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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document is de functionele beschrijving van de integratie van de kopeling met NHR in 

Omgevingsloket online zoals aanwezig per R2.15.2.  

1.2 Doel van dit document 

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

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

Informed mogelijk wordt.  

1.3 Scope en uitgangspunten 

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

2.15.2.   

1.4 Leeswijzer 

Dit ontwerp bevat de volgende onderdelen: 

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

benoemd.  

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

de gebruikersfunctionaliteit heeft. 

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

2.1 Ontwerpkeuzes 

De volgende ontwerpkeuzes zijn gemaakt: 

 Om bestandsvervuiling in de Bedrijfsgegevens bij bevoegd gezagen te voorkomen moeten de 

Bedrijfsgegevens, denk aan het KvK-nummer, Vestigingsnummer en statutaire naam, bij het 

(handmatig) invullen gecontroleerd worden, zodat een aanvraag of melding alleen ingediend 

kan worden met een bestaande KvK-nummer en eventueel bijhorende vestigingsnummer.  

 Als er wordt ingelogd met eHerkenning en het gaat om een specifieke autorisatie is het 

vestigingsnummer van de ingelogde persoon via eHerkenning bekend en hoeft deze niet te 

worden opgehaald.  

 Het ophalen van de gegevens uit het Basisregistratie Handelsregister (NHR) gaat via het Centraal 

Aansluitpunt (CA) waarbij er gebruik gemaakt wordt van  de koppelvlakspecificatie 

NhrPassthrough 1.3.  

 De OLO-applicatie heeft geen rechtstreekse koppeling met het CA, deze loop via de OLO-broker.  

 Voor het ophalen van de gegevens worden 2 verschillende berichten gebruikt,  namelijk  

o ophalenInschrijving,  via het KvK-nummer worden alle gegevens van de inschrijving 

opgehaald; 

o ophalenVestiging, via het vestigingsnummer worden de gegevens van de vestiging 

opgehaald. 

 De koppeling met NHR kan aan- of uitgezet worden in de OLO-applicatie met de parameter 

‘NHR_Webservice’.  

 In de parameter ‘osbGatewayUrl_NHR_ophalenInschrijving’ moet het endpoint worden gezet van 

de aanroep. 

 Het ophalen van de inschrijvinggegevens uit het NHR wordt door de OLO-applicatie afgebroken 
als er na 3 seconden geen antwoordbericht is binnengekomen. Vervolgens wordt er direct een 
2e poging gedaan. Komt op de 2e poging binnen 3 seconden geen antwoordbericht, dan wordt de 
2e poging door de OLO-applicatie afgebroken. Voordat er een 3e poging wordt gedaan, wordt er 
eerst 2 seconden gewacht. Komt op de 3e poging binnen 3 seconden geen antwoordbericht, dan 
wordt de 3e poging door de OLO-applicatie afgebroken. Hiermee wordt voorkomen dat een 
gebruiker (te) lang moet wachten.  
De meeste bedrijven hebben 1 of meerdere vestigingen, daarom is ervoor gekozen dat in deze 
situatie het vestigingsnummer handmatig moet worden ingevuld. De vestigingsgegevens worden 
vervolgens opgehaald en gecontroleerd via het bericht ophalenVestiging. Het ophalen van de 
vestiginggegevens uit het NHR wordt door de OLO-applicatie afgebroken als er na 10 seconden 
geen antwoordbericht is binnengekomen. 

 Als er (eigen) profielgegevens zijn, worden deze gebruikt om de gegevens voor in te vullen. Als 
deze er niet zijn worden de gegevens uit NHR opgehaald. De gegevens uit de melding of aanvraag 
worden als het om je eigen bedrijf gaat desgewenst in het profiel opgenomen. 

 De statutaire naam in het profiel wordt niet wijzigbaar vooringevuld vanuit de NHR. Bij 
bestaande profielen wordt bij een nieuwe aanvraag gecontroleerd of de statutaire naam al is 
geüpdatet. Als dat niet zo is wordt dit alsnog gedaan. Hierbij wordt een melding gegeven dat 
de statutaire naam gewijzigd is overeenkomstig het NHR 

 De huidige set bedrijfsgegevens welke wordt uitgevraagd en nodig is voor een aanvraag of 
melding wordt niet aangepast in deze wens.  

 Het KvK-nummer, het vestigingsnummer (indien het KvK 1 of meerdere vestigingen heeft) en de 
Statutaire naam worden uit het profiel of NHR niet wijzigbaar vooringevuld.  
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Als het om een ander bedrijf gaat dan moet de ingelogde persoon het KvK-nummer en eventueel 
het vestigingsnummer (indien het KvK 1 of meerdere vestigingen heeft) wel invullen zodat de 
gegevens uit het NHR opgehaald en gecontroleerd kunnen worden. 
De overige (onbetrouwbare) gegevens uit het NHR worden, zoals bijvoorbeeld de handelsnaam, 
het vestigingsadres en het contactadres, als deze niet vanuit het eigen profiel vooringevuld 
kunnen worden, vooringevuld uit het NHR en mogen gewijzigd worden. 

 Bij een inschrijving in het NHR (KvK-nummer) kan/kunnen: 
o geen vestiging opgenomen zijn. Denk o.a. aan een instelling waar maatschappelijke 

activiteiten plaatsvinden. Het Vestigingsnummer hoeft dan niet meer zoals nu wel het 

geval is (met 0000+KvK-nummer) ingevuld te worden en wordt ook niet meer getoond. 

o één vestiging opgenomen zijn. Deze wordt dan automatisch niet wijzigbaar 

vooringevuld. 

o meerdere vestigingen zijn opgenomen. De vestigingsnummers worden in een 

enkelvoudige keuzelijst getoond waaruit de ingelogde persoon een keuze moet maken. 

 Als er bij het KvK-nummer geen bedrijfsgegevens worden gevonden in de Basisregistratie 
Handelsregister, dan wordt er een melding getoond dat de bedrijfsgegevens niet gevonden zijn 
en wordt de ingelogde persoon gevraagd om het KvK-nummer te controleren. 

 Als het NHR niet beschikbaar is dan krijgt de ingelogde persoon een melding dat het op dit 
moment niet mogelijk is om de gevraagde bedrijfsgegevens op te halen uit de Basisregistratie 
Handelsregister en dat het op een ander tijdstip nog een keer geprobeerd moet worden. 

 Aanvragen of meldingen welke worden hergebruikt vallen niet binnen de scope van deze wens. 
Dit betekend dat de aanvragergegevens en eventueel de gemachtigde gegevens alleen kopieert 
en niet via NHR gecontroleerd worden vanuit de ingediende aanvraag of melding. 

 Bij het ophalen van gegevens uit het LAVS moet door LAVS een vestigingsnummer worden 

doorgegeven die bij het betreffende KvK-nummer hoort. Als dit niet zo is moet door de ingelogde 
persoon alsnog het vestigingsnummer worden ingegeven.  
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3 Functionele realisatie  

3.1 Algemeen 

Op de plekken in de aanvraag of melding waar de bedrijfsgegevens moeten worden ingevuld, wordt 

in de dezelfde methode gebruikt om er voor te zorgen dat er geen foutieve KvK-nummer en 

eventueel bijhorende vestigingsnummer kan worden ingevuld.  

 

Het gaat hierbij om de volgende taken: 
o Aanvrager/melder 

o Gegevens gemachtigde 

o Gemachtigde aanwijzen 

o Machtiging wijzigen 

o Betrokken maken 

Het invullen van de bedrijfsgegevens kan voor je eigen bedrijf zijn of voor een ander bedrijf. In het 

geval van een ander bedrijf of als een baliemedewerker de bedrijfsgegevens invult, wordt het KvK-

nummer uitgevraag.  

Het KvK-nummer is dan een verplicht invoerveld waarin een getal van 8 cijfers moet worden 

ingevoerd en welke niet mag bestaan uit alleen nullen.  

 

De bijbehorende helptekst is net als nu al het geval is “Het KvK-nummer is een uniek nummer van 8 

cijfers, horend bij een onderneming of maatschappelijke activiteit in het Handelsregister.”. 

 

 
Figuur 1 - Voorbeeld van KvK-nummer uitvraag 

 

Het vestigingsnummer wordt ook uitgevraag als deze niet bekend is of niet kan worden opgehaald.  

 

Het vestigingsnummer kan op verschillende manieren worden uitgevraag, namelijk: 

 als een selectiekeuze waaruit de juiste vestigingsnummer moet worden geselecteerd. 

De bijbehorende helptekst is ten opzichte van de huidige situatie ingekort tot “Invullen van een 

verkeerd vestigingsnummer kan betekenen dat de aanvraag niet meer benaderd kan worden.”. 
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Figuur 2 - Vestigingsnummer keuze via selectiekeuzelijst 

 

 als een verplicht invoerveld in het geval er geen keuzelijst kan worden aangeboden (door b.v. 

een time-out). Het invoerveld van het vestigingsnummer is dan een verplicht getal van 12 cijfers 

welke niet alleen uit nullen mag bestaan.  

De bijbehorende helptekst is ten opzichte van de huidige situatie ingekort tot  

 

“Het ophalen van de vestigingsnummers bij het handelsregister duurde te lang. Vul daarom 

hier het vestigingsnummer in. Heeft het bedrijf geen vestigingen of wilt u alsnog een 

keuzelijst, probeer het dan opnieuw. Druk dan op vorige en daarna op volgende.”. 

 

 

Figuur 3 – Voorbeeld van een vestigingsnummer uitvraag via een invoerveld 

 

De bedrijfsgegevens welke niet wijzigbaar vanuit het NHR worden zijn overgenomen: 
- KvK-nummer 

- Vestigingsnummer (indien aanwezig) 

- Statutaire naam 
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Figuur 4 - Voorbeeld van niet wijzigbare bedrijfsgegevens 

 

Bij het toevoegen van een betrokkene wordt een uitzondering gemaakt m.b.t. de Statutaire naam 

aangezien deze dan niet gebruikt wordt. De Statutaire naam wordt in dit geval wijzigbaar 

vooringevuld bij het invoerveld “Naam”. 
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Figuur 5 - Voorbeeld van niet wijzigbare bedrijfsgegevens bij het toevoegen van een 

betrokkene 

 

De overige bedrijfsgegevens welke worden overgenomen vanuit het NHR, worden alleen 

vooringevuld en zijn wijzigbaar. Denk hierbij aan de handelsnaam, het vestigingsadres en het 

correspondentie adres. 

Ook hier is het toevoegen van een betrokkene een uitzondering aangezien de handelsnaam, het 

vestigingsadres en het correspondentie adres bij een betrokkene niet van belang is. 

3.2 Voor eigen bedrijf 

Indien het om de eigen bedrijfsgegevens gaat van de persoon welke is ingelogd  met eHerkenning, 

dan is het KvK-nummer altijd bekend en het KvK-nummer kan dan niet handmatig worden gewijzigd 

of ingevuld. 

  

Hetzelfde geldt voor het vestigingsnummer als de ingelogde persoon via eHerkenning is ingelogd met 

een specifieke autorisatie, dus als vestiging. Het vestigingsnummer is dan altijd bekend en het 

vestigingsnummer kan dan niet handmatig worden gewijzigd of ingevuld. Heeft de ingelogde 

gebruiker in dit geval een profiel dan worden de gegevens vanuit het profiel vooringevuld en als er 

geen profiel is dan worden de gegevens via het bericht ophalenVestiging opgehaald en vooringevuld. 

 

Gaat het niet om een specifieke autorisatie, maar de ingelogde persoon is als algemeen 

gemachtigde ingelogd, dan wordt er via het bericht ophalenInschrijving gecontroleerd of het KvK-

nummer bijbehorende vestigingen heeft en indien: 

 Er geen vestigen zijn, dan wordt het vestigingsnummer niet uitgevraagd en niet getoond 

omdat het bijvoorbeeld om een instelling gaat waar maatschappelijke activiteiten 

plaatsvinden. Heeft de ingelogde gebruiker in dit geval een profiel dan worden de gegevens 

vanuit het profiel vooringevuld, anders worden de gegevens vanuit het bericht 

ophalenInschrijving overgenomen. 
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Figuur 6 - Voorbeeld van geen vestigen gevonden 
 

 Er 1 vestiging wordt gevonden, dan wordt het vestigingsnummer niet uitgevraagd  maar niet 

wijzigbaar vooringevuld (zie Figuur 4). 

 Er meerdere vestigingen worden gevonden, dan moet er via een enkelvoudige keuzelijst een 

keuze worden gemaakt uit de gevonden vestigingsnummers (zie Figuur 2). 

 Er een time out (10 seconden) optreed, dan wordt het vestigingsnummer uitgevraagd, waarna 

de combinatie KvK-nummer en vestigingsnummer via het bericht ophalenVestiging wordt 

gecontroleerd (zie Figuur 3).  

Indien de combinatie KvK-nummer en het handmatig ingevoerde vestigingsnummer niet wordt 

gevonden, dan wordt de ingelogde persoon gevraag om het vestigingsnummer te controleren 

(zie Figuur 3). 

 Er een fout optreedt omdat het NHR op dat moment bijvoorbeeld even niet bereikbaar is, dan 

wordt de ingelogde persoon gevraagd om het op een ander tijdstip nog een keer te proberen 

(zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

Let wel, gaat het om een eigen bedrijf van een persoon welke niet is ingelogd via eHerkenning, 

maar is ingelogd via inloggen voor instellingen of buitenlandse bedrijven zonder Europees 

inlogmiddel, dan blijft het invullen van de eigen bedrijfsgegevens gehandhaafd zoals deze nu is. 

3.3 Voor ander bedrijf 

Indien het om de bedrijfsgegevens gaat van een ander bedrijf, zoals bijvoorbeeld bij het aanwijzen 

van een gemachtigde, een betrokkene toevoegen, als baliemedewerker ingelogd zijn, enz., dan is 

het KvK-nummer nooit bekend en moet deze worden uitgevraagd.  

Via het bericht ophalenInschrijving wordt vervolgens gecontroleerd of het ingevulde KvK-nummer 

vestigingen heeft en indien: 

 Er geen vestigen zijn, dan wordt het vestigingsnummer niet uitgevraagd en niet getoond omdat 

het bijvoorbeeld om een instelling gaat waar maatschappelijke activiteiten plaatsvinden (zie 

Figuur 6). 

 Er 1 vestiging wordt gevonden, dan wordt het vestigingsnummer niet uitgevraagd en niet 

wijzigbaar vooringevuld (zie Figuur 4). 
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 Er meerdere vestigingen worden gevonden, dan moet er via een enkelvoudige keuzelijst een 

keuze gemaakt worden uit de gevonden vestigingsnummers (zie Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.). 

 Er een time out (10 seconden) optreed, dan wordt het vestigingsnummer uitgevraagd, waarna 

de combinatie KvK-nummer en vestigingsnummer via het bericht ophalenVestiging wordt 

gecontroleerd (zie Figuur 3).  

Indien de combinatie KvK-nummer en vestigingsnummer niet wordt gevonden, dan wordt de 

ingelogde persoon gevraag om het vestigingsnummer te controleren (zie Figuur 3).   

 Het KvK-nummer niet wordt gevonden, dan wordt de ingelogde persoon gevraag om het KvK-

nummer te controleren (zie Figuur 7). 

 Er een fout optreedt omdat het NHR op dat moment bijvoorbeeld even niet bereikbaar is, dan 

wordt de ingelogde persoon gevraagd om het op een ander tijdstip nog een keer te proberen 

(zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

3.4 Foutmeldingen 

Als er tijdens het ophalen van de bedrijfsgegevens een fout optreedt dan wordt er aan de ingelogd 

persoon een foutmelding getoond. 

Boven deze foutmelding wordt het KvK-nummer en indien bekend het vestigingsnummer getoond. 

Indien er bij het KvK-nummer geen bedrijfsgegevens in de Basisregistratie Handelsregister wordt 

gevonden, dan is de melding: 

“ 

Er zijn bij dit KvK-nummer geen bedrijfsgegevens gevonden in de Basisregistratie Handelsregister. 

Controleer het KvK-nummer. 

“ 

 
Figuur 7 - Voorbeeld dat er geen bedrijfsgegeven zijn gevonden 

Net zoals o.a. bij de invoer van een verkeerde locatie wordt er onder de melding een wijziging-link 

getoond. Via “KvK-nummer wijzigen“ wordt er weer na de vorige pagina gegaan waar de ingelogd 

persoon het KvK-nummer kan aanpassen. 
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Als het vestigingsnummer niet in combinatie met het KvK-nummer kan worden gevonden, dan is de 

melding:  

“ 

De combinatie van het KvK-nummer en het vestigingsnummer is niet gevonden in de Basisregistratie 

Handelsregister. Controleer het vestigingsnummer. 

“ 

 
Figuur 8 - Voorbeeld dat de combinatie KvK-nummer en vestigingsnummer niet is gevonden 

 

Via “Vestigingsnummer wijzigen“ wordt er weer na de vorige pagina gegaan waar de ingelogd 

persoon het vestigingsnummer kan aanpassen. 

Als het NHR even niet beschikbaar (time-out) is of als er een andere (technische)fout optreed, dan 

is de melding: 

“ 

Op dit moment kunnen het KvK-nummer en de vestigingsnummers niet worden opgehaald of worden 

gecontroleerd. Vul de juiste KvK-nummer en vestigingsnummer in."  

” 

De aanvrager/gemachtigde kan de gegevens dan handmatig invoeren. Dit geld voor het invoeren 

van de aanvragergegevens, gemachtigde gegevens, het betrokkenen toevoegen en het aanmaken 

van een zakelijk profiel. 
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3.5 Wijzigen profiel 

Bij het wijzigen van een algemeen profiel moet de statutaire naam niet wijzigbaar getoond worden. 

Als de statutaire naam nog niet aangepast is moet deze worden opgehaald uit NHR en als deze anders 

is worden aangepast. Hier bij moet een melding worden getoond data de statutaire naam is 

gewijzigd. 

 

 
Figuur 9 - Wijzigen algemeen profiel 

 

Bij het wijzigen van een specifiek profiel moet de statutaire naam niet wijzigbaar worden getoond. 

Als de statutaire naam nog niet aangepast is moet deze worden opgehaald uit NHR en als deze anders 

is worden aangepast. Hier bij moet een melding worden getoond data de statutaire naam is 

gewijzigd. 

 

 
Figuur 10 - Wijzigen specifiek profiel 
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3.6 Aanmaken profiel 

Hierbij worden alle velden zoveel mogelijk overgenomen uit de NHR. 

Het KVK nummer, vestigingsnummer (indien van toepassing) en de statutaire naam zijn niet 

wijzigbaar. De overige (onbetrouwbare) gegevens uit het NHR worden, zoals bijvoorbeeld de 

handelsnaam, het vestigingsadres en het contactadres zijn wijzigbaar voor ingevuld.  

3.7 LAVS-melding 

Bij het aanmaken van een nieuwe LAVS-melding wordt er via het nummer van de 

verwijderopdracht gegevens uit het LAVS opgehaald en vooringevuld. Deze gegevens hebben ook 

betrekking tot de aanvrager/melder en eventueel de gemachtigde. 

Om ervoor te zorgen dat er geen verkeerde of niet bestaande combinatie van KvK-nummer versus 

vestigingsnummer wordt vooringevuld, wordt zowel het KvK-nummer en het vestigingsnummer 

eerst gecontroleerd. 

 

Ophalen gegevens uit LAVS. 

Als er binnen OLO ingelogd is met een algemene inlog eHerkenning worden de gegevens opgehaald 

uit LAVS met het KvKnummer, de verwijderopdracht en een leeg vestigingsnummer. 

Als er binnen OLO ingelogd is met een specifieke inlog worden de gegevens opgehaald uit LAVS 

met het KvKnummer, de verwijderopdracht en de het vestigingsnummer uit eHerkenning. 

 

Controleren aan de hand van het NHR. 

Het vestigingsnummer dat terug komt wordt gecontroleerd aan de hand van het NHR. (via 

ophalenInschrijving)  

 

Scherm met Notice en invoerveld 

Vervolgens wordt, als het vestigingsnummer niet klopt, een vervolgscherm worden getoond met 

een Notice en een invoerveld. Hieronder een beslistabel en notices voor als het vestigingsnummer 

niet klopt. 
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Voorinvul gegevens aanvrager. 

Als de gegevens juist zijn ingevuld worden deze aanvragergegevens vanuit LAVS vooringevuld bij 

de aanvragergegevens. NB: Er worden geen gemachtigde gegevens opgehaald uit LAVS. 

 

NHR niet beschikbaar 

Als de NHR niet beschikbaar is en het vestigingsnummer uit LAVS niet is ingevuld wordt het tussen 

scherm ook worden getoond voor handmatige invoer van het vestigingsnummer. Dit met als notice: 

“het vestigingsnummer is niet ingevoerd. Voer een vestigingsnummer in. NB: Dit veld is verplicht. 
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   Notice

1 N 1 J J N

Het vestigingsnummer uit LAVS is leeg. Dit zou 

<waarde> moeten zijn. Druk op volgende als dit 

klopt.

2 N meer J N J
Het vestigingsnummer uit LAVS is niet gevuld. 

Kies de juiste vestiging.

3 J 0 N J N

Het vestigingsnummer <waarde> uit LAVS is niet 

juist. Bij dit KvK-nummer bestaan geen 

vestigingen.

4 J 1 J J N

Het vestigingsnummer <waarde> uit LAVS is niet 

juist. Bij dit KvK-nummer bestaat er één 

vestigingen <waarde>.

5 J meer J N J
Het vestigingsnummer <waarde> uit LAVS is niet 

juist. Kies de juiste vestiging.

Beslistabel Notices als vestigingsnummer niet klopt.


