptfase). De aanvrager heeft de 

volgende mogelijkheden t.a.v. conceptaanvraag fase 2: 

a. Aanvrager specificeert fase 2 aanvragen en dient deze in; 

b. Aanvrager besluit om van de conceptaanvraag fase 2 een niet-gefaseerde aanvraag te maken 

en deze in te dienen  
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3 Specificaties Hergebruik van aanvragen 

3.1 Functionele specificaties 

 

Onderstaande condities zijn van toepassing op niet-gefaseerde aanvragen, gefaseerde aanvragen en 

meldingen tenzij anders aangegeven. 

 

Condities: 

 Hergebruik is alleen mogelijk voor ingediende aanvraagdossiers en meldingdossiers. Dit betekent dat 

hergebruik mogelijk is in alle statussen, behalve als een aanvraag/melding de status ‘Concept’ heeft. 

 Dit betekent dat aanvragen die gecombineerd zijn opgesteld (bijvoorbeeld water en milieu of een 

aanvraag en een melding) niet gecombineerd kunnen worden hergebruikt. Gecombineerde aanvragen 

worden bij indienen gesplitst in aparte dossiers. 

 Hergebruik vindt plaats op basis van het genereren van een kopie van een andere aanvraag/melding, 

waarbij de volgende gegevens gekopieerd worden: 

- Aanvrager/gemachtigde gegevens (standaard, na kopiëren wijzigbaar) 

- Locatiegegevens (standaard, na kopiëren wijzigbaar) 

- Werkzaamheden (standaard, na kopiëren wijzigbaar) 

- Onderdelen (opnieuw specificeren, na kopiëren voorgevuld) 

- Rubrieken (opnieuw specificeren, na kopiëren voorgevuld) 

 Aanvraaggegevens worden op moment van kopiëren opnieuw uitgevraagd.  

 De keuze of bijlagen wel of niet gekopieerd moeten worden, wordt uitgevraagd aan de aanvrager.  

 Indien de bijlagetypering niet meer bestaat moet deze opnieuw worden getypeerd. 

De typering moet door de aanvrager na hergebruik met behoud van bijlagen opnieuw worden 

gedaan. Bij het indienen van een bijlage zonder ingevuld bijlagetype volgt een melding dat 

typering ontbreekt.  

 Invulhulp in geval van hergebruik: 

In de situatie dat een originele aanvraag is ingediend met behulp van invulphulp en kopie wordt 

gemaakt van de aanvraag, dan geldt instelling invulphulp niet voor de gekopieerde aanvraag.  

 Voor aanvragen die worden hergebruikt door een aanvrager en waar sprake was van een gemachtigde 

wordt bij  hergebruik de vraag gesteld of gemachtigde gegevens ook hergebruikt moeten worden. Bij 

deze vraag is ook een toelichting opgenomen. 

Indien ja: tabblad gemachtigde wordt aangemaakt en gevuld met gemachtigde gegevens 

Indien nee: geen tabblad gemachtigde 

 Voor aanvragen die worden hergebruikt door de gemachtigde waar sprake was van een gemachtigde 

wordt bij  hergebruik de vraag gesteld of de aanvrager gegevens ook hergebruikt moeten worden. Bij 

deze vraag is ook een toelichting opgenomen. 

Indien ja: gegevens aanvrager worden gevuld op tabblad aanvrager 

Indien nee: gegevens aanvrager worden niet gevuld 

 Betrokkenen toegevoegd door een aanvrager aan een aanvraag, worden op moment van 

hergebruik niet gekopieerd met de kopie van de aanvraag 
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 In geval van een gefaseerde aanvraag kan aanvrager bij hergebruik kiezen voor hetzelfde project, of 

voor een ander project. 

 Indien hergebruik voor hetzelfde project -> Indien gemachtigde aanvraag hergebruikt dan 

gemachtigdegegevens en aanvragergegevens meenemen 

 Indien hergebruik voor ander project -> Indien gemachtigde aanvraag hergebruikt dan 

gemachtigde gegevens meenemen, maar aanvragergegevens leeg maken 

- Bij het aanmaken van een hergebruikte aanvraag wordt het Bevoegd Gezag opnieuw bepaald. 

- De gerelateerde aanvragen / meldingen die bestonden bij de originele aanvraag worden 

losgemaakt. Er is dan geen relatie met bijvoorbeeld wateraanvraag van originele aanvraagdossier. 

Dit gaat niet op als er sprake is van hergebruik op hetzelfde project, daar blijven de gerelateerde 

aanvragen / meldingen wel behouden als gerelateerd. 
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 Koppelingen tussen een aanvraag en melding worden niet gekopieerd. Indien er sprake is van splitsing 

van een aanvraag en melding bij indiening, worden hier al separate aanvragen en meldingen van 

gemaakt. In de initiële aanvragen/meldingen worden wel koppelingen gelegd tussen de aanvraag en 

melding. Dit concept is geïllustreerd in figuur 1.  

 

Figuur 1 . Hergebruik niet-gefaseerde aanvraag 

 

Figuur 1 

 

Toelichting – figuur 1 

Aanvraag (A) bestaat uit de onderdelen aanvraag en melding. Bij indiening wordt de aanvraag 

gesplitst in een aanvraag en melding (2).  Tussen de aanvraag en de melding die gelijktijdig zijn 

ingediend bestaat een koppeling.  

Op het moment dat een gebruiker de aanvraag wil hergebruiken (3) wordt een kopie van de aanvraag 

aangemaakt (A’). In deze kopie is geen koppeling naar de melding opgenomen.  

Ditzelfde principe wordt gehanteerd in het geval dat de melding wordt gekopieerd. Dan wordt de 

koppeling naar de aanvraag dus niet gekopieerd. 

 

 Op het moment dat een gefaseerde aanvraag wordt hergebruikt (fase 1 of fase 2) krijgt de gebruiker de 

mogelijkheid om aan te geven of de aanleiding voor het hergebruik bedoeld is voor hetzelfde project 

(herkansing) of voor een ander project. Indien het hergebruik bedoeld is voor een ander project wordt 

de bestaande koppeling tussen fase 2 en fase 1 niet gekopieerd. Dit concept, met 2 variaties, is 

geïllustreerd in figuur 2a en 2b. 
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Figuur 2a. Hergebruik van aanvraag Fase 1 voor een ander project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toelichting - figuur 2a 

Aanvraag fase 1 (F1) wordt ingediend (2). Op dat moment wordt een aanvraag fase 2 (F2) in Concept 

gegenereerd. Tussen aanvraag fase 1 en aanvraag fase 2 wordt een koppeling gelegd. Na specificatie 

van aanvraag fase 2 wordt aanvraag fase 2 ingediend (3).  

Op moment x besluit een aanvrager/gemachtigde de aanvraag fase 1 te willen hergebruiken voor een 

vergelijkbaar project en wordt een kopie van fase 1 gemaakt, zonder koppeling. (type fase 1 

aanvraag). Vervolgens dient de aanvrager/gemachtigde deze fase 1 in, welke wordt beschouwd als een 

nieuwe fase 1 aanvraag. Op moment dat fase 1 weer wordt ingediend wordt een aanvraag fase 2 in 

Concept gegenereerd. Deze aanvraag kan verder worden gespecificeerd en worden ingediend (6). 

 

 Beperkingen: 

> Het is niet mogelijk om een fase 1 en fase 2 aanvraag tegelijk te kopiëren ten behoeve van een ander 

project 

> De constructie van 2a is niet mogelijk voor een fase 2 aanvraag. Dit zou betekenen dat een fase 2 

aanvraag wordt hergebruikt voor een ander project, zonder dat daar al een fase 1 aanvraag voor zou 

bestaan. Dit is een zeer onlogische constructie en gaat in tegen het uitgangspunt dat een fase 2 

aanvraag altijd gekoppeld is aan een fase 1 aanvraag en wordt daarom ook niet ondersteund door 

Omgevingsloket online.  
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Figuur 2b. Hergebruik aanvraag Fase 1 -> ander project niet-gefaseerde aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2b 

Toelichting figuur 2b 

Aanvraag fase 1 (F1) wordt ingediend (2). Op dat moment wordt een aanvraag fase 2 (F2) in Concept 

gegenereerd. Tussen aanvraag fase 1 en aanvraag fase 2 wordt een koppeling gelegd. Na specificatie 

van aanvraag fase 2 wordt aanvraag fase 2 ingediend (3).  

Op moment x besluit een aanvrager/gemachtigde de aanvraag fase 1 te willen hergebruiken voor een 

vergelijkbaar project en wordt een kopie van fase 1 gemaakt, zonder koppeling.  

Echter, de aanvrager/gemachtigde wil géén gefaseerde aanvraag indienen en besluit daarom om er een 

niet-gefaseerde aanvraag van te maken (F1’-A) (4). Vervolgens dient de aanvrager/gemachtigde deze 

aanvraag in (5).  

 

Dit concept is tevens van toepassing als een aanvrager/gemachtigde de ingediende aanvraag fase 2 

(F2) wil hergebruiken en daar uiteindelijk een niet-gefaseerde aanvraag van wil maken. In dat geval 

wordt een F2’-A aangemaakt en ingediend als aanvraag. 

 

Indien de aanleiding van het hergebruik van een gefaseerde aanvraag is bedoeld voor hetzelfde 

project (herkansing) wordt de al bestaande koppeling tussen fase 1 en fase 2 ook gekopieerd.  

Dit concept is geïllustreerd in de varianten van figuur 3a, 3b, 3c.  
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Figuur 3a. Hergebruik na indiening Fase 1 en Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting – figuur 3a 

Aanvraag fase 1 (F1) wordt ingediend (2). Op dat moment wordt een aanvraag fase 2 (F2) in Concept 

gegenereerd. Tussen aanvraag fase 1 en aanvraag fase 2 wordt een koppeling gelegd. Na specificatie 

van aanvraag fase 2 wordt aanvraag fase 2 ingediend (3).  

Op moment x besluit een aanvrager/gemachtigde de aanvraag fase 1 te willen hergebruiken bedoeld 

voor hetzelfde project (herkansing) en daar wordt een kopie van aangemaakt. Dit betreft een fase 1 

(F1’) aanvraag. Op dat moment wordt de koppeling tussen de ingediende fase 2 en de kopie van 

aanvraag fase 1 (F1’) gelegd. Vanuit de kopie van aanvraag fase 1 (F1’) en fase 2 aanvraag bestaat 

nog wel een koppeling naar de initiële fase 1. Op het moment van indiening van de kopie van 

aanvraag fase 1 (F1’) wordt de relatie tussen de aanvraag fase 2 naar de initiële fase 1 aanvraag (F1) 

historisch. 
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Figuur 3b. Hergebruik Fase 1 na indiening Fase 1 en vóór indienen Fase 2  

 

 

Toelichting – figuur 3b 

Aanvraag fase 1 (F1) wordt ingediend (2). Op dat moment wordt een aanvraag fase 2 (F2) in Concept 

gegenereerd. Tussen aanvraag fase 1 en aanvraag fase 2 wordt een koppeling gelegd (2).  

Op dat moment (vóór indiening van aanvraag fase 2) besluit een aanvrager/gemachtigde de aanvraag 

fase 1 te willen hergebruiken voor hetzelfde project (herkansing) en daar wordt een kopie van 

aangemaakt (F1’). Dit betreft een fase 1 aanvraag (3). Op dat moment wordt de koppeling tussen de 

conceptaanvraag fase 2 (F2) en de kopie van aanvraag fase 1 (F1’) gelegd. Vanuit F2 bestaat nog wel 

een koppeling naar F1. Vervolgens wordt F1’ ingediend (4) en daarna F2. Vanuit de herkansing fase 1 

en fase 2 aanvraag bestaat nog wel een historische koppeling naar de initiële fase 1.  
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Figuur 3c.  Hergebruik Fase 2 na indiening Fase 1 en Fase 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting – figuur 3c 

Aanvraag fase 1 (F1) en fase 2 (F2) zijn ingediend (1). Op moment x besluit de 

aanvrager/gemachtigde een fase 2 te willen hergebruiken voor hetzelfde project (herkansing) en daar 

wordt een kopie van aangemaakt (F2’) (2). Op dat moment wordt de actuele koppeling tussen de 

eerder ingediende aanvraag fase 1 (F1) en de herkansing van fase 2 (F2’) gelegd. (2) Vanuit F1 en F2’ 

bestaat nog wel een historisch koppeling naar de initiële aanvraag fase 2 (F2). Vervolgens wordt de 

kopie van de fase 2 aanvraag (F2’) ingediend. 

 

Aanvullende scenario’s i.r.t. verwijderen / wijzigen / intrekken aanvraag:  

a. Fase 1 - Ingediend, Fase 2 - Concept, Fase 1' - Concept. Gebruiker besluit Fase 2 - Concept te 

verwijderen.  

> Koppelingen Fase 1 en Fase 2 verwijderen 

> Fase 1'- Concept laten staan, zonder koppelingen 
 

b. Fase 1 - Ingediend, Fase 2 - Concept, Fase1' - Concept. Gebruiker besluit Fase 2 - Concept te 

wijzigen naar niet-gefaseerde aanvraag 

 > Koppelingen Fase 1 en Fase 2 verwijderen 

 > Koppeling Fase 1'- Concept laten staan, zonder koppelingen 

 

c. Fase 1 - Ingediend, Fase 2 - Ingediend, Fase1' - Concept. Gebruiker besluit Fase 1' ter verwijderen 

> Koppelingen Fase 1' en Fase 2 verwijderen 
 

d. Fase 1 - Ingediend, Fase 2 - Ingediend, Fase 2' - Concept. Gebruiker besluit Fase 2' te verwijderen 

> Koppelingen Fase 2' en Fase 1 verwijderen 
 

e. Fase 1 - Ingediend, Fase 2 - Ingediend, Fase 1' - Ingediend. Gebruiker besluit Fase 1' in te trekken. 

> Koppelingen blijven bestaan 
 

f. Fase 1 - Ingediend, Fase 2 - Ingediend, Fase 2' - Ingediend. Gebruiker besluit Fase 2' in te trekken. 

> Koppelingen blijven bestaan 
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Voor hergebruik van gefaseerde aanvragen die bedoeld zijn voor hetzelfde project (herkansing) zijn 

tevens de volgende uitgangspunten van belang: 

• De kopie houdt een koppeling bij naar het origineel  

• Een kopie neemt historische koppelingen over van de aanvraag die wordt gekopieerd. Dit 

houdt in dat indien bijv. een aanvraag fase 1 voor de 2e keer wordt gekopieerd in deze kopie 

alleen de link wordt gelegd tussen de 2e kopie en de aanvraag die is gekopieerd. Dus niet 

naar de initieel ingediende aanvraag fase 1. Historische koppeling gaan daarmee max.  tot 1 

aanvraag terug. 

• De koppeling van ‘de andere fase’ naar het origineel wordt na het indienen van de kopie als 

historisch beschouwd. 

• Het aantal herkansingen is onbeperkt 

• Koppelingen tussen een aanvraag en melding worden niet gekopieerd 

• Bij hergebruik voor hetzelfde project: Koppeling tussen een aanvraag en andere aanvragen 

/meldingen wordt wel gekopieerd. 

• Hergebruik van aanvraag t.b.v. hetzelfde project is ook toegestaan voor een herkansing van 

aanvraag fase 1, gevolgd door een herkansing van aanvraag fase 2 

• Verwijderen van conceptaanvragen die herkansing fase 1 of fase 2 betreffen, is toegestaan.  

• Intrekken van aanvragen die een herkansing fase 1 of fase 2 betreffen, is toegestaan.  

• Hergebruik kan zijn bedoeld voor hetzelfde project (herkansing) of voor een ander project. 

Deze keuze wordt uitgevraagd aan de aanvrager. Afhankelijk van deze keuze worden de 

velden ‘Naam aanvraag’, ‘Betreft’ wel/niet meegekopieerd.  
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3.2 Gebruik van schedulingmechanisme bij hergebruik 

Om stabiliteit en performance van hergebruiktaken te borgen wordt voor de uitvoering ervan 

sinds R2.7 gebruik gemaakt van het schedulingmechanisme. Voor de gebruiker heeft dit als 

gevolg dat hij niet meer hoeft te wachten tot de hergebruiktaak wordt afgerond om verder te 

kunnen werken met OLO, maar OLO meteen na het starten van de hergebruiktaak weer  

beschikbaar komt.   

 

De functionele werking met gebruik vanhet scheduling mechanisme is als volgt: 

 

1. De gebruiker (aanvrager of gemachtigde) kiest voor hergebruik van een aanvraag. 
 

2. Hij krijgt op dat moment een notice op het scherm “"De door u hergebruikte aanvraag 
wordt als conceptaanvraag voor u klaargezet. Afhankelijk van de omvang van de aanvraag 
en eventuele bijlagen kan dit enige tijd duren. U ontvangt een email als de nieuwe 
conceptaanvraag klaar staat binnen het Omgevingsloket. U kunt de conceptaanvraag dan 
via het aanvragenoverzicht openen en bewerken."  

 De applicatie komt meteen weer beschikbaar voor de gebruiker. Hij kan andere 
aanvragen opvoeren/bewerken, uitloggen, …. 

 de hergebruikactie wordt geheel zelfstandig uitgevoerd  

 (de hergebruikte aanvraag wordt pas in het aanvragenoverzicht zichtbaar voor de 
aanvrager als deze daadwerkelijk als conceptaanvraag klaarstaat. Daarmee is deze 
conceptaanvraag ook voor hem in te zien en te bewerken.) 
 

3. Op het moment dat de hergebruikactie is afgerond ontvangt de gebruiker die de 
hergebruikactie heeft gestart (aanvrager of gemachtigde) een email “Hergebruik OK” 
(Emailnotificatie N44).  

 Op dat moment is de aanvraag ook als normale conceptaanvraag zichtbaar in zijn 
aanvraagoverzicht en kan hij deze inzien/bewerken. (reguliere OLO situatie) 
 

4. Op het moment dat hergebruik langer dan 45 minuten duurt krijgt de gebruiker die de 
hergebruikactie heeft gestart (aanvrager of gemachtigde) een email “Hergebruik niet OK”. 
(Emailnotificatie N44) 

 Op dat moment is er dus géén nieuwe conceptaanvraag ontstaan. 
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3.3 User Interactie specificaties 

 

Het UI - ontwerp waarin de specificaties voor het hergebruik van aanvragen zijn opgenomen, is opgebouwd 

uit de volgende onderdelen: 

A. Overzicht van aanvragen/meldingen 

B. Dialoog ‘Hergebruik aanvraag/melding’  

C. Dialoog ‘Hergebruik gefaseerde aanvraag’ 

D. Panel ‘Gerelateerd aan’ 

E. Meldingen voor gebruiker 

 

 

A. Overzicht van aanvragen/meldingen  

 

 

In het overzicht zijn twee iconen opgenomen: 

1. Icoon voor de actie ‘Intrekken aanvraag’ 

2. Icoon voor de actie ‘Hergebruiken aanvraag’ 

 

  

1

. 

2

. 
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B. Dialoog ‘Hergebruik aanvraag/melding’  

 

Hergebruik aanvraag door aanvrager met gemachtigde 
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Hergebruik aanvraag door gemachtigde 
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Bij beantwoording van de vraag “Wilt u als gemachtigde de gegevens van de aanvrager ook 

overnemen in uw nieuwe aanvraag/melding?” met ja wordt er na ‘Aanvraag/melding aanmaken’ 

het volgende vervolgscherm getoond 

 

 

Als de gegevens van de aanvrager niet volledig zijn wordt in het vervolgscherm het volgende 

getoond. 

 



           

  

 

FO Bijlage Hergebruik aanvragen versie 2.16  Pagina 19 van 29 

Hergebruik melding 
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C. Dialoog ‘Hergebruik gefaseerde aanvraag’ 

 

1. Hergebruik gefaseerde aanvraag – voor hetzelfde project 
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2. Hergebruik gefaseerde aanvraag – fase 2 
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*Toelichting op de vraag:  

‘ De aanvraag is bedoeld voor:   - Een ander project  

  - Hetzelfde project 

 

 

 

Deze toelichting is voor alle situaties (B en C) hetzelfde. 

 

 

**Toelichting op de vraag: 

 Wilt u de bijlagen hergebruiken?  

 

 

 

Deze toelichting is voor alle situatie (B en C) hetzelfde. 

 

**Toelichting op de vraag: 

 Wilt u de gemachtigde ook aanwijzen voor uw nieuwe aanvraag / melding?  
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Deze toelichting is voor alle situatie (B en C) hetzelfde. 

 

**Toelichting op de vraag: 

 Wilt u als gemachtigde de gegevens van de aanvrager ook overnemen in uw nieuwe 

aanvraag/melding??  

 

 

 

Deze toelichting is voor alle situatie (B en C) hetzelfde.D. Panel – ‘Gerelateerd aan’ 
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Via het kopje “Gerelateerd aan” is een overzichtsscherm van alle gerelateerde aanvragen en meldingen 

opvraagbaar. 
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E. Meldingen voor gebruiker 

 

In de huidige versie Omgevingsloket online worden er meldingen getoond op het moment dat een 

aanvrager een gefaseerde aanvraag intrekt of verwijderd. 

 

1. Melding – wordt getoond op moment dat gebruiker ‘Intrekken’ selecteert (fase 1) -  (fase 2- 

Concept) 

Voorstel nieuwe tekst:  

 

Als u de aanvraag voor fase 1 intrekt, stopt het bevoegd gezag met de 

behandeling van uw aanvraag. Dit betekent dat het dossier van de aanvraag voor 

fase 1 door het bevoegd gezag wordt gesloten. U kunt de gegevens uit de 

aanvraag voor fase 1 eventueel hergebruiken in een nieuwe aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Melding – wordt getoond op moment dat gebruiker ‘Intrekken’ selecteert (fase 1 - ingediend) -  

(fase 2 - ingediend) 

 

Voorstel nieuwe tekst: 

Als u de aanvraag voor fase 1 intrekt, stopt het bevoegd gezag met de behandeling van uw aanvraag. Dit 

betekent dat het dossier van de aanvraag voor fase 1 door het bevoegd gezag wordt gesloten. U kunt de 

aanvraag voor fase 2 ook intrekken of de gegevens uit de aanvraag voor fase 1 hergebruiken voor dit 

project. In dat geval ontstaat er een koppeling tussen de bestaande aanvraag voor fase 2 en de nieuwe 

aanvraag voor fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Melding - wordt getoond op moment dat gebruiker ‘Intrekken’ selecteert (fase 2) – (fase 1 – 

ingediend) 
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Voorstel nieuwe tekst: 

Als u de aanvraag voor fase 2 intrekt, stopt het bevoegd gezag met de 

behandeling van uw aanvraag. Dit betekent dat het dossier van de aanvraag voor 

fase 2 door het bevoegd gezag wordt gesloten. U kunt de ingediende aanvraag 

voor fase 1 ook intrekken of de gegevens uit de aanvraag voor fase 2 

hergebruiken voor dit project. In dat geval ontstaat er een koppeling tussen de 

bestaande aanvraag voor fase 1 en de nieuwe aanvraag voor fase 2. 

 

 

 

4. Melding wordt getoond op moment dat de gebruiker ‘Verwijderen’ selecteert (fase 2) – (fase 1 – 

Ingediend) 

Voorstel nieuwe tekst: 

 

Als u de aanvraag voor fase 2 verwijdert, verbreekt u de koppeling met de 

ingediende aanvraag voor fase 1.  
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5. Melding wordt getoond op het moment dat de gebruiker ‘Intrekken’ selecteert (niet-gefaseerde 

aanvragen/meldingen) 

Voorstel nieuwe tekst:  

 

Als u de aanvraag intrekt, stopt het bevoegd gezag met de behandeling van 

de aanvraag en sluiten ze het dossier. U kunt de gegevens uit de aanvraag 

eventueel hergebruiken in een nieuwe aanvraag. 

 

 

 

 

 

6. Melding wordt getoond op het moment dat de gebruiker ‘Verwijderen’ selecteert (niet-gefaseerde 

aanvragen/meldingen en fase 1 aanvraag) 

  

Voorstel nieuwe tekst: 

 

Met het verwijderen van de aanvraag verwijdert u definitief alle 

formulieren en bijlagen van de aanvraag. U kunt de aanvraag niet 

terugzetten of hergebruiken. 
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7. Melding - wordt getoond op moment dat gebruiker ‘Intrekken’ selecteert (fase 1) – (fase 2 – 

ingediend) 

Voorstel nieuwe tekst: 

 

Als u de aanvraag voor fase 1 intrekt, stopt het bevoegd gezag met de behandeling van uw aanvraag. Dit 

betekent dat het dossier van de aanvraag voor fase 1 door het bevoegd gezag wordt gesloten. U kunt de 

ingediende aanvraag voor fase 2 ook intrekken of de gegevens uit de aanvraag voor fase 1 hergebruiken voor 

dit project. In dat geval ontstaat er een koppeling tussen de bestaande aanvraag voor fase 2 en de nieuwe 

aanvraag voor fase 1. 

 

 

8. Melding – wordt getoond op moment dat gebruiker type aanvraag wijzigt – fase 2 aanvraag 

wordt omgezet naar niet-gefaseerde aanvraag, terwijl fase 1 is ingediend 

  

Voorstel nieuwe tekst: 

Als u de aanvraag voor fase 2 wijzigt in een niet-gefaseerde aanvraag, verbreekt u de koppeling met de 

aanvraag voor fase 1. 

 

9. Melding – wordt getoond op moment dat gebruiker type aanvraag wijzigt – fase 2 aanvraag wordt 

omgezet naar niet-gefaseerde aanvraag en fase 1 is ingetrokken 

 

Voorstel nieuwe tekst: 

U wijzigt deze aanvraag voor fase 2 in een niet-gefaseerde aanvraag. De bijbehorende aanvraag voor fase 1 

is al ingetrokken. 

 

10. Melding – wordt getoond op moment dat  gebruiker kopie fase 1 (concept) verwijderd – fase 2 

ingediend. 

 

      Als u de aanvraag voor fase 1 verwijdert, verbreekt u de koppeling de aanvraag voor fase 2. 

 

11. Melding – wordt getoond op moment dat gebruiker een aanvraag indient waarbij niet alle 

bijlagentypen gespecificeerd zijn. 
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