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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat bijlage D Procesmodel van het Functioneel Ontwerp voor de Landelijke Voorziening 

Omgevingsloket online. Dit document is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM). 

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 mogelijk wordt. 

1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 

Zie hoofddocument functioneel ontwerp. 
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2 Procesmodel 

2.1 Introductie 

In deze bijlage worden de processen binnen Omgevingsloket online beschreven. In hoofdstuk 3 worden 

de verschillende statussen beschreven waarin een aanvraag zich kan bevinden. Binnen de verschillende 

statussen vinden gebeurtenissen plaats (triggers) die elk door een taak (event) worden afgehandeld. 

Hoofdstuk 4 bevat de uitwerking van het procesmodel op het niveau van taken (events). 

 

Het belangrijkste uitgangspunt bij de uitwerking van het procesmodel is de wetgeving geweest. Dit heeft 

geresulteerd in processen waarin de procedure van de behandeling van een aanvraag staat 

weergegeven. Er dient echter opgemerkt te worden dat Omgevingsloket online geen Workflow 

Management Systeem is. In hoofdstuk 3 van dit document zijn de processchema’s opgenomen met een 

overzicht van de beschikbare events in de betreffende status en een beschrijving van het proces binnen 

elke status. Per status zijn ook de relevante wetsartikelen vermeld. In hoofdstuk 4 volgt een 

gedetailleerde beschrijving van de verschillende events (taken). In die taken kunnen handelingen worden 

uitgevoerd door verschillende rollen in het proces. 

 

Daarnaast kunnen naar aanleiding van de uitvoering berichten en notificaties aan de diverse rollen 

worden verstuurd en kennisgevingen worden gepubliceerd, welke in hoofdstuk 5 van dit document staan 

beschreven. 
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2.2 Uitgangspunten beschrijving 

Uitgangspunten voor de wijze van beschrijven in dit document zijn: 

 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 voor het 

publiceren van het (tussen)resultaat. 

 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,  baliemedewerker, 

coördinator, behandelaar en beheerder (functioneel) 

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

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

of ‘Gemachtigde’ worden gelezen 

2.3 Status transitie diagrammen 

Bij de uitwerking van de procesanalyse zijn de verschillende fasen van het vergunningverleningsproces als 

uitgangspunt genomen. Deze fasen zijn te beschouwen als de statussen van een vergunningaanvraag en 

hangen nauw samen met hoofdprocessen, zoals deze in het architectuurmodel van Omgevingsloket online 

staan beschreven.  

 

Een aanvraag verkeert altijd in één van de gegeven statussen. Afhankelijk van de combinatie van 

aanvraagstatus en gebruikersrol (en soms aanvullende criteria) kan de gebruiker op een bepaald moment een 

specificatie taak op de aanvraag wel of juist niet uitvoeren. Voor het bevoegd gezag geldt dat ze de meeste  

taken ieder willekeurig moment kunnen uitvoeren wanneer ze geen gebruik maken van de dossiermodule. 

 

 In navolgende figuren staan de status transitie diagrammen voor het hoofdproces van het indienen en 

behandelen van aanvragen en meldingen. Er zijn 4 hoofdprocessen (van klant-tot-klant processen): 

 Het opstellen van een aanvraag (door de aanvrager). 

 Afhandelen van een aanvraag via de reguliere procedure (door bevoegd bezag).  

 Afhandelen van een aanvraag via de uitgebreide procedure (door bevoegd bezag). Verschil t.o.v. de 

reguliere procedure is een extra status “Ontwerpbeslissing” in de procesgang. 

 Afhandelen van een melding (door bevoegd bezag). 

 

Omwille van overzichtelijkheid zijn de statusovergangen als gevolg van het intrekken van de aanvraag door de 

’Aanvrager’  en daarmee het afbreken van de behandeling bij bevoegd bezag, niet weergegeven.  

 Een door de aanvrager ingediende aanvraag kan vanuit elke status vóór het bereiken van de status 

‘Beschikking’ worden ingetrokken.  

 Vanuit de statussen ‘In behandeling’, ‘Aanvulling gevraagd’, ‘Ontwerpbeslissing’ en ‘Aanhouden 

beslissing’ zou dan nog een overgang naar de status ‘OLO Dossier gesloten’ moeten worden 

weergegeven. 
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Status transitie diagram procedure voor indienen en behandelen van aanvragen en meldingen in 

Omgevingsloket online.  
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Status transitie diagram reguliere procedure voor indienen en behandelen van aanvragen in Omgevingsloket 

online.  
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Status transitie diagram uitgebreide procedure voor indienen en behandelen van aanvragen in 

Omgevingsloket online.  
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Status transitie diagram procedure voor indienen meldingen in Omgevingsloket online.  
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3Uitwerking procesmodel 

3.1 Introductie 

In de volgende schema’s is de afhandeling beschreven van de gebeurtenissen (triggers) die kunnen 

voorkomen in de verschillende fasen (statussen) van het vergunningverleningsproces. Elke trigger wordt 

afgehandeld door een taak (event). In deze taak kunnen handelingen worden uitgevoerd door verschillende 

rollen in het proces (A = ’Aanvrager’ / ‘Melder’ / ’Gemachtigde’, B = ’Bevoegd gezag’ / ’Adviseur’ / 

’Uitvoerder’). Voor de beschrijving in dit document wordt ervan uitgegaan dat een taak altijd wordt verwerkt 

in het systeem (Omgevingsloket online). 

 

In de processchema’s staat het verloop van het vergunningverleningsproces en het indienen van een melding 

beschreven. Let op: Omwille van de leesbaarheid is niet elke beschikbare taak in een processchema 

opgenomen. Wel staan alle beschikbare taken na elk processchema weergegeven en worden deze 

beschreven. 

 

Hieronder staat de betekenis van de gebruikte symbolen weergegeven. 

 

Symbool Betekenis 

Aanvrager / 

gemachtigde

 

Taak die door de ’Aanvrager’, ‘Melder’ of ’Gemachtigde’ wordt 

uitgevoerd binnen Omgevingsloket online 

Bevoegd gezag / 

Adviseur / 

Uitvoerder

 

Taak die door bevoegd bezag, de adviseur of uitvoerder wordt 

uitgevoerd binnen Omgevingsloket online. In de beschrijving van de 

events wordt aangegeven of de actor de ’Coördinator’, 

’Behandelaar’,e.d. is 

Beslissing

 

Beslissing, waarbij ofwel Omgevingsloket online ofwel de actor van de 

voorgaande taak de te kiezen mogelijkheid bepaalt 

Begin of eindpunt 

van een proces
 

Beginpunt of eindpunt van een proces. Sommige processen kunnen 

meerdere begin- en eindpunten hebben. Beginpunten kunnen het 

gevolg zijn van een taak die in een ander proces is uitgevoerd of door 

een actor veroorzaakt wordt 

 

Bericht of notificatie naar respectievelijk ’Aanvrager’, ‘Melder’ en 

’Gemachtigde’ of overheid (bevoegd bezag, adviseur of uitvoerder) 

Kennisgeving

 

Publicatie van een kennisgeving 
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3.2 Concept 

Onderstaande figuur schetst het eerste deel van de procesgang in de status concept. Dit stukje procesgang 

zorgt ervoor dat de benodigde onderdelen door de aanvrager worden bepaald, al dan niet via het doorlopen 

van de vergunningcheck. De flow wordt vervolgd op de volgende pagina. 
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Onderstaande figuur schets het vervolg van het voorgaande stukje procesgang. Tevens zijn hier de 2 

mogelijke parallel te starten flows voor het aanvragen van vooroverleg en voor het verwijderen van een 

aanvraag/melding tijdens de conceptfase uitgewerkt.    

 

Advies-
aanvraag 
intrekken 

Opgeven 
reden 
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Beschrijving 

De status ‘Concept’ is van toepassing op een aanvraag tot het moment dat deze is ingediend bij het bevoegd 

bezag. Omgevingsloket online ondersteunt in de conceptfase van een aanvraag/melding  het opstellen van 

een correcte en volledige aanvraag/melding, het vaststellen van het juiste bevoegde gezag voor de 

behandeling als ook een aantal mogelijkheden hulp van andere personen in te roepen bij vooroverleg over de 

aanvraag.   

 

Aanvrager 

Een aanvrager authentiseert zichzelf als burger via DigiD of eIDAS  of zakelijk via eHerkenning of eIDAS (Let 

op, zakelijk wordt dit blokje pas getoond indien het inloggen voor Europese bedrijven beschikbaar is.). Voor 

buitenlandse gebruikers zonder Europees inlogmiddel  is een aparte inlogcode beschikbaar.  

 Een medewerker van een overheid kan ook als aanvrager optreden, daarvoor is de rol 

Baliemedewerker. Een baliemedewerker kan een aanvraag doen voor een bedrijf, voor een 

gemachtigde van een bedrijf, een gemachtigde voor een persoon of de eigen organisatie. 

 Voor het opstellen van een aanvraag kan een aanvrager een gemachtigde instellen. De gemachtigde 

kan een persoon zijn of een zakelijke gebruiker. Een persoon wordt ingeschakeld via Burger Service 

Nummer (DigiD), een zakelijk gebruiker via de combinatie van KvK nr. en vestigingsnummer 

(eHerkenning). Bedrijven en particulieren die inloggen via een niet ingezetene account kunnen niet 

als gemachtigde optreden. 

 

Samenstellen aanvraag/melding. 

De ’Aanvrager’ wil een aanvraag indienen en bepaalt in Omgevingsloket online de locatie waar de 

werkzaamheden plaatsvinden. De ’Aanvrager’ kan ervoor kiezen om eerst de vergunningplichtbepaling uit te 

voeren of direct een aanvraag op te stellen. Indien de ’Aanvrager’ eerst de vergunningplichtbepaling wil 

uitvoeren, worden na het bepalen van de locatie, vervolgens de werkzaamheden, benodigde 

vergunningsonderdelen en de verplichtingen bepaald. Samenstellen van een aanvraag via de 

vergunningcheck borgt dat ook onlosmakelijke werkzaamheden worden uitgevraagd, bij het samenstellen van 

een aanvraag zonder vergunningcheck moet de aanvrager die samenhang zelf bewaken.  

 

Vooroverleg over aanvraag/melding dossier of openstellen voor anderen. 

De aanvrager/gemachtigde heeft twee mogelijkheden om anderen te betrekken bij het aanvraagdossier. Hij 

kan het aanvraag dossier openstellen voor ‘betrokkenen’ en hij kan vooroverleg over het dossier aanvragen 

bij het bevoegd bezag. Het het starten van vooroverleg of openstellen voor ‘betrokkenen’ kan gebruikt 

worden voor een overleg. De aanvrager kan op elk moment de openstelling intrekken en het vooroverleg 

stoppen, de leesrechten op het dossier worden dan ingetrokken. Eventuele door het bevoegd gezag 

toegevoegde notities blijven bij het aanvraagdossier bewaard en zichtbaar voor de aanvrager. 

 

Voorwaarde voor voorovreleg met bevoegd gezag 

Het bevoegd bezag dient in de beheermodule aan te hebben gegeven dat ‘Vooroverleg’ is toegestaan. Heeft 

het bevoegd bezag ingesteld dat dit niet is toegestaan dan is de taak ‘Vooroverleg starten’ niet beschikbaar 

voor de aanvrager. 

 

Rechten bij openstellen van of vooroverleg over het dossier 
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Bij het openstellen voor betrokken en bij vooroverleg starten worden leesrechten op het dossier gegeven en 

is het mogelijk notities aan het dossier toe te voegen, er kunnen geen bijlagen worden toegevoegd.  

Vooroverleg met bevoegd bezag 

Het bevoegd bezag kan in de beheermodule (bij de organisatiegegevens) zelf instellen of zij voor hun 

organisatie het vooroverleg over een conceptaanvraag  beschikbaar wil stellen of niet. Zie ook hoofdstuk 

61.2. uit de ‘FO bijlage Aanvraagmodule’. 

 

Bij het starten van vooroverleg over een dossier ontvangt het Bevoegd Gezag waarvoor vooroverleg over het 

dossier wordt aangevraagd een notificatie en tevens worden de gegevens van de aanvraag op de FTP 

geplaatst. Het bevoegd bezag kan de behandeling van een aanvraag in handen van een uitvoeringsdienst 

hebben gegeven en in dat geval wordt inzagerecht op de aanvraag gegeven aan de uitvoeringsdienst en niet 

aan het bevoegd gezag.  

 

Het is ook mogelijk om de behandeling van een specifieke conceptaanvraag over te dragen. Dit kan via de 

taak ‘Aanvraag overdragen naar andere organisatie’ bij een conceptaanvraag.  Wanneer de aanvrager de 

conceptaanvraag indient, komt de aanvraag opnieuw bij het bevoegd gezag terecht. De aanvraag kan dan 

opnieuw automatisch worden doorgestuurd of het bevoeg gezag kan er opnieuw voor kiezen om de aanvraag 

over te dragen. 

 

De andere op de conceptaanvraag bepaalde Bevoegde Gezagen ontvangen een notificatie ter informatie dat 

het starten van het vooroverlegvoor een ander bevoegd bezag heeft plaatsgevonden. Wanneer er een 

‘coördinator’ aan het dossier is toegewezen kan deze het dossier inzien. Een ’Coördinator’ kan een 

adviesorganisatie of een andere overheidsorgaan als ‘Adviseur’ toevoegen aan het dossier ten behoeve van 

het (voor)overleg. De ‘adviseur’ kan op zijn beurt ook een ’adviseur’ toevoegen.  

Op basis van het overleg kan de ’Aanvrager’ besluiten de aanvraag/melding te wijzigen, in te dienen of te 

verwijderen uit Omgevingsloket online. 

 

Als een aanvrager wijzigingen aanbrengt in een conceptaanvraag waarvoor vooroverleg is opgestart, ontvangt 

het bevoegd bezag waarbij het vooroverleg is aangevraagd een notificatie dat er een wijziging heeft 

plaatsgevonden. De ‘Aanvrager’ kan het (voor)overleg afsluiten middels de taak ‘Vooroverleg stoppen’. 

Hiermee wordt de inzage in het aanvraagdossier voor het bevoegd bezag en, indien zij ook toegang hebben, 

’Uitvoerder’ en ‘Adviseur’ beperkt tot de algemene aanvraaggegevens, de audit trail en het 

documentenpaneel.  
 

Bestanden plaatsen op FTP via de taak ‘Opslaan conceptaanvraag’ 

Als de conceptaanvraag is opengesteld, worden de bestanden van de conceptaanvraag niet automatisch 

opnieuw opgeslagen als de aanvraag gewijzigd wordt.  

Het bevoegd gezag en de adviserende organisaties (indien advies is aangevraagd) krijgen tijdens vooroverleg 

de mogelijkheid om het opslaan handmatig te doen via de nieuwe taak ‘Opslaan conceptaanvraag’. 

Om het overdragen van de conceptaanvraag naar de eigen ftp-map gecontroleerd te laten lopen krijgen, net 

zoals bij ‘Tussentijds overdragen naar archief’, alleen de toegewezen (advies) coördinator en de beheerders 

de taak ‘Opslaan conceptaanvraag’ tot hun beschikking bij de taken van deze aanvraag. 
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De taak ‘Opslaan conceptaanvraag’ bij de taken voor deze aanvraag 

 

Na het klikken op de taak ‘Opslaan conceptaanvraag’ wordt er een pagina geopend om het opslaan van de 

conceptaanvraaggegevens te bevestigen.  

Net zoals bij het (tussentijds) archiveren wordt er eerst een toelichting gegeven over het overdragen van de 

conceptaanvraag. 

De toelichting is: 

 

“U wilt de conceptaanvraag overdragen naar uw eigen ftp-map.  

 

Bevestig de overdracht, waarna de volgende bestanden worden klaargezet: 

- Conceptaanvraag (PDF) 

- Bijlagen (archiefwaardige formaten) 

- Notities  

- Documenten van bevoegd gezag en adviseurs 

- Archiveringsoverzicht” 

 

Daaronder wordt de verplichte Ja/Nee keuzevraag “Wilt u de conceptaanvraag overdragen?” gesteld om de 

overdracht te bevestigen. 
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Bevestigingspagina 'Opslaan conceptaanvraag' 

 

Als het overdragen van de conceptaanvraag niet bevestigd wordt, dan wordt er weer teruggegaan naar het 

aanvraagscherm. 

 

Als het overdragen van de conceptaanvraag wordt bevestigd, dan wordt net zoals bij het starten van 

vooroverleg over de aanvraag de taak ‘Bestanden conceptaanvraag plaatsen op FTP’ in de scheduler gezet. 

De taak ‘Bestanden conceptaanvraag plaatsen op FTP’ zet de bestanden van de conceptaanvraag zoals ook 

beschreven in paragraaf 4.2 in de ftp-map van de organisatie (bevoegd gezag of adviesorganisatie) horend bij 

de ingelogde gebruiker. 

 

Doordat het beschikbaar stellen van de bestanden via de scheduler gaat, betekent dit wel dat er een (kleine) 

vertraging zit tussen het bevestigen van de overdracht en het moment dat de bestanden daadwerkelijk in de 

ftp-map staan.  

 

Daarom wordt er, net als bij het (tussentijds) archiveren, een toelichtingspagina getoond met de toelichting: 

“Alle bestanden van de conceptaanvraag staan over maximaal een uur klaar in uw eigen ftp-map.” 
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Toelichtingspagina bij bevestiging van de overdracht 

 

Advies aanvragen 

Als voor de aanvraag vooroverleg is gestart kan het bevoegd gezag advies aanvragen. De bestanden van de 

conceptaanvraag worden met de gegenereerde conceptaanvraag PDF op FTP’ in de ftp-map van de 

adviesorganisatie geplaatst.  

 

Conceptaanvraag overdragen naar andere organisatie 

De behandelende organisatie kan na het starten van vooroverleg de behandeling van de aanvraag ook 

overdragen naar een andere organisatie. Dit kan de toegewezen coördinator doen via de taak ‘Behandeling 

overdragen aan andere organisatie’. Na het overdragen houdt de organisatie zelf ook toegang tot de 

aanvraag. 

 

Afhankelijk van de gekozen verzendmethode krijgt het nieuwe bevoegd gezag of de nieuwe behandeldienst 

na het overdragen van de aanvraag een mail en/of xml-bericht. Het gaat om het bericht ‘Aanvragen 

vooroverleg’. 

 

Openstellen voor betrokkenen 

Betrokkenen kunnen personen of bedrijven zijn, deze worden uitgenodigd op basis van BSN of de combinatie 

van KvK-nummer en vestigingsnummer. Er kunnen ook overheidsorganisaties als rijk, gemeenten, 

waterschappen of provincies worden uitgenodigd als ‘betrokkene’. Het is niet mogelijk buitenlandse 

bedrijven of particulieren als betrokkene aan te wijzen.  

 

Na het starten van vooroverleg en het overleg kan de aanvraag verder worden ingevulden eventueel bijlagen 

door de aanvrager worden toegevoegd en kan de aanvraag worden ingediend. De ‘Aanvrager’ heeft hierbij de 

mogelijkheid om bijlagen niet of in een later stadium toe te voegen. Via versiehistorie is terug te vinden wat 

er met de bijlagen gebeurd is. Als een aanvraag waarvoor vooroverleg is gestart door de aanvrager wordt 

gewijzigd ontvangt het bevoegd bezag waarbij het vooroverleg over de aanvraag is aangevraagd een 

emailnotificatie ter attentie dat er een aanpassing in de conceptaanvraag is gedaan.  

 

Optie: Invulhulp aanvraag/melding opgesteld met medewerking van Baliemedewerker 

De aanvrager kan een verzoek indienen voor invulhulp. Een medewerker van het bevoegd bezag kan dan de 

aanvraag wijzigen en bijlagen toevoegen.  
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Op het moment dat een aanvraag met behulp van de taak ‘Invulhulp’ wordt overgedragen door een 

‘Aanvrager’ aan de ‘Baliemedewerker’, wordt de aanvraag in Omgevingsloket online gekoppeld aan de 

eerste medewerker op de (alfabetische) lijst met ’Baliemedewerkers’ van bevoegd bezag. Er wordt een 

notificatie over het aanzetten van de invulhulp verzonden aan de aanvrager en naar het algemene 

emailadres van bevoegd bezag. Om daadwerkelijk via OLO invulhulp van een bevoegd bezag in te kunnen 

roepen moet aan 2 voorwaarden zijn voldaan:  

 het bevoegd bezag dient in de beheermodule aan te hebben gegeven beschikbaar te zijn voor 

invulhulp (Invulhulp “aan”). Heeft het bevoegd bezag dat niet dan wordt de taak “Invulhulp” 

niet getoond.   

 daarnaast dient het bevoegd bezag in Omgevingsloket online aan minimaal 1 medewerker de rol 

‘Baliemedewerker’ te hebben toegekend.  

 

Op elk gewenst moment kan de aanvraag door de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ weer worden 

overgenomen van de ‘Baliemedewerker’. Op het moment dat een aanvraag is overgedragen aan een 

‘Baliemedewerker’, hebben andere medewerkers met de rol ‘Baliemedewerker’ van het betreffende 

bevoegd bezag inzagerechte op de aanvraag. Zij hebben ook de mogelijkheid een aanvraag over te 

nemen, bijv. bij afwezigheid van de toegewezen ‘Baliemedewerker’. 

 

Nieuwe conceptaanvraag door hergebruiken van een bestaande aanvraag 

De aanvrager/gemachtigde kan ook een al eerder ingediende aanvraag hergebruiken. Daarbij wordt op basis 

van de al bestaande aanvraag een nieuwe conceptaanvraag aangemaakt die verder bewerkt en ingediend kan 

worden. 

 De te hergebruiken aanvraag moet minimaal ingediend zijn, en mag nog niet door bevoegd bezag 

gearchiveerd zijn. Een hergebruikte aanvraag levert daardoor vanzelf altijd een nieuwe 

conceptaanvraag op die initieel enkel betrekking heeft op een Omgevingsvergunning dan wel een 

Watervergunning. Een (eventueel gecombineerde) aanvraag die nog in de conceptfase staat kan niet 

worden hergebruikt. 

 Bij hergebruik wordt de nieuwe conceptaanvraag op de achtergrond gegenereerd en klaargezet, 

afhankelijk van de omvang en hoeveelheid aanwezige bijlagen dit vergt enige verwerkingstijd. De 

gebruiker kan tijdens die verwerking gewoon doorwerken in het Omgevingsloket en hoeft voor die 

verwerking ook niet ingelogd te blijven. De gebruiker krijgt een emailbericht als de conceptaanvraag 

klaar staat in het Omgevingsloket. 

 

Afhandeling papieren aanvragen door BG en gebruik OLO 

Indien de ‘Aanvrager’ een papieren aanvraag of melding indient, kan deze door een medewerker met de rol 

‘Baliemedewerker’ worden gedigitaliseerd door deze over te typen in Omgevingsloket online. Indien de 

’Aanvrager’ bijlagen op papier aanlevert, kunnen deze door het bevoegd bezag worden gescand en worden 

gekoppeld aan de aanvraag.  

 

Indienen van de aanvraag/melding 

Als een aanvraag wordt ingediend, wijzigt de status van de aanvraag in ‘Ingediend”. Op het moment dat de 

systeemverwerking van de aanvraag is afgehandeld wordt deze automatische doorgezet naar de status “In 

behandeling” of “Gemeld” 
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Bijzondere acties bij de aanvraag 

 Het is de ’Aanvrager’ in de status ‘Concept’ te allen tijde toegestaan een aanvraag en melding te 

verwijderen of daarover in overleg te treden met het bevoegd bezag. Dit geldt ook voor een 

gefaseerde aanvraag-fase 1 en -fase 2. 

 Het is de ´Aanvrager´ in de status ´Concept´ te allen tijde toegestaan een machtiging te geven, in te 

trekken of te wijzigen. 

 De ‘Aanvrager’ kan een omgevingsvergunning gefaseerd aanvragen. De ‘Aanvrager’ kan daarvoor 

een aanvraag-fase 1 en aanvraag-fase 2 opstellen. 

- In de aanvraag-fase 1 specificeert de ‘Aanvrager’ alleen die onderdelen waarvoor toestemming 

wordt gevraagd in fase 1. Op het moment van indienen van de aanvraag-fase 1, wordt een kopie 

van deze aanvraag in het overzicht klaargezet, met daarin een kopie van de 

aanvrager/gemachtigde gegevens, locatiegegevens en projectgegevens. Tevens wordt een link 

gelegd tussen de aanvraag-fase 2 en de aanvraag-fase 1 en vice versa.  

- De ‘Aanvrager’ kan vervolgens in de aanvraag-fase 2 de overige onderdelen specificeren en 

daarna de aanvraag-fase 2 indienen. 

 Een aanvraag-fase 1 en -fase 2 kunnen in de status ‘Concept’ worden gewijzigd in een niet-

gefaseerde aanvraag. Dit is dan een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Een aanvraag en melding waarvoor één formulier is ingevuld, wordt op het moment van indienen 

gesplitst in een aanvraag en een melding. De aanvraag behoudt het aanvraagnummer en voor de 

melding wordt een nieuw nummer toegekend. Voor de bijlagen die aan de aanvraag en melding zijn 

toegevoegd zijn de volgende opties mogelijk: 

- bijlagen die expliciet alleen relevant zijn voor de aanvraag; deze bijlagen worden alleen aan de 

aanvraag toegevoegd. 

- bijlagen die expliciet alleen relevant zijn voor de melding; deze bijlagen worden alleen aan de 

melding toegevoegd. 

- bijlagen die zowel voor de aanvraag als de melding relevant zijn; deze bijlagen worden 

gedupliceerd en toegevoegd aan zowel de aanvraag als de melding. 

 

Gebruik van profiel 

Op het moment dat een zakelijke gebruiker de conceptaanvraag of melding opstelt en de aanvrager- of 

gemachtigdegegevens heeft ingevuld, wordt de mogelijkheid geboden om deze gegevens op te slaan in een 

profiel. De gegevens uit het profiel worden bij elke volgende aanvraag en melding, die wordt opgesteld door 

de betreffende (zakelijke) gebruiker als wijzigbare defaultwaarde bij de aanvrager- of gemachtigdegegevens 

voorgevuld.  

 

De volgende condities zijn van toepassing bij het opslaan van het profiel: 

 de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ is een zakelijke gebruiker met een unieke KvK- en 

vestigingsnummer combinatie,  alleen een unieke KvK-nummer of een bevoegd gezag (aanvraag voor 

eigen organisatie) 

 een ‘Aanvrager’ heeft de mogelijkheid om de ‘aanvragergegevens’ op te slaan 

  een ‘Gemachtigde’ heeft de mogelijkheid om de ‘gemachtigdegegevens’ op te slaan 

 een gebruiker heeft één profiel, ongeacht of die als ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ is opgeslagen 

 bij het invullen van een nieuwe conceptaanvraag of melding worden de gegevens uit het profiel van 

de gebruiker automatisch voorgevuld. 
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De volgende condities zijn van toepassing bij het wijzigen van het profiel: 

 een gebruiker kan het profiel wijzigen door via de link Profiel het scherm met zijn profielgegevens te 

openen en vervolgens zijn gegevens te wijzigen 

 het aanpassen van het profiel heeft géén gevolgen voor eerder aangemaakte conceptaanvragen, bij 

de volgende nieuwe aanvraag worden de nieuwe profielgegevens voorgevuld. 

 

Status Concept en bijbehorende events 

In de status ‘Concept’ zijn de volgende events beschikbaar: 

 Aanvraag indienen /A4 

 Aanvraag overdragen (Invulhulp aanzetten)/B21 

 Aanvraag overdragen naar andere organisatie /B46 

 Aanvraag overnemen door aanvrager (Invulhulp uitzetten) /A25 

 Aanvraag overnemen van andere baliemedewerker /A25 

 Aanvraag verwijderen /A11 

 Aanvragen advies /B3 

 Adviesaanvraag intrekken /B44 

 Adviesaanvraag sluiten /B45 

 Adviseur toewijzen /B11 

 Algemene gegevens wijzigen /AB20 

 Behandelaar toewijzen /B20 

 Betrokkene inzien /AB6 

 Betrokkene toevoegen /A10 

 Betrokkene verwijderen /A29 

 Bevoegd gezag wijzigen /A20 

 Bijlage inzien /AB9 

 Bijlage toevoegen /A9 

 Bijlage verwijderen /A27 

 Bouwwerk specificeren (binnen de werkzaamheid ‘Brandveilig gebruik’)/A31 

 Bouwwerk toevoegen (binnen de werkzaamheid ‘Brandveilig gebruik’) /A30 

 Bouwwerk verwijderen (binnen de werkzaamheid ‘Brandveilig gebruik’) /A32 

 Coördinator toewijzen /B12 

 Coördinator wijzigen /B12 

 Document inzien /B30 

 Document omschrijving inzien /B17 

 Document omschrijving wijzigen /B29 

 Document toevoegen /B10 

 Document verwijderen /B19 

 Gegevens aanvrager wijzigen /A21 

 Gegevens gemachtigde wijzigen /A22 

 Gegevens bepalen /A23 

 Locatie bepalen /A2 

 Locatie inzien /AB2 

 Locatie wijzigen /A14 
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 Machtiging geven /A17 

 Machtiging intrekken /A7 

 Machtiging wijzigen /A18 

 Notitie inzien /AB5 

 Notitie toevoegen /AB3 

 Notitie verwijderen /AB4 

 Notitie wijzigen /AB3 

 Onderdeel / Werkzaamheid inzien AB1 

 Onderdeel specificeren /A13 

 Onderdeel toevoegen /A33 

 Onderdeel verwijderen /A16 

 Vooroverleg stoppen /A26 

 Opslaan conceptaanvraag/B32 

 Overleg met bevoegd gezag /A8 

 Overzicht aanmaken /AB7 

 Overzicht verwijderen /AB8 

 Vergunningsonderdelen bepalen /A24 

 Verplichtingen bepalen /A3 

 Werkzaamheid toevoegen /A15 

 Werkzaamheid verwijderen /A34 

 

Opmerking: in de status ‘Concept’ zijn alle taken voor het bevoegd bezag, de adviseur en de uitvoerder alleen 

beschikbaar als de ’Aanvrager’ een verzoek tot ’Overleg met bevoegd bezag’ heeft gedaan. 

 

Let op: Aanvragen met de status Concept komen een jaar na het aanbrengen van de laatstse wijziging in 

aanmerking voor verwijdering. Na het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of gemachtigde en de 

behandelende organisatie hierover per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of gemachtigden 

verstuurt Omgevingsloket online iedere dag, de mail naar de behandelende organisatie verstuurt het loket 

één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  

 

Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 

 

De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket. 
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Autorisaties: 
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Status Rollen

Concept Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene 

Coördinatorfunctie

Toegewezen

Coördinator

Toegewezen

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen Adviseur Baliemedewerker Betrokkene Alle organisatiemedewerkers

Betrokkene inzien  - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Betrokkene inzien - betreft Coördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Behandelaar X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviseur X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviescoördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene toevoegen X X

Betrokkene verwijderen X* X*

Document inzien X X X X X X X X

Document omschrijving inzien X X X X X X X X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document toevoegen X X X X X X

Document verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Document verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviseur X X X X X X X X X X

Notitie toevoegen X X X X X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie wiizigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviseur X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviseur X X

* - Alleen de betrokkene die is toegevoegd door aanvrager/gemachtigde zelf kan worden verwijderd door de aanvrager/gemachtigde
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Relevante wetsartikelen 
 
Artikel 1:3 Awb 

 Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. 
 

Artikel 2:13 Awb 
In het verkeer tussen burgers en bestuursorganen kan een bericht elektronisch worden verzonden, mits de bepalingen van deze 
afdeling in acht worden genomen.  

 
Artikel 4:2 Awb 

 De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij 
redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. 

 
Artikel 4:3 Awb 

 De aanvrager kan weigeren gegevens en bescheiden te verschaffen voor zover het belang daarvan voor de beslissing van 
het bestuursorgaan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van 

de bescherming van medische en psychologische onderzoeksresultaten, of tegen het belang van de bescherming van 
bedrijfs- en fabricagegegevens. 

 

Artikel 10:1 Awb 
Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. 
 
Artikel 10:13 Awb 
Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een 
ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.  
 
Artikel 2.5 Wabo 

 Op verzoek van de aanvrager wordt een omgevingsvergunning in twee fasen verleend. De eerste fase heeft slechts 
betrekking op de door de aanvrager aan te geven activiteiten. 

 
Artikel 2.8 Wabo 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de aanvraag 
om een omgevingsvergunning geschiedt en de gegevens en bescheiden die door de aanvrager worden verstrekt met het 

oog op de beslissing op de aanvraag. Bij de maatregel kan – in afwijking van de artikelen 2:14, eerste lid, en 2:15 van de 
Algemene wet bestuursrecht – worden bepaald dat de aanvraag geheel of gedeeltelijk elektronisch wordt ingediend of in 
ontvangst wordt genomen. Daarbij kan worden bepaald dat de verplichtingen slechts gelden in daarbij aangewezen 

categorieën gevallen. 
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3.3 Ingediend 

Tot en met OLO R2.4.x werd het daadwerkelijk indienen van de aanvraag uitgevoerd op het moment dat de 

aanvrager op de knop “Indienen” drukte, met als consequentie dat de aanvrager moest wachten tot de 

verwerking was afgelopen om verder te kunnen werken in OLO. In deze situatie bestond de status 

“Ingediend” niet. 

 

Met ingang van OLO R2.5 (Toevoeging Waterwet) kan een conceptaanvraag uiteenvallen in veel meer 

individuele aanvragen/meldingen bij meerdere Bevoegde gezagen, waardoor de verwerkingstijd en daarmee 

de wachttijd voor de gebruiker fors op zou kunnen lopen.  

 

Om die wachttijd te voorkomen wordt met ingang van R2.5 gebruik gemaakt van het 

agenderingsmechanisme waardoor OLO meteen na het kiezen voor Indienen weer beschikbaar komt voor de 

gebruiker en de daadwerkelijke verwerking vervolgens wel meteen maar buiten zicht van de gebruiker 

gebeurt. Voor die situatie is een extra tussenstatus “Ingediend” geïntroduceerd. De procesdoorloop op dat 

punt wordt dan:  

 De gebruiker kiest bij een conceptaanvraag voor Indienen. 

 OLO komt meteen weer beschikbaar voor de gebruiker, de ingediende aanvraag is met de status 

“Ingediend” zichtbaar. 

 Deze status is een zuiver logistieke tussenstatus. In de status “Ingediend” zijn voor de aanvrager 

géén taken op de aanvraag aanwezig (niet inzien, hergebruiken of verwijderen). 

 OLO verwerkt de conceptaanvraag tot de individuele aanvragen / meldingen voor de relevante 

Bevoegde gezagen (afsplitsen en aanbieden, eventueel uitbesteden). Afhankelijk van de inhoud van 

de conceptaanvraag kan dat enkele minuten duren. 

 Na afronding van de verwerking komt de status van de gegenereerde en ingediende individuele 

aanvragen op “In behandeling” (of in geval van meldingen  op “Gemeld”) conform de situatie in 

releases vóór R2.5. 

 

Splitsen van aanvragen / meldingen 

De door ‘Aanvrager’ opgestelde aanvraag kan inhoudelijk leiden tot een verzameling te behandelen 

aanvragen en meldingen, eventueel bij verschillende Bevoegde gezagen.  De door de ‘Aanvrager’ gedane 

aanvraag in het Omgevingsloket online wordt gesplitst in 1 of meer vergunningsaanvragen en één of meer 

meldingen.  
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Indienen van de aanvraag/melding 

Als een aanvraag na het indienen is verwerkt, wijzigt de status van de aanvraag van “Ingediend” naar ‘In 

behandeling’ en wordt nagegaan of de uitvoering is opgedragen (uitbesteed) aan een andere organisatie 

(behandeldienst). Indien er géén sprake is van uitbesteding, ontvangt het bevoegd bezag een bericht dat de 

aanvraag is ingediend. 

 

Als een melding is ingediend, wijzigt de status van de melding van “Ingediend” naar ‘Gemeld’ en wordt 

nagegaan of de uitvoering is opgedragen (uitbesteed) aan een andere organisatie (behandeldienst). Indien er 

géén sprake is van uitbesteding, ontvangt het bevoegd bezag zelf het bericht dat de melding is ingediend. 

 

Zie voor een verdere uitwerking van de communicatie die ontstaat rondom splitsen het “FO Gecombineerde 

aanvraag”. 
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3.4 In behandeling 

In de flows hieronder zijn de taken beschreven die volgen op het indienen van de aanvraag bij het bevoegd 

bezag. Connector 2 geeft het vervolg van de flow indien een adviseur wordt ingeschakeld, connector 1 geeft 

het vervolg waarbij geen advies wordt ingewonnen voor de behandeling. Tevens is hier de mogelijke parallel 

flow opgenomen die start als de aanvrager ervoor kiest de ingediende aanvraag in te trekken. 
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Advies-
aanvraag 
intrekken 

Opgeven 
reden 
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In de flows hieronder wordt het processtuk beschreven rondom het toewijzen van een adviseur, het 

beoordelen op volledigheid en het beschikken op aanvragen die ook na gevraagde aanvullingen nog niet 

volledig zijn.  

Volledigheid 

beoordelen

Document 

toevoegen

Adviseur

Toewijzen

nee

Inschakelen 

adviseur?

ja

12

Verzoek

om advies

Verzoek

om advies

Document

toegevoegd

Beoordeling

uitgevoerd

Indien beoordeling

door behandelaar

Beschikking 

registreren

Aanvraag 

volledig?
nee

ja

Aanvraag naar 

status ‘Beschikking’

Onvolledig na 

aanvulling?

Aanvulling 

aanvragen

ja nee

Besluit

verzonden

3

Kennisgeving 

besluit

Besluit

verzonden

4

Aanvraag naar status

‘Aanvulling gevraagd’

Aanvulling 

gevraagd

Coördinator

Toewijzen

Inschakelen 

adviseur?

Ja

Nee
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In de flows hieronder wordt het processtuk beschreven rondom het beoordelen (al dan niet m.b.v. een 

adviseur) en het registreren van een beschikking na beoordeling  

3

Behandelaar(s)

Adviseur 

inschakelen?

Activiteiten

beoordelen

Document 

toevoegen

Adviseur

toewijzen

nee

Inschakelen 

adviseur?

ja

Verzoek

om advies

Verzoek

om advies

Document

toegevoegd

Beoordeling

uitgevoerd

Indien beoordeling

door behandelaar

Beoordeling

aanvragen

Advies

aanvragen
ja

Verdelen

aanvraag
Adviseur(s)

Verzoek tot

beoordeling

nee

Beslistermijn

verstreken

Beslissing

aanhouden

Beschikking 

registreren

Beslissing 

aanhouden?ja nee

Aanvraag naar 

status 

‘Beschikking’

Aanvraag naar 

status ‘Aanhouden 

beslissing´’

Aanvraag naar 

status 

‘Ontwerpbesluit’

Soort 

procedure?

Beschikking

(ontwerpbesluit)

registreren

Reguliere

procedure

Uitgebreide

procedure

Kennisgeving 

besluit

Besluit

verzonden

Kennisgeving 

besluit

Besluit

verzonden

Kennisgeving 

aanhouding

Aanhouding

Besluit

verzonden

Besluit

verzonden

Coördinator

Toewijzen

Inschakelen 

adviseur?

Ja

Nee
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Beschrijving 

Bij indiening ontvangt aanvrager een ontvangstbevestiging dat aanvraag is ingediend. De tekst van de 

ontvangstbevestiging is door het bevoegd bezag in te stellen. 

 

Het bevoegd bezag kan de behandeling van een aanvraag in handen van een uitvoeringsdienst hebben 

gegeven. Het bevoegd gezag kan via de beheermodule op projectlocatie of onderdeelniveau een vaste 

behandeldienst aangeven. Zie ook hoofdstuk 3.7 uit ‘Bijlage Behandel en beheermodule’  

 

Bij indienen verandert de status van het dossier van “Ingediend” in ‘In behandeling’. De juiste rollen voor 

afhandeling worden toegewezen, de volledigheid wordt gecontroleerd en waar nodig worden aanvullingen 

gevraagd.  

 

Eerste behandelstap: toets bevoegdheid/procedure 

Nadat de aanvraag is ingediend wordt een medewerker met de rol ’Coördinator’ aan de aanvraag 

toegewezen. In het geval dat er sprake is geweest van openstelling voorafgaand aan indiening is er reeds een 

’Coördinator’ toegewezen.  

 

De Coördinator’ is verantwoordelijk voor het bewaken van het proces en de statusovergangen. Deze 

controleert of de aanvraag bij het juiste bevoegd bezag is ingediend, of de behandeling moet worden 

overgedragen aan een andere organisatie en of de juiste vergunningprocedure aan het dossier is toebedeeld. 

Is dit niet het geval, dan kan de ’Coördinator’ het bevoegd bezag, de uitvoerende organisatie of de procedure 

wijzigen. 

 Wanneer een ander bevoegd bezag of uitvoerende organisatie aan het dossier wordt toegekend 

ontvangt het nieuwe bevoegd bezag of uitvoerende organisatie een notificatie met het verzoek om 

het dossier ter behandeling over te nemen. Dit bevoegd bezag of deze uitvoerende organisatie gaat 

dan de eerste behandelstap nemen. De aanvrager ontvangt alleen bericht in geval van verandering 

bevoegd bezag. 

 Het bevoegd bezag of de uitvoerende organisatie kan worden gewijzigd. 

 De procedure kan worden gewijzigd. 

 Het blijft mogelijk de ’Coördinator’ van een aanvraag te wijzigen. 

 

Indien de aanvraag is gecontroleerd op juistheid van bevoegd bezag, uitvoerende organisatie en procedure, 

dient de ’Coördinator’ het bericht ‘In behandeling’ te verzenden naar de ’Aanvrager’ , daarna wordt het 

dossier vrij gegeven voor verdere behandeling. Bij het uitvoeren van de taak ‘Verzenden bericht in 

behandeling’ kan de coördinator een toelichtingsveld invullen, hetgeen wordt opgenomen in het bericht naar 

de aanvrager. 
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Aanvragen ‘Behandeling overdragen aan andere organisatie’ 

Nadat een aanvraag/melding is ingediend, kan de coördinator de aanvraag/melding door de taak 

“Behandeling overdragen aan andere organisatie” voor behandeling overdragen aan een andere organisatie. 

 

 
Figuur 1: Taak Behandeling overdragen aan andere organisatie 

 

Na het opstarten van deze taak wordt een scherm geopend waarin de coördinator moet aangeven aan welk 

soort organisatie de behandeling overgedragen moet worden. 

De soort organisatie keuzes zijn: 
o Rijk 

o Provincie 

o Gemeente 

o Waterschap 

o Overige organisaties (behandeldiensten)  

 
Figuur 2: Keuze scherm soort organisatie 
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Na het kiezen van de soort organisatie wordt een scherm geopend met daarin een enkelvoudige verplichte 

keuzelijst van alle beschikbare organisaties welke horen bij de gekozen soort organisatie. 

 

 
Figuur 3: voorbeeld keuze scherm Behandel organisaties 

 

Afhandeling ‘Behandeling overdragen aan andere organisatie’ 

De behandeling wordt alleen overgedragen als de gekozen organisatie een organisatie loket heeft. Als de 

gekozen organisatie geen organisatie loket heeft, wordt de volgende melding getoond en de 

aanvraag/melding niet overgedragen: 

 

“De gekozen organisatie heeft geen organisatieloket, waardoor deze wijziging niet mogelijk is. De gekozen 

organisatie is hiervan automatisch op de hoogte gesteld. Klik op 'Opslaan’ om weer terug te keren naar de 

aanvraag.” 

 

 
Figuur 4: Foutmelding gekozen organisatie heeft geen organisatieloket 

 

Als de gekozen organisatie een organisatie loket heeft, dan wordt de uitvoerder/behandelaar van de 

aanvraag/melding gewijzigd naar de gekozen organisatie. Het bevoegd gezag van de aanvraag/melding wordt 

niet gewijzigd.  
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Dit betekent: 

 De gekozen organisatie krijgt toegang tot de aanvraag/melding en de bijhorende rechten op de 

aanvraag als uitvoerder/behandelaar. 

 Er wordt een notificatie (N39 -verzoek tot behandeling) verstuurd naar de gekozen organisatie dat 

de aanvraag in behandeling genomen moet worden. 

 De ‘Di01AanbiedenAanvraag’ wordt naar de gekozen organisatie verstuurd (via SOAP of xml-bestand 

in de e-mail). 

 De bestanden, zoals de toegevoegde bijlagen en ingediende (publiceerbare) aanvraag PDF, worden 

in de FTP-map van de gekozen organisatie gezet. De bestanden worden niet van de FTP-map van de 

latende organisatie gehaald. 

 Het bevoegd gezag van de aanvraag/melding krijgt een notificatie (N13 - Aanvraag is uitbesteed) dat 

de aanvraag is uitbesteed. 

 Voor de latende uitvoerder/behandelaar komt de toegang en de rechten tot de aanvraag/melding te 

vervallen (indien dit niet het bevoegd gezag is).  

 Eventuele al toegewezen behandelaars krijgen een notificatie (N41 -intrekken verzoek tot 

beoordeling) dat het verzoek tot beoordelen is ingetrokken. De bijbehorende behandelaarsrechten 

vervallen ook voor deze aanvraag. 

De openstaande adviesaanvragen worden verwijderd en de adviescoördinator en adviseurs krijgen 

een notificatie (N40 - intrekken verzoek om advies) dat het advies verzoek is ingetrokken. De 

bijbehorende adviesrechten vervallen ook voor deze aanvraag. 

 

 

Figuur 5: Voorbeeld scherm voor uitvoeren behandeling overdragen 
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Figuur 6: Voorbeeld scherm na uitvoeren behandeling overdragen 

 

De taak “Behandelen door andere organisatie” wordt geregistreerd in de 'Audit trail’, waarbij de 

gemaakte keuzes getoond worden.  

 

 
Figuur 7: Voorbeeld Inzien Audit trail 
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Tweede behandelstap|: beoordeling/advies/aanvulling 

Door de ’Coördinator’ wordt beoordeling gevraagd op inhoud en/of volledigheid aan één of meer andere 

medewerkers met de rol ’Behandelaar’ . De ’Coördinator’ of een van de toegewezen behandelaars kan advies 

vragen over het dossier aan andere organisaties in de rol van ’Adviesorganisatie’. Het bijbehorende 

notificatiebericht kan worden aangevuld met een toelichting. Als advies wordt gevraagd worden aanwezige 

bestanden ook klaargezet op de FTP-omgeving van die adviesorganisatie. 

Indien een activiteit VVGB – plichtig is, vraagt de ‘Coördinator’ een VVGB-advies aan bij een  

adviesorganisatie. De werkwijze in het omgevingsloket voor de VVGB-adviesorganisatie wijkt niet af van die 

van een andere adviesorganisatie 

 

De toegewezen ’Behandelaars’ voeren net als de ’Coördinator’ deze taak zelf in Omgevingsloket online uit. Zij 

kunnen notities en documenten toevoegen. Behandelaars en coördinatoren binnen hetzelfde bevoegd bezag 

die niet zijn toegewezen aan het dossier hebben wel inzagerecht en kunnen notities toevoegen. Vanaf deze 

stap kunnen bestanden tussentijds worden overgebracht naar het dossier. 

 

De toegewezen coördinator kan het adviesverzoek ook intrekken. Deze taak is alleen beschikbaar als er 

openstaande adviesverzoeken zijn. Als er meerdere openstaande adviesverzoeken zijn, dan kan de 

coördinator kiezen welk adviesverzoek ingetrokken moet worden. 

Na het intrekken van het adviesverzoek wordt de adviesorganisatie per mail op de hoogte gebracht (N57 – 

Adviesaanvraag ingetrokken). De mail wordt ook verstuurd naar de eventuele aangewezen adviescoördinator 

en de adviseurs.  

Verklaring van geen bezwaar (VVGB) Advies behandelen 

Nadat het verzoek om advies is ontvangen wijst een medewerker met de rol ‘Coördinator’ een ‘coördinator’ 

aan het dossier toe. Dit kan iedere medewerker met de rol ‘coördinator’ zijn. Het blijft mogelijk om een 

‘coördinator’ te wijzigen. De ‘coördinator’ kan het verzoek om advies zelf afhandelen of een ‘Adviseur’ 

toewijzen aan het dossier om het verzoek tot advies af te handelen. Over het dossier kan ook advies gevraagd 

worden aan een externe organisatie door de toegewezen ’coördinator’ of ‘Adviseur’.  De bijlagen bij een 

dossier kunnen worden ingezien. 

 

(VVGB-)Advies uitbrengen 

Het verzoek van advies wordt afgehandeld op het moment dat de ‘Adviseur’ of ‘Adviescoördinator’ een 

document aan het Omgevingsloket online toevoegt en aangeeft dat het advies volledig is. De op dat moment 

toegewezen coördinator van het bevoegd gezag ontvangt altijd een bericht (N10) van het toegevoegde advies 

als dit volledig is. 

Indien het advies niet door de coördinator van het bevoegd gezag is aangevraagd dan wordt daarnaast in het 

geval van: 
a) een behandelaar, de notificatie verstuurd naar de behandelaar welke het advies heeft 

aangevraagd. 
b) een adviescoördinator, de notificatie verstuurd naar de op dat moment toegewezen 

adviescoördinator. 

c) een adviseur, de notificatie verstuurd naar de adviseur welke het advies heeft aangevraagd. 

 

Een adviseur kan eerst ook een notitie aan het dossier toevoegen. Het bevoegd bezag ontvangt geen 

notificatie, maar heeft wel inzage in de notitie zodat eventueel overleg gevoerd kan worden. 
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Het is mogelijk om met meerdere ‘Adviseurs’ en de ‘Adviescoördinator’ aan een aanvraag te werken doordat 

deze medewerkers van de ‘Adviesorganisatie’ inzage recht hebben in het dossier. Alleen de toegewezen 

´Adviseur’ of ‘Adviescoördinator’ kan een document aan het Omgevingsloket online toevoegen en dus het 

advies uitbrengen. Indien meerdere ‘Adviseurs’ input leveren aan het advies, verzamelt de 

‘Adviescoördinator’ de input vanuit de organisatie en voegt het advies als één document toe in 

Omgevingsloket online. 

 

Wanneer reactie van de adviespartij uitblijft of het advies buiten het omgevingsloket wordt aangeboden kan 

de toegewezen adviescoordinator het adviesverzoek ook afsluiten. Ook de toegewezen adviescoördinator 

kan dit doen. In beide gevallen moet een reden opgegeven worden. 

 

Na het aflsuiten van het adviesverzoek wordt het bevoegd gezag of de ingestelde behandeldienst op de 

hoogte gebracht. Afhankelijk van de ingestelde verzendmethode is dit via een mail of via een StUF-bericht. Dit 

is voor StUF-versie 3.05 het StUF-bericht ‘stpDi01VoegAdviesToe’ en voor de StUF-versies 3.11 en 3.12 het 

StUF-bericht ‘vrgDi01VoegAdviesToe’. Het sluiten van het advies wordt opgenomen in het bericht.  

 

Aanvraag onvolledig: aanvulling gevraagd. 

Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de ’Aanvrager’ in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te 

vullen. De ’Coördinator’ van bevoegd bezag vraagt in dat geval aanvulling. Indien de ’Aanvrager’ de aanvulling 

indient en deze niet (tijdig) ontvangen is, kan een beschikking volgen dat de aanvraag buiten behandeling is 

gelaten. De status van het dossier verandert na het vragen van een aanvulling in ‘aanvulling gevraagd’. Indien 

de aanvulling is gegeven komt het dossier weer in de status “in behandeling”. Indien de aanvrager te lang 

doet over het geven van de aanvulling kan de coördinator ook zelf opnieuw de status “in behandeling” aan 

het dossier geven, door de taak ‘Aanvraag in behandeling nemen’ te gebruiken.  

 

Geheimhouding gevraagd 

Indien er een verzoek tot geheimhouding is gedaan door de ’Aanvrager’, heeft de ‘Coördinator’ of de 

’Behandelaar’ de mogelijkheid om het verzoek tot geheimhouding te honoreren. Dit gaat via de taak 

‘Behandelen verzoek tot geheimhouding’. Uit overleg met de aanvrager of via een verzoek kan de aanvrager 

verzocht hebben om bepaalde bijlagen bij een aanvraag niet vrij te geven voor publicatie. Deze taak is alleen 

beschikbaar bij de werkzaamheid ‘Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)’.  Zie voor 

een beschrijving van deze functionaliteit de ‘Bijlage Geheimhouding’. 

 

Aanhouden beslissing 

Indien er geen grond is om de omgevingsvergunning te weigeren, maar er redenen zijn om de vergunning 

toch (nog) niet te verlenen, kan de beslissing aangehouden worden. In dat geval wijzigt de status van de 

aanvraag in ‘Aanhouden beslissing’. Als er geen reden voor aanhouding meer is, wordt het dossier in 

behandeling genomen en kan de behandeling weer verder gaan. Het bevoegd bezag kan tijdens de status ‘In 

behandeling’, binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, besluiten om de beslistermijn te verlengen, de 

‘Aanvrager’ ontvangt hiervan bericht waarin dit wordt aangekondigd voordat het bevoegd bezag een besluit 

tot verlenging neemt. 

 

Beschikking registreren 
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Wanneer voldoende informatie omtrent het dossier is verzameld kan de Coördinator ‘de beschikking 

registreren. Er kan een document aan het dossier worden toegevoegd en er kan worden aangegeven op 

welke wijze beschikt is; de vergunning kan  

- worden verleend  

- worden geweigerd 

- buiten behandeling worden gelaten 

Bij de registratie wordt ook aangegeven welke bijlagen en (advies-)documenten meegewogen zijn in de 

beschikking. De status van het dossier verandert in ‘Beschikking’. De aanvrager ontvangt een notificatie met 

het toegevoegde document als bijlage. 

In het geval van een uitgebreide procedure komt er eerst een ontwerpbesluit en wijzigt de status van de 

aanvraag in ‘Ontwerpbesluit’. 

 

Termijnoverschrijding 

In het geval van de reguliere procedure is er, indien de beslistermijn is verstreken zonder dat bevoegd bezag 

een besluit heeft genomen, sprake van een ‘vergunning van rechtswege’. Bij het registreren van de 

beschikking wordt dan gekozen voor de optie: ‘verleend, vergunning van rechtswege’. Vervolgens wordt de 

status van de aanvraag gewijzigd in ‘Beschikking’.  

 

Tijdens de behandeling van de aanvraag kan bevoegd bezag het dossier tussentijds overdragen naar het eigen 

archief.  

 

Intrekken van de aanvraag (aanvrager) 

Het is de ’Aanvrager’ in de (verlengde) status ‘In behandeling’ te allen tijde toegestaan een aanvraag in te 

trekken. De status van de aanvraag wijzigt in 'OLO Dossier gesloten' waarbij de status in OLO wordt 

weergegeven als 'In behandeling (ingetrokken)', Aanvulling gevraagd (Ingetrokken)', 'Ontwerpbesluit 

(ingetrokken)', etc.. De ’Coördinator’ ontvangt hiervan bericht. Indien de ‘Aanvrager’ van een gefaseerde 

aanvraag de aanvraag-fase 1 intrekt, wordt hij gewezen op de mogelijkheid om de aanvraag-fase 2 ook in te 

trekken.  

Tijdens de status ‘In behandeling’ is het mogelijk dat een aanvraag nog is overgedragen aan een 

‘Baliemedewerker’. Daarmee kan op verzoek van een ‘Aanvrager’ een aanvraag worden ingetrokken door de 

‘Baliemedewerker’. Tevens is het tijdens de status ‘In behandeling’ ook mogelijk om de aanvraag weer over te 

nemen van de ‘Baliemedewerker’ door de ‘Aanvrager’ en indien noodzakelijk kan een andere 

‘Baliemedewerker’ de aanvraag overnemen van de ‘Baliemedewerker’, waaraan de aanvraag was 

overgedragen. 

 

Een ‘Baliemedewerker’ kan via de aanvraagmodule bij een ingediende aanvraag bijlagen aan een dossier 

toevoegen, ongeacht of de aanvraag is overgedragen door de ‘Aanvrager’.  

 

Het is de ´Aanvrager´ in de status ´In behandeling´ te allen tijde toegestaan een machtiging te geven, in te 

trekken of te wijzigen. 

 

 

Aanvraag hergebruiken(aanvrager) 
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Een aanvrager kan een ingediende aanvraag hergebruiken. Er wordt dan een kopie van het dossier gemaakt, 

waarbij aanvrager kan aangeven of ook bijlagen daarbij horen. De kopie kan gebruikt worden voor een nieuw 

project of voor een vernieuwde aanvraag voor hetzelfde project. Ingeval van gefaseerde aanvragen kan het 

gebruikt worden voor het vernieuwen van een fase van de aanvraag. 

Hergebruik van een aanvraag gebeurt altijd op het niveau van de na afsplitsen daadwerkelijk bij bevoegd 

bezag(en) ingediende aanvragen, niet op niveau van de daarvóór samengestelde conceptaanvraag.  

 

Status In behandeling en bijbehorende events 

In de status ‘In behandeling’ zijn de volgende events beschikbaar: 

 Aanvraag intrekken /A6 

 Aanvraag overdragen (Invulhulp aanzetten)/B21 

 Aanvraag overnemen door aanvrager (Invulhulp uitzetten) /A25 

 Aanvraag overnemen van andere baliemedewerker /A25 

 Aanvulling indienen /A5 

 Aanvulling vragen /B2 

 Aanvragen advies /B3 

 Adviesaanvraag intrekken / B44 

 Adviesaanvraag sluiten / B45 

 Adviseur toewijzen /B11 

 Algemene gegevens wijzigen (zijnde het referentienummer bevoegd gezag)/AB20 

 Beoordeling vragen /B4 

 Behandelen verzoek tot geheimhouding /B26 

 Behandeling overdragen aan andere organisatie /B31 

 Bericht in behandeling verzenden /B14 

 Beschikking registreren /B8 

 Beslissing aanhouden /B1 

 Beslistermijn verlengen aankondigen /B25 

 Betrokkene inzien AB6 

 Betrokkene toevoegen /A10 

 Betrokkene verwijderen /A29 

 Bevoegd gezag wijzigen B15 

 Bijlage inzien /AB9 

 Bijlage toevoegen /A9 

 Bijlage laten vervallen /B23 

 Coördinator toewijzen /B12 

 Coördinator wijzigen /B12 

 Document inzien /B30 

 Document omschrijving inzien /B17 

 Document omschrijving wijzigen /B29 

 Document toevoegen /B10 

 Document verwijderen /B19 

 Dossier sluiten /B9 

 Locatie inzien /AB2 

 Machtiging geven /A17 
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 Machtiging intrekken /A7 

 Machtiging wijzigen /A18 

 Notitie toevoegen /AB3 

 Notitie verwijderen /AB4 

 Notitie wijzigen /AB3 

 Onderdeel beoordelen /B5 

 Onderdeel / Werkzaamheid inzien /AB1 

 Overzicht aanmaken /AB7 

 Overzicht verwijderen /AB8 

 Soort procedure wijzigen /B16 

 Tussentijds overdragen naar archief /B27 

 Volledigheid beoordelen /B6 

 

Opmerking:  

- Direct nadat een aanvraag is ingediend, is alleen de taak voor het toewijzen van een 

’Coördinator’ beschikbaar. Nadat een ’Coördinator’ is toegewezen zijn ook taken beschikbaar 

voor het wijzigen van het bevoegd bezag en/of de uitvoerende organisatie en het verzenden van 

het bericht over in behandeling nemen. Wanneer het bevoegd gezag de dossiermodule gebruikt 

zijn de andere taken pas beschikbaar nadat het bericht over in behandeling nemen is verzonden. 

Wanneer een organisatie de dossiermodule niet gebruikt, zijn de overige taken voor de 

behandeling van een aanvraag altijd beschikbaar. 

- De procedure van een aanvraag kan altijd worden gewijzigd vanuit de status “In behandeling”.  

- Het bevoegd bezag en de uitvoerende organisatie van een aanvraag kunnen altijd worden 

gewijzigd vanuit de status “In behandeling”. 

 

 

Let op: Aanvragen met de status ‘In behandeling’ komen een jaar na het aanbrengen van de laatstse wijziging 

in aanmerking voor verwijdering. Na het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of gemachtigde en 

de behandelende organisatie hierover per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of gemachtigden 

verstuurt Omgevingsloket online iedere dag, de mail naar de behandelende organisatie verstuurt het loket 

één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  

 

Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 
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De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket.
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Autorisaties:  
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Status Event Rollen

In behandeling Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene

Coördinatorfunctie

Toegewezen 

Coördinator

Toegewezen 

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen Adviseur Baliemedewerker Betrokkene Alle organisatiemedewerkers

Betrokkene inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Betrokkene inzien - betreft Coördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Behandelaar X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviseur X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviescoördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene toevoegen X X

Betrokkene verwijderen X* X*

Document inzien X X X X X X X X

Document omschrijving inzien X X X X X X X X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document toevoegen X X X X

Document verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Document verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document verwijderen - toegevoegd door AdviesCoördinator X**

Document verwijderen - toegevoegd door Adviseur X** X**

Notitie inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notities inzien - togevoegd door Betrokkenen (niet BG) tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator/Adviseur X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator/Adviseur tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie toevoegen X X X X X X X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie wiizigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviseur X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviseur X X

*   - Alleen de betrokkene die is toegevoegd door aanvrager/gemachtigde zelf 

kan worden verwijderd door de aanvrager/gemachtigde

** - Alleen zolang het advies nog niet volledig is
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Relevante wetsartikelen 
 

Artikel 2:3 Awb 
1. Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door 

naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender. 
 
Artikel 2:17 Awb 

1. Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een 
systeem voor gegevensverwerking bereikt waarover het bestuursorgaan geen controle heeft of, indien het bestuursorgaan en 
de geadresseerde gebruik maken van hetzelfde systeem voor gegevensverwerking, het tijdstip waarop het bericht toegankelijk 

wordt voor de geadresseerde. 
2. Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht zijn 

systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt. 

 
Artikel 3:18 Awb  
1. Indien het een besluit op aanvraag betreft, neemt het bestuursorgaan het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes 

maanden na ontvangst van de aanvraag. 
2. Indien de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, kan het bestuursorgaan, alvorens een ontwerp ter 

inzage te leggen, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke 

termijn verlengen. Voordat het bestuursorgaan een besluit tot verlenging neemt, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn 
zienswijze daarover naar voren te brengen. 

 

Artikel 4:3a Awb 
Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. 
 

Artikel 4:5 Awb 
1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: 

c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding 

van de beschikking, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan 
gestelde termijn aan te vullen. 

2. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag 

is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
 
Artikel 4:15 Awb 

De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bestuursorgaan krachtens artikel 
4:5 de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn 
ongebruikt is verstreken. 

 
Artikel 3.1 Wabo 
1. Het orgaan waarbij de aanvraag is ingediend, zendt de aanvrager onverwijld een bewijs van ontvangst van de aanvraag, waarin 

het de datum vermeldt, waarop het de aanvraag heeft ontvangen. 
2. Het bevoegd gezag zendt de aanvrager nadat het de aanvraag heeft ontvangen, onverwijld een bericht waarin het vermeldt dat 

het bevoegd is op de aanvraag te beslissen en welke procedure ter voorbereiding van die beslissing zal worden gevolgd. 

 
Reguliere procedure 
Artikel 3.9 Wabo 

1. Het bevoegd gezag beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de 
aanvraag. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking: 
a. doet het mededeling van die beschikking op de wijze waarop het overeenkomstig artikel 3.8 kennis heeft gegeven van de 

aanvraag, en 
b. zendt het in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen de daarbij aangewezen 

bestuursorganen een afschrift van die beschikking. 

2. Het bevoegd gezag kan de in het eerste lid bedoelde termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Het maakt zijn 
besluit daartoe bekend binnen de eerstbedoelde termijn. Het doet daarvan tevens zo spoedig mogelijk mededeling op de wijze 
waarop het overeenkomstig artikel 3.8 kennis heeft gegeven van de aanvraag. 

 
Uitgebreide procedure 

Artikel 3.10 Wabo 

1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om 
een omgevingsvergunning, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op: 
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Artikel 3.12 Wabo 
7. De in artikel 3:18, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde termijn voor verlenging van de termijn waarbinnen 

het bevoegd gezag op de aanvraag beslist, bedraagt ten hoogste zes weken. 
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3.5 Aanvulling gevraagd 

Aanvulling is 

gevraagd

Beschikking 

registreren

Aanvrager

wil de aanvraag 

intrekken

Aanvraag naar 

status 

‘Gearchiveerd’

Aanvraag naar 

status 

‘Beschikking’

Bijlage toevoegen

Aanvulling

indienen

Aanvullingen zijn 

niet ingediend

nee

Aanvraag naar 

status ‘In 

behandeling´

Kennisgeving 

besluit

Besluit

verzonden

Besluit

verzonden
Aanvulling

ingediend

Dossier sluiten

Aanvraag 

intrekken

Aanvraag

ingetrokken

Notificatie

archief

Ontvangst-

bevestiging

aanvulling

In behandeling

nemen?

In behandeling

nemen

ja

Dossier 

overdragen naar 

archief

 

 

Beschrijving 

Nadat het bevoegd bezag vanuit de status ‘In Behandeling’ aan de aanvrager aanvulling heeft gevraagd is de 

status ‘Aanvulling gevraagd’ bereikt. De aanvrager kan bijlagen toevoegen en de aanvullingen indienen 

waarmee de status weer wijzigt naar ‘In behandeling’. Hierna kan de behandelaar de behandeling vervolgen.  

 

Indien de aanvulling niet (tijdig) is ingediend kan het bevoegd bezag besluiten de aanvraag buiten 

behandeling te laten of de aanvraag toch in behandeling te nemen. Indien besloten wordt de aanvraag 

‘buiten behandeling’ te laten kan de beschikking door de coördinator geregistreerd worden en wijzigt de 

status van de aanvraag in ‘Beschikking’. Bij het registreren van de beschikking wordt dan gekozen voor de 

optie: ‘buiten behandeling laten’. 

Op het moment van registreren van een beschikking heeft de coördinator de mogelijkheid om aan te geven 

welke documenten en bijlagen onderdeel uitmaken van de beschikking.  

 

Het bevoegd bezag kan tijdens de status “In behandeling”, “Aanvulling gevraagd” en “Ontwerpbesluit”, 

binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, besluiten om de beslistermijn te verlengen. De aanvrager 

ontvangt hiervan bericht waarin dit wordt aangekondigd voordat het bevoegd bezag een besluit tot 

verlenging neemt.  

 

Intrekken aanvraag 

Het is de ‘Aanvrager’ in de status ‘Aanvulling gevraagd’ te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. De 

status van de aanvraag wijzigt in ‘OLO Dossier gesloten’. De ‘Coördinator’ ontvangt hiervan bericht.  

Indien de ‘Aanvrager’ van een gefaseerde aanvraag de aanvraag-fase 1 intrekt, wordt hij gewezen op de 

mogelijkheid om de aanvraag-fase 2 ook in te trekken. 



 

                   

 

 

FO Bijlage Procesmodel versie 2.16  Pagina 47 van 125  

 

Overdragen dossier vanuit “Aanvulling gevraagd” 

 Tijdens de status ‘Aanvulling gevraagd’ is het mogelijk dat een aanvraag nog is overgedragen aan een 

‘Baliemedewerker’. Daarmee kan op verzoek van een ‘Aanvrager’ een aanvraag worden ingetrokken 

door de ‘Baliemedewerker’. Een ‘Baliemedewerker’ kan te allen tijde bijlagen toevoegen, ongeacht of 

de aanvraag is overgedragen door de ‘Aanvrager’. 

 Tevens is het tijdens de status ‘Aanvulling gevraagd’ ook mogelijk om de aanvraag weer over te 

nemen van de ‘Baliemedewerker’ door de ‘Aanvrager’ en indien noodzakelijk kan een andere 

‘Baliemedewerker’ de aanvraag overnemen van de ‘Baliemedewerker’, waaraan de aanvraag was 

overgedragen. 

 Het is de ´Aanvrager´ in de status ´Aanvulling gevraagd´ te allen tijde toegestaan een machtiging te 

geven, in te trekken of te wijzigen. 

 

Status Aanvulling gevraagd en bijbehorende events 

 In de status ‘Aanvulling gevraagd’ zijn de volgende events beschikbaar: 

 Aanvraag intrekken /A6 

 Aanvraag overdragen (Invulhulp aanzetten)/B21 

 Aanvraag overnemen door aanvrager (Invulhulp uitzetten) /A25 

 Aanvraag overnemen van andere baliemedewerker /A25 

 Aanvulling indienen /A5 

 Algemene gegevens wijzigen  (zijnde het referentienummer bevoegd gezag)/AB20 

 Behandelen verzoek tot geheimhouding /B26 

 Beschikking registreren /B8 

 Beslistermijn verlengen aankondigen /B25 

 Betrokkene inzien /AB5 

 Betrokkene toevoegen /A10 

 Betrokkene verwijderen /A29 

 Bijlage inzien /AB9 

 Bijlage toevoegen /A9 

 Bijlage laten vervallen Document inzien /B30 

 Coördinator wijzigen /B12 

 Document omschrijving inzien /B17 

 Document omschrijving wijzigen /B29 

 Document toevoegen /B10 

 Document verwijderen /B19 

 Dossier sluiten /B09 

 In behandeling nemen /B7 

 Locatie inzien /AB2 

 Machtiging geven /A17 

 Machtiging intrekken /A7 

 Machtiging wijzigen /A18 

 Notitie inzien /AB5 

 Notitie toevoegen /AB3 

 Notitie verwijderen /AB4 
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 Notitie wijzigen /AB3 

 Onderdeel / Werkzaamheid inzien /AB1 

 Overzicht aanmaken /AB7 

 Overzicht verwijderen /AB8 

 Tussentijds overdragen naar archief /B27 

 

 

Let op: Aanvragen met de status ‘Aanvulling gevraagd’ komen een jaar na het aanbrengen van de laatstse 

wijziging in aanmerking voor verwijdering. Na het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of 

gemachtigde en de behandelende organisatie hierover per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of 

gemachtigden verstuurt Omgevingsloket online iedere dag, de mail naar de behandelende organisatie 

verstuurt het loket één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  

 

Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 

 

De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket. 
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Autorisaties: 

 

 

 
 

 

 

 



 

                   

 

 

FO Bijlage Procesmodel versie 2.16  Pagina 50 van 125  

Status Event
Rollen

Aanvulling gevraagd Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene

Coördinatorfunctie

Toegewezen 

Coördinator

Toegewezen 

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen Adviseur Baliemedewerker Betrokkene Alle organisatiemedewerkers

Betrokkene inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Betrokkene inzien - betreft Coördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Behandelaar X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviseur X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviescoördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene toevoegen X X

Betrokkene verwijderen X* X*

Document inzien X X X X X X X X

Document omschrijving inzien X X X X X X X X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document toevoegen X X X X

Document verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Document verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document verwijderen - toegevoegd door AdviesCoördinator X**

Document verwijderen - toegevoegd door Adviseur X** X**

Notitie inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie toevoegen X X X X X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie wiizigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviseur X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviseur X X

*   - Alleen de betrokkene die is toegevoegd door aanvrager/gemachtigde zelf 

kan worden verwijderd door de aanvrager/gemachtigde

** - Alleen zolang het advies nog niet volledig is
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Relevante wetsartikelen 
 
Artikel 4:5 Awb 

2. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: 
c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding 

van de beschikking, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan 

gestelde termijn aan te vullen. 
5. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag 

is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

 
Artikel 4:15 Awb 
De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bestuursorgaan krachtens artikel 

4:5 de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn 
ongebruikt is verstreken. 
 

 



 

                   

 

 

FO Bijlage Procesmodel versie 2.16  Pagina 52 van 125  

3.6 Ontwerpbesluit 

Zienswijze is 
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Opgeven 
reden 
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Beschrijving 

Bij een vergunningverlening via de uitgebreide procedure is een ontwerpbesluit ontstaan. Het ontwerpbesluit 

is geregistreerd en gepubliceerd. Naar aanleiding van de publicatie is het zes weken mogelijk om zienswijzen 

in te dienen. Deze zienswijzen worden in overweging genomen, waarvoor de ‘Coördinator’ weer (dezelfde) 

‘Behandelaars’ en/of ‘Adviseurs’ kan inschakelen.  

 De ‘Behandelaars’ voeren net als de ‘Coördinator’ deze taak zelf in Omgevingsloket online uit, terwijl 

de ‘Adviseur’ (nadat de adviesaanvraag aan een specifieke medewerker is toegewezen) het advies als 

document uploadt in Omgevingsloket online. 

 In beide gevallen wordt de ‘Coördinator’ geïnformeerd over het feit dat een beoordeling is 

uitgevoerd of een advies is toegevoegd.  

 Overigens mogen ‘Behandelaar’ zelf ook een ‘Adviseur’ inschakelen en kan ook een ‘Adviseur’ weer 

een andere ‘Adviseur’ inschakelen (de adviseur van de adviseur). 

 

Wanneer de zienswijzen in overweging zijn genomen en het ontwerpbesluit heroverwogen is, kan er 

definitief beschikt worden (verlenen of weigeren). Indien er geen grond is om de omgevingsvergunning te 

weigeren, maar er redenen zijn om de vergunning toch (nog) niet verlenen, kan de beslissing aangehouden 

worden. In dat geval wijzigt de status van de aanvraag in ‘Aanhouden beslissing’. Als er geen reden voor 

aanhouding meer is, wordt de beschikking door de ‘Coördinator’ geregistreerd en wijzigt de status van de 

aanvraag in ‘Beschikking’. 

Op het moment van registreren heeft de ‘Coördinator’ de mogelijkheid om aan te geven welke documenten 

en bijlagen onderdeel uitmaken van de beschikking.  

 

Het bevoegd bezag kan tijdens de status ‘Ontwerpbesluit’, binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, 

besluiten om de beslistermijn te verlengen, de ‘Aanvrager’ ontvangt hiervan bericht waarin dit wordt 

aangekondigd voordat het bevoegd bezag een besluit tot verlenging neemt. 

 

Intrekken aanvraag 

Het is de ‘Aanvrager’ in de status ‘Ontwerpbesluit’ te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. De 

status van de aanvraag wijzigt in ‘OLO Dossier gesloten’. De ‘Coördinator’ ontvangt hiervan bericht. 

Indien de ‘Aanvrager’ van een gefaseerde aanvraag de aanvraag-fase 1 intrekt, wordt hij gewezen op de 

mogelijkheid om de aanvraag-fase 2 ook in te trekken. 

 

Overdragen dossier vanuit “Ontwerpbesluit” 

Tijdens de status ‘Ontwerpbesluit’ is het mogelijk dat een aanvraag nog is overgedragen aan een 

‘Baliemedewerker’. Daarmee kan op verzoek van een ‘Aanvrager’ een aanvraag worden ingetrokken door de 

‘Baliemedewerker’. Een ‘Baliemedewerker’ kan te allen tijde bijlagen toevoegen, ongeacht of de aanvraag is 

overgedragen door de ‘Aanvrager’. 

Tevens is het tijdens de status ‘Ontwerpbesluit’ ook mogelijk om de aanvraag weer over te nemen van de 

‘Baliemedewerker’ door de ‘Aanvrager’ en indien noodzakelijk kan een andere ‘Baliemedewerker’ de 

aanvraag overnemen van de ‘Baliemedewerker’, waaraan de aanvraag was overgedragen. 
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Het is de ´Aanvrager´ in de status ´Ontwerpbesluit´ te allen tijde toegestaan een machtiging te geven, in te 

trekken of te wijzigen. 

 

Status Ontwerpbesluit en bijbehorende events 

In de status ‘Ontwerpbesluit’ zijn de volgende events beschikbaar: 

 Aanvraag intrekken /A6 

 Aanvraag overdragen (Invulhulp aanzetten)/B21 

 Aanvraag overnemen door aanvrager (Invulhulp uitzetten) /A25 

 Aanvraag overnemen van andere baliemedewerker /A25 

 Aanvulling indienen /A5 

 Aanvragen advies /B3 

 Adviesaanvraag intrekken /B44 

 Adviesaanvraag sluiten /B45 

 Adviseur toewijzen /B11 

 Algemene gegevens wijzigen (zijnde het referentienummer bevoegd gezag)/AB20 

 Behandelen verzoek tot geheimhouding /B26 

 Beoordeling vragen /B4 

 Beschikking registreren /B8 

 Beslissing aanhouden /B1 

 Beslistermijn verlengen aankondigen /B25 

 Betrokkene inzien /AB6 

 Betrokkene toevoegen /A10 

 Betrokkene verwijderen /A29 

 Bijlage inzien /AB9 

 Bijlage toevoegen /A9 

 Bijlage laten vervallen /B23 

 Coördinator wijzigen /B12 

 Document inzien /B30 

 Document omschrijving inzien /B17 

 Document omschrijving wijzigen /B29 

 Document toevoegen /B10 

 Document verwijderen /B19 

 Dossier sluiten / B9 

 Locatie inzien /AB2 

 Machtiging geven /A17 

 Machtiging intrekken /A7 

 Machtiging wijzigen /A18 

 Notitie inzien /AB5 

 Notitie toevoegen /AB3 

 Notitie verwijderen /AB4 

 Notitie wijzigen /AB3 

 Onderdeel / Werkzaamheid inzien /AB1 

 Onderdeel beoordelen /B5 

 Overzicht aanmaken /AB7 
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 Overzicht verwijderen /AB8 

 Tussentijds overdragen naar archief /B27 

 

Let op: Aanvragen met de status ‘Ontwerpbesluit’ komen een jaar na het aanbrengen van de laatstse 

wijziging in aanmerking voor verwijdering. Na het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of 

gemachtigde en de behandelende organisatie hierover per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of 

gemachtigden verstuurt Omgevingsloket online iedere dag, de mail naar de behandelende organisatie 

verstuurt het loket één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  

 

Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 

 

De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket. 
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Autorisaties 
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Status Event
Rollen

Ontwerpbesluit Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene

Coördinatorfunctie

Toegewezen 

Coördinator

Toegewezen 

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen Adviseur Baliemedewerker Betrokkene Alle organisatiemedewerkers

Betrokkene inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Betrokkene inzien - betreft Coördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Behandelaar X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviseur X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviescoördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene toevoegen X X

Betrokkene verwijderen X* X*

Document inzien X X X X X X X X

Document omschrijving inzien X X X X X X X X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document toevoegen X X X X

Document verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Document verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document verwijderen - toegevoegd door AdviesCoördinator X**

Document verwijderen - toegevoegd door Adviseur X** X**

Notitie inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie toevoegen X X X X X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie wiizigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviseur X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviseur X X

*   - Alleen de betrokkene die is toegevoegd door aanvrager/gemachtigde zelf 

kan worden verwijderd door de aanvrager/gemachtigde

** - Alleen zolang het advies nog niet volledig is
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Relevante wetsartikelen 
 
Artikel 1:3 Awb 

1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 
rechtshandeling. 

 

Artikel 3:11 Awb 
1. Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs 

nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage. 

 
Artikel 3:15 Awb 
1. Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar 

voren brengen. 
3. Indien het een besluit op aanvraag betreft, stelt het bestuursorgaan de aanvrager zo nodig in de gelegenheid te reageren op de 

naar voren gebrachte zienswijzen. 

 
Artikel 3:16 Awb 
1. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen als bedoeld in afdeling 3.3, bedraagt 

zes weken, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald. 
2. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. 
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3.7 Aanhouden beslissing 

Aanvrager

wil de aanvraag 

intrekken

Aanvraag naar 

status 

‘Gearchiveerd’

Dossier sluiten

Aanvraag 

intrekken

Aanvraag

ingetrokken

Notificatie

Archief

Beschikking

registreren

Aanvraag naar 

status 

‘Beschikking’

Reden voor 

aanhouding is 

vervallen

Kennisgeving 

besluit

Besluit

verzonden

Besluit

verzonden

Dossier 

overdragen naar 

archief

 

 

 

Beschrijving 

Als er geen reden voor aanhouding meer is, wordt de beschikking door de ‘Coördinator’ geregistreerd en 

wijzigt de status van de aanvraag in ‘Beschikking’. 

Op het moment van registreren heeft de ‘Coördinator’ de mogelijkheid om aan te geven welke documenten 

en bijlagen onderdeel uitmaken van de beschikking. 

 

Intrekken aanvraag 

Het is de ‘Aanvrager’ in de status ‘Aanhouden beslissing’ te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. 

De status van de aanvraag wijzigt in ‘OLO Dossier gesloten’. De ‘Coördinator’ ontvangt hiervan bericht. 

Indien de ‘Aanvrager’ van een gefaseerde aanvraag de aanvraag-fase 1 intrekt, wordt hij gewezen op de 

mogelijkheid om de aanvraag-fase 2 ook in te trekken. 

 

Overdragen dossier vanuit “Aanhouden beslissing” 

Tijdens de status ‘Aanhouden beslissing’ is het mogelijk dat een aanvraag nog is overgedragen aan een 

‘Baliemedewerker’. Daarmee kan op verzoek van een ‘Aanvrager’ een aanvraag worden ingetrokken door de 

‘Baliemedewerker’. 

Tevens is het tijdens de status ‘Aanhouden beslissing’ ook mogelijk om de aanvraag weer over te nemen van 

de ‘Baliemedewerker’ door de ‘Aanvrager’ en indien noodzakelijk kan een andere ‘Baliemedewerker’ de 

aanvraag overnemen van de ‘Baliemedewerker’, waaraan de aanvraag was overgedragen. 
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Het is de ´Aanvrager´ in de status ´Aanhouden beslissing´ te allen tijde toegestaan een machtiging te geven, in 

te trekken of te wijzigen. 

 

Tijdens de status ‘Aanhouden beslissing’ kan bevoegd bezag het dossier tussentijds overdragen naar het 

eigen archief.  

 

Status Aanhouden beslissing en bijbehorende events 

In de status ‘Aanhouden beslissing’ zijn de volgende events beschikbaar: 

 Aanvraag intrekken /A6 

 Aanvraag overdragen (Invulhulp aanzetten)/B21 

 Aanvraag overnemen door aanvrager (Invulhulp uitzetten) /A25 

 Aanvraag overnemen van andere baliemedewerker /A25 

 Aanvulling indienen /A5 

 Algemene gegevens wijzigen (zijnde het referentienummer bevoegd gezag)/AB20 

 Behandelen verzoek tot geheimhouding /B26 

 Beschikking registreren /B8 

 Betrokkene toevoegen /A10 

 Betrokkene inzien /AB6 

 Betrokkene verwijderen /A29 

 Bijlage inzien /AB9 

 Bijlage toevoegen /A9 

 Bijlage laten vervallen /B23 

 Document inzien /B30 

 Document omschrijving inzien /B17 

 Document omschrijving wijzigen /B29 

 Document toevoegen /B10 

 Document verwijderen /B19 

 Dossier sluiten /B9 

 Locatie inzien /AB2 

 Machtiging geven /A17 

 Machtiging intrekken /A7 

 Machtiging wijzigen /A18 

 Notitie inzien /AB5 

 Notitie toevoegen /AB3 

 Notitie verwijderen /AB4 

 Notitie wijzigen /AB3 

 Onderdeel /Werkzaamheid inzien /AB1 

 Overzicht aanmaken /AB7 

 Overzicht verwijderen /AB8 

 Tussentijds overdragen naar archief /B28 
  



 

                   

 

 

FO Bijlage Procesmodel versie 2.16  Pagina 61 van 125  

Let op: Aanvragen met de status ‘Aanhouden beslissing’ komen een jaar na het aanbrengen van de laatstse 

wijziging in aanmerking voor verwijdering. Na het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of 

gemachtigde en de behandelende organisatie hierover per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of 

gemachtigden verstuurt Omgevingsloket online iedere dag, de mail naar de behandelende organisatie 

verstuurt het loket één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  

 

Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 

 

De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket. 
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Autorisaties 

 

 
 

 

 

 

Status Event Rollen

Aanhouden beslissing Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene

Coördinatorfunctie

Toegewezen 

Coördinator

Toegewezen 

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen Adviseur Baliemedewerker Betrokkene Alle organisatiemedewerkers

Aanvraag intrekken X X

Aanvraag overdragen (naar baliemedewerker) X

Aanvraag overnemen (van baliemedewerker) X

Aanvraag overnemen (tussen baliemedewerker) X

Aanvullingen indienen X X

Algemene gegevens wijzigen X

Beschikking registreren X

Bijlage inzien X X X X X X X X X X

Bijlage toevoegen X X

Bijlage status wijzigen X

Dossier sluiten X

Locatie inzien X X X X X X X X X X

Machtiging geven X X

Machtiging intrekken X* X*

Machtiging wijzigen X X

Onderdeel inzien X X X X X X X X X X

Overzicht aanmaken (PDF) X X X X X X X X X X

Overzicht verwijderen (PDF) X X X X X X X X X X

Tussentijds overdragen naar archief X X

Verzoek tot geheimhouding behandelen X

Werkzaamheden inzien X X X X X X X X X X

* - Taak is beschikbaar voor de aanvrager, niet voor de gemachtigde zelf.
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Status Event
Rollen

Aanhouden beslissing Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene

Coördinatorfunctie

Toegewezen 

Coördinator

Toegewezen 

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen Adviseur Baliemedewerker Betrokkene Alle organisatiemedewerkers

Betrokkene inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Betrokkene inzien - betreft Coördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Behandelaar X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviseur X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviescoördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene toevoegen X X

Betrokkene verwijderen X* X*

Document inzien X X X X X X X X

Document omschrijving inzien X X X X X X X X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document toevoegen X X X X

Document verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Document verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document verwijderen - toegevoegd door AdviesCoördinator X**

Document verwijderen - toegevoegd door Adviseur X** X**

Notitie inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie toevoegen X X X X X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie wiizigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviseur X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviescoördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviseur X X

*   - Alleen de betrokkene die is toegevoegd door aanvrager/gemachtigde zelf 

kan worden verwijderd door de aanvrager/gemachtigde

** - Alleen zolang het advies nog niet volledig is
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Relevante wetsartikelen 
 
Artikel 3.3 Wabo 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, houdt het bevoegd 

gezag, in afwijking van artikel 3.9, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, de beslissing 
aan, indien er geen grond is de vergunning te weigeren maar (...). De beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, die is voorgeschreven met toepassing van artikel 3.7, derde lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening wordt niet aangehouden. 
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3.8 Beschikking 

Beschikking is 

geregistreerd

ja

nee

Bijlagen

Toevoegen?

Aanvraag naar 

status 

‘Gearchiveerd’

Dossier

sluiten

Notificatie

Archief

Bijlagen 

toevoegen

Aanvullingen

indienen

Aanvulling

ingediend

Dossier 

overdragen aan 

archief

 

 

Beschrijving 

In de status ‘Beschikking’ is het mogelijk dat er nog uitgestelde bijlagen door de ’Aanvrager’ worden 

toegevoegd en ingediend. Als dat niet nodig is of alle uitgestelde bijlagen zijn ingediend kan het dossier 

gesloten worden en zijn de gegevens gereed om naar de (archief) systemen van het bevoegd bezag 

overgebracht te worden. Op initiatief van de (toegewezen) coördinator of lokaal beheerder wordt het dossier 

middels de taak ‘Dossier overdragen naar archief’ overgehaald naar het systeem van bevoegd bezag. 

 

Het is de ´Aanvrager´ in de status ´Beschikking´ te allen tijde toegestaan een machtiging in te trekken, te 

wijzigen of toe te voegen. 
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Status Beschikking en bijbehorende events 

In de status ‘Beschikking’ zijn de volgende events beschikbaar: 

 Aanvulling indienen /A5 

 Aanvragen advies /B3 

 Adviesaanvraag intrekken /B44 

 Adviesaanvraag afsluiten /B45 

 Algemene gegevens wijzigen (zijnde het referentienummer bevoegd gezag)/AB20 

 Behandelen verzoek tot geheimhouding /B26 

 Betrokkene inzien /AB6 

 Betrokkene toevoegen /A10 

 Betrokkene verwijderen /A29 

 Bijlage inzien /AB9 

 Bijlage toevoegen /A9 

 Bijlage laten vervallen /B23 

 Coördinator wijzigen /B12 

 Document inzien /B30 

 Document omschrijving inzien /B17 

 Document omschrijving wijzigen /B29b 

 Document toevoegen /B10 

 Document verwijderen /B19 

 Dossier overdragen naar archief /B28 

 Dossier sluiten /B9 

 Locatie inzien /AB2 

 Machtiging geven /A17 

 Machtiging intrekken /A7 

 Machtiging wijzigen /A18 

 Notitie inzien /AB5 

 Notitie toevoegen/wijzigen /AB3 

 Notitie verwijderen /AB4 

 Onderdeel / Werkzaamheid inzien /AB1 

 Overzicht aanmaken /AB7 

 Overzicht verwijderen /AB8 

 

Let op: Aanvragen met de status ‘Beschikking’ komen een jaar na het aanbrengen van de laatstse wijziging in 

aanmerking voor verwijdering. Na het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of gemachtigde en de 

behandelende organisatie hierover per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of gemachtigden 

verstuurt Omgevingsloket online iedere dag, de mail naar de behandelende organisatie verstuurt het loket 

één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  
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Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 

 

De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket. 
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Autorisaties: 
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Status Event
Rollen

Beschikking Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene

Coördinatorfunctie

Toegewezen 

Coördinator

Toegewezen 

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen Adviseur Baliemedewerker Betrokkene Alle organisatiemedewerkers

Betrokkene inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Betrokkene inzien - betreft Coördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Behandelaar X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviseur X X X X X X X

Betrokkene inzien - betreft Adviescoördinator X X X X X X X X X X

Betrokkene toevoegen X X

Betrokkene verwijderen X* X*

Document inzien X X X X X X X X

Document omschrijving inzien X X X X X X X X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Document omschrijving wijzigen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document toevoegen X X X X

Document verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Document verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X X

Document verwijderen - toegevoegd door AdviesCoördinator X**

Document verwijderen - toegevoegd door Adviseur X** X**

Notitie inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur X X X X X X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur tijdens status Concept X X X X X X X X X X

Notitie toevoegen X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde - -

Notitie wijzigen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) - - -

Notitie wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Behandelaar X -

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviescoördinator -

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviseur - -

Notitie verwijderen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde - -

Notitie verwijderen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) - - -

Notitie verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Behandelaar X -

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviescoördinator -

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviseur - -

*   - Alleen de betrokkene die is toegevoegd door aanvrager/gemachtigde zelf 

kan worden verwijderd door de aanvrager/gemachtigde

** - Alleen zolang het advies nog niet volledig is
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Relevante wetsartikelen 
 
Artikel 1:3 Awb 
1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 

rechtshandeling. 
2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een 

aanvraag daarvan. 

 
Artikel 3:18 Awb 
1. Indien het een besluit op aanvraag betreft, neemt het bestuursorgaan het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes 

maanden na ontvangst van de aanvraag. 
2. Indien de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, kan het bestuursorgaan, alvorens een ontwerp ter 

inzage te leggen, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke 
termijn verlengen. Voordat het bestuursorgaan een besluit tot verlenging neemt, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn 
zienswijze daarover naar voren te brengen. 

4. Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk nadat de termijn voor 
het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, mededeling op de wijze, bedoeld in artikel 3:12, eerste en tweede lid. In 
afwijking van het eerste of derde lid neemt het bestuursorgaan het besluit in dat geval binnen vier weken nadat de termijn voor 
het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken. 

 

Artikel 3:40 Awb 
Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt. 
 

Artikel 4:13 Awb 
1. Een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van zulk een 

termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. 

2. De in het eerste lid bedoelde redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken na 
ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven, noch een kennisgeving als bedoeld in artikel 4:14, derde lid, heeft 
gedaan. 

 
Artikel 4:14 Awb 
1. Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan 

dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan 
worden gezien. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuursorgaan na het verstrijken van de bij wettelijk voorschrift bepaalde 

termijn niet langer bevoegd is. 
3. Indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn, een beschikking niet binnen acht weken kan worden 

gegeven, stelt het bestuursorgaan de aanvrager daarvan in kennis en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de 

beschikking wel tegemoet kan worden gezien. 
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3.9 Gemeld 

 

Beschrijving   

Advies-
aanvraag 
intrekken 

Opgeven reden 
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Voor een melding geldt dat na het indienen van de melding, de organisatie waar de melding is ingediend, de 

gelegenheid heeft om het bevoegd bezag te wijzigen of de behandeling over te dragen aan een andere 

uitvoerende organisatie. Indien er het vermoeden bestaat, dat de melding aan het verkeerde bevoegd bezag 

is gekoppeld, dient toch eerst een ’Coördinator’ te worden toegewezen. Deze ’Coördinator’ kan na de 

definitieve constatering dat de melding aan het verkeerde ’Bevoegde gezag’ is gekoppeld, het bevoegd bezag 

wijzigen.  

 

De toegewezen ’Coördinator’ kan advies vragen over het dossier aan andere organisaties in de rol van 

’Adviesorganisatie’. Het bijbehorende notificatiebericht kan worden aangevuld met een toelichting. Als advies 

wordt gevraagd worden aanwezige bestanden ook klaargezet op de FTP-omgeving van die adviesorganisatie. 

Het aanvragen van advies gaat op dezelfde manier als bij een vergunningaanvraag. Aangezien een melding 

alleen het adviestype ‘Advies’ kent, kan er geen adviestype (Advies of VVGB) gekozen worden. Het adviestype 

wordt automatisch op ‘Advies’ gezet. 

Net als bij een vergunningaanvraag, kan bij een melding naast de coördinator ook door een adviescoördinator 

en een adviseur advies worden aangevraagd. 

 
Bij een melding waar de adviesaanvraag voor is binnengekomen kan net als bij een vergunningaanvraag, een 
adviescoördinator worden toegewezen.  
Alle coördinators van de adviesorganisatie kunnen via de taak ‘Toewijzen coördinator’ een adviescoördinator 
toewijzen.  
Het toewijzen van een adviescoördinator gaat op dezelfde manier als bij een vergunningaanvraag.  

De berichten welke verstuurd worden zijn hetzelfde als bij een vergunningaanvraag. Alleen worden bij een 

melding in de subjecten en onderwerpen van de e-mailberichten (N17 en N25) het woord ‘aanvraag’ 

vervangen voor ‘melding’. 

 
Als er een adviescoördinator is toegewezen aan de adviesaanvraag van de melding, dan kunnen alle 
coördinators van de adviesorganisatie de adviescoördinator wijzigen met de taak ‘Wijzigen coördinator’. 
Het wijzigen van een adviescoördinator gaat op dezelfde manier als bij een vergunningaanvraag.  

De berichten welke verstuurd worden zijn hetzelfde als bij een vergunningaanvraag. Alleen worden bij een 

melding in de subjecten en onderwerpen van de e-mailberichten (N17 en N25) het woord ‘aanvraag’ 

vervangen door ‘melding’. 

 
De adviescoördinator kan via de taak ‘Toewijzen adviseur’ ook een adviseur toewijzen die gevraagd wordt 
om advies te geven.   
Het toewijzen van een adviseur gaat op dezelfde manier als bij een vergunningaanvraag.  

De berichten welke verstuurd worden zijn hetzelfde als bij een vergunningaanvraag. Alleen worden bij een 

melding in de subjecten en onderwerpen van de e-mailberichten (N18) het woord ‘aanvraag’ vervangen door 

‘melding’. 

 

Advies uitbrengen: 

Bij een melding kunnen alleen de toegewezen adviescoördinator en adviseurs documenten toevoegen.  De 

toegewezen adviescoördinator en adviseurs kunnen alleen documenten toevoegen van het type ‘Advies’. Het 

toevoegen van een ‘Zienswijze’ of ‘Overig’ document is niet toegestaan bij een melding. Zolang het advies 

nog niet volledig is, kan er via de knop ‘Document toevoegen’ nog een adviesdocument toegevoegd worden. 
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Als bij het toevoegen van een adviesdocument door de adviescoördinator of adviseur wordt aangegeven dat 

het advies hiermee volledig is, dan wordt net zoals bij een vergunningaanvraag de organisatie welke advies 

heeft aangevraagd op de hoogte gebracht. 

De berichten welke verstuurd worden bij het aanvragen van een advies zijn ook hetzelfde als bij een 

vergunningaanvraag. Alleen worden bij een melding in de subjecten en onderwerpen van de e-mailberichten 

(N10) het woord ‘aanvraag’ vervangen door ‘melding’. 

Als het advies volledig is kunnen er geen adviesbestanden meer toegevoegd, verwijderd of gewijzigd worden. 

 

Wanneer reactie van de adviespartij uitblijft of buiten het omgevingsloket aangeboden wordt kan de 

toegewezen coördinator de adviesaanvraag intrekken. Tevens kan de toegewezen adviescoördinator de 

adviesaanvraag sluiten. In beide gevallen kan een reden worden opgegeven. 

 

In de status ‘Gemeld’ is het mogelijk dat er nog uitgestelde bijlagen door de ’Melder’ worden toegevoegd en 

ingediend. Als dat niet nodig is of alle uitgestelde bijlagen zijn ingediend kan het dossier gesloten worden en 

zijn de gegevens gereed om naar de (archief) systemen van het bevoegd bezag overgebracht te worden.  

 

Het is de ´Melder´ in de status ´Gemeld´ te allen tijde toegestaan een machtiging te geven, in te trekken of te 

wijzigen. 

 

In de status ‘Gemeld’ zijn de volgende events beschikbaar: 

 Aanvulling indienen /A5 

 Aanvragen advies /B3 

 Adviesaanvraag intrekken /B44 

 Adviesaanvraag sluiten /B45 

 Adviseur toewijzen /B11 

 Behandelen verzoek tot geheimhouding /B26 

 Behandeling overdragen aan andere organisatie /B31 

 Bevoegd gezag wijzigen /B15 

 Bijlage inzien /AB9 

 Bijlage toevoegen /A9 

 Coördinator toewijzen / B12  

 Coördinator wijzigen /B12 

 Document inzien /B30 

 Document omschrijving inzien /B17 

 Document omschrijving wijzigen /B29 

 Document toevoegen /B10 

 Document verwijderen /B19 

 Dossier sluiten / B9 

 Machtiging geven /A17 

 Machtiging intrekken /A7 

 Machtiging wijzigen/A18 

 Tussentijds overdragen naar archief /B27 
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Let op: Meldingen met de status ‘Gemeld’ komen een jaar na het aanbrengen van de laatstse wijziging in 

aanmerking voor verwijdering. Na het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of gemachtigde en de 

behandelende organisatie hierover per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of gemachtigden 

verstuurt Omgevingsloket online iedere dag, de mail naar de behandelende organisatie verstuurt het loket 

één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  

 

Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 

 

De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket. 
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Autorisaties: 

 

 

Status Event Rollen

Gemeld Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene

Coördinatorfunctie

Toegewezen 

Coördinator

Toegewezen 

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-

functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen 

Adviseur

Baliemedewerker Betrokkene Alle 

organisatiemedewerkers

Aanvulling indienen X X

Behandeling overdragen aan andere organisatie X

Bevoegd gezag wijzigen X

Bijlage inzien X X X NVT NVT NVT NVT X X X

Bijlage toevoegen X X

Coördinator toewijzen X

Coördinator wijzigen X X

Dossier sluiten X

Gemachtigde aanwijzen X X

Locatie inzien X X X NVT NVT NVT NVT X X X

Machtiging intrekken X* X*

Machtiging wijzigen X X

Mede bevoegd gezag toevoegen X

Onderdeel inzien X X X NVT NVT NVT NVT X X X

Overzicht aanmaken (PDF) X X X NVT NVT NVT NVT X X X

Overzicht verwijderen (PDF) X X X NVT NVT NVT NVT X X X

Tussentijds overdragen naar archief X X

Werkzaamheden inzien X X X NVT NVT NVT NVT X X X

* - Taak is beschikbaar voor de aanvrager, niet voor de gemachtigde zelf.
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Status Event
Rollen

Gemeld Aanvrager/

Gemachtigde 

Algemene

Coördinatorfunctie

Toegewezen 

Coördinator

Toegewezen 

Behandelaar

Algemene 

Adviescoördinator-functie

Toegewezen 

Adviescoördinator

Toegewezen Adviseur Baliemedewerker Betrokkene Alle organisatiemedewerkers

Betrokkene toevoegen - -

Betrokkene verwijderen - -

Betrokkene inzien  - Toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Betrokkene inzien - betreft Coördinator X X X NVT NVT NVT NVT X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) X X X

Notities inzien - toegevoegd door Aanvraag/Gemachtigde tijdens status Concept X X X NVT NVT NVT NVT NVT X X

Notities inzien - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) tijdens status Concept X X X NVT NVT NVT NVT NVT X X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator X X NVT NVT NVT NVT NVT X

Notitie inzien - toegevoegd door Coördinator tijdens status Concept X X X NVT NVT NVT X X

Notitie inzien - toegevoegd door Behandelaar tijdens status Concept X X X NVT NVT NVT NVT X X X

Notitie inzien - toegevoegd door Adviescoördinator / Adviseur tijdens status Concept X X X NVT NVT NVT NVT X X X

Notitie toevoegen X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde - -

Notitie wijzigen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) - -

Notitie wijzigen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie wiizigen - toegevoegd door Behandelaar tijdens status Concept X

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviescoördinator NVT

Notitie wijzigen - toegevoegd door Adviseur NVT NVT

Notitie verwijderen - toegevoegd door Aanvrager/Gemachtigde - - -

Notitie verwijderen - toegevoegd door Betrokkenen (niet BG) - - -

Notitie verwijderen - toegevoegd door Coördinator X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Behandelaar tijdens status Concept X

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviescoördinator NVT

Notitie verwijderen - toegevoegd door Adviseur NVT NVT
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3.10 OLO dossier gesloten 

Met het sluiten van het dossier eindigt de administratieve afhandeling van een aanvraag of melding.  

 Tijdens deze status hebben aanvrager/gemachtigde nog inzagerecht (inzien), maar kunnen geen 

acties meer uitvoeren (er is op de aanvraag beschikt, de aanvraaginhoud mag niet meer veranderen 

en de aanvraag mag ook niet worden ingetrokken). 

 De toegewezen coördinator heeft nog 1 taak tot zijn beschikking in het kader van archivering.  

Adviseurs, behandelaars, betrokkenen en baliemedewerkers hebben géén inzagerecht meer. 

 

In de status ‘OLO dossier gesloten’ zijn de volgende events beschikbaar:  

 Dossier overdragen naar archief /B28 

 

Let op: Aanvragen met de status ‘OLO dossier gesloten’ komen een jaar na het aanbrengen van de laatstse 

wijziging in aanmerking voor verwijdering. Na het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of 

gemachtigde en de behandelende organisatie hierover per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of 

gemachtigden verstuurt Omgevingsloket online iedere dag, de mail naar de behandelende organisatie 

verstuurt het loket één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  

 

Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 

 

De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket. 
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Autorisaties:  

 

 

 

 

OLO Dossier gesloten

Toegewezen 

coördinator

Dossier overdragen naar archief X

Tijdens deze status hebben aanvrager/gemachtigde inzagerecht (inzien), maar kunnen verder geen acties meer uitvoeren. De toegewezen coördinator heeft nog één taak ter beschikking i.k.v. archivering.

Adviseurs, behandelaars, betrokkenen en baliemedewerkers hebben dus géén inzagerecht meer.
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3.11 Gearchiveerd 

Archiveren is een laatste logistieke stap in de afhandeling van de aanvraag door het bevoegd gezag. 

Aanvragen in de status gearchiveerd kunnen opnieuw worden overdragen naar archief voor gevallen waarbij 

om welke reden dan ook bij de eerste archiveringsactie de bestanden niet correct zijn klaargezet. De 

mogelijkheden in de status gearchiveerd zijn hetzelfde als in status Gesloten:  

 Tijdens deze status hebben aanvrager/gemachtigde nog inzagerecht (inzien), maar kunnen geen 

acties meer uitvoeren (er is op de aanvraag beschikt, de aanvraaginhoud mag niet meer veranderen 

en de aanvraag mag ook niet worden ingetrokkenen). 

 De toegewezen coördinator heeft nog 1 taak tot zijn beschikking in het kader van archivering.  

Adviseurs, behandelaars, betrokkenen en baliemedewerkers hebben géén inzagerecht meer. 

 

In de status ‘Gearchiveerd’ zijn de volgende events beschikbaar:  

 Dossier overdragen naar archief /B28 

 

Let op: Aanvragen met de status Gearchiveerd komen na drie maanden in aanmerking voor verwijdering. Na 

het verlopen van deze termijn worden de aanvrager of gemachtigde en de behandelende organisatie hierover 

per mail geïnformeerd. De mails naar aanvragers of gemachtigden verstuurt Omgevingsloket online iedere 

dag, de mail naar de behandelende organisatie verstuurt het loket één keer per week. 

 

De indiener en de behandelende organisatie kunnen er binnen een maand nog voor zorgen dat de aanvraag 

niet wordt verwijderd. Hiervoor moeten ze binnen een maand een wijziging aanbrengen in de aanvraag. Is de 

aanvraag na een maand verwijderd, dan heeft landelijk beheer nog de mogelijkheid om de aanvraag terug te 

zetten. Dit kan een maand nadat de aanvraag is verwijderd.  

 

Achtergrond automatisch schonen 

Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden aanvragen 

ingediend of in concept opgestart. Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor 

Omgevingsloket online steeds langer duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet 

bereikbaar zijn. 

 

De meeste ingediende aanvragen zijn hooguit een half jaar in behandeling. Daarnaast archiveert 

Omgevingsloket online de aanvragen niet zelf. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de 

bedrijven en particulieren. Daarom worden oude, niet actieve aanvragen verwijderd uit het Omgevingsloket. 

Autorisaties op notities 

Voor het in mogen zien van notities geldt dat de autorisatie niet enkel op de combinatie Rol <> Taak wordt 

bepaald, maar ook het moment waarop de notities is opgevoerd een extra criterium vormt. Deze paragraaf 

dient ter toelichting op de autorisatiematrices om de achtergronden van de autorisaties rondom notities toe 

te lichten.  

 

De hoofdregel is: 
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 Notities opgevoerd door aanvrager (/gemachtigde) zijn enkel zichtbaar voor aanvrager 
(/gemachtigde), niet voor bevoegd bezag  

 Notities opgevoerd door bevoegd bezag  (bevoegd bezag rollen) zijn enkel zichtbaar voor 
bevoegd bezag , niet voor de aanvrager.  

 

Uitzondering tijdens conceptfase (specifiek vooroverleg): 

In de conceptfase is een uitzondering op de hoofdregel aanwezig, en die zit op het starten van 

vooroverleg en het weer stoppen daarvan door de aanvrager.   

       Bij het starten van vooroverleg over de conceptaanvraag door de aanvrager worden leesrechten 

gegeven op het gehele dossier (conceptaanvraag) aan de partij waarvoor het vooroverleg over 

de aanvraag wordt gestart (bevoegd bezag en/of adviseur). 

o   door de aanvrager (/gemachtigde) al eerder opgevoerde notities bij de 

conceptaanvraag  worden inzichtelijk voor het bevoegd bezag of  adviseur.   

o   Notities die de aanvrager (/gemachtigde) tijdens het vooroverleg toevoegt worden 

ook  inzichtelijk voor het bevoegd bezag of  adviseur.   

       Notities die door bevoegd bezag in de behandelmodule worden toegevoegd aan 

aanvraagdossier in de conceptfase zijn inzichtelijk voor aanvrager en betrokkenen. De notitie is 

per definitie door bevoegd bezag opgevoerd tijdens een vooroverleg. Op andere momenten in 

de conceptfase heeft bevoegd bezag daartoe geen mogelijkheden. 

       Bij intrekken van het vooroverleg door de aanvrager geldt de hoofdregel weer: “alleen eigen 

notities inzichtelijk" 
 Met als uitzondering de notities die door bevoegd bezag  zijn toegevoegd tijdens 

concept (dus tijdens vooroverleg). Deze specifieke notities blijven ook inzichtelijk 
voor aanvrager als een soort toegevoegde notitie aan aanvraagdossier. 

 Notities van de aanvrager die bevoegd bezag tijdens vooroverleg wel in kon zien, 
zijn na intrekken van vooroverleg  niet meer zichtbaar voor bevoegd bezag via de 
Aanvraag- of Behandelmodule. De notities welke een bestand bevatten worden 
niet verwijderd uit de FTP-map van het bevoegd bezag. 

 

Situatie na beëindiging van het vooroverleg in de conceptfase  

 Hoofdregel geldt weer met uitzondering van de notities die door bevoegd bezag zijn 
toegevoegd tijdens concept (dus vooroverleg). Deze  blijven inzichtelijk voor aanvrager 
(/gemachtigde).  

 (Indienen van en aanvraag leidt altijd  tot beëindiging van een eventueel nog openstaand 
vooroverleg.) 

  

Opmerkingen: 

         De in de autorisatiematrices in Conceptfase genoemde taken voor bevoegd bezag, Adviseur en 

Uitvoerder zijn enkel beschikbaar tijdens een situatie van vooroverleg. 

 

3.12 Status bijlagen en documenten 

Bijlagen en documenten die worden toegevoegd aan het aanvraag- of behandeldossier hebben binnen 

dossiers elk een eigen status. In deze paragraaf worden de statussen opgesomd en waar nodig toegelicht. 
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Statussen van Bijlagen 

 

Reguliere procedure  

- Ongetypeerd 

- Concept 

- In behandeling 

- Aanvulling (in geval dat de bijlage later is ingediend dan de aanvraag) 

- Vervallen 

- Behandeld 

deze status krijgen de bijlagen waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van de 

beschikking NIET heeft aangegeven dat deze bijlagen onderdeel uitmaken van de beschikking 

- Beschikking 

deze status krijgen de bijlagen waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van de 

beschikking WEL heeft aangegeven dat deze bijlagen onderdeel uitmaken van de beschikking) 

- Archief 

 

Uitgebreide procedure 

- Ongetypeerd 
- Concept 
- In behandeling  

- Aanvulling (in geval dat de bijlage later is ingediend dan de aanvraag)  
- Vervallen  
- Ontwerpbesluit 

deze status krijgen de bijlagen waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van het 
besluit WEL heeft aangegeven dat deze bijlagen onderdeel uitmaken van het besluit 

- Behandeld 
deze status krijgen de bijlagen waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van de 
beschikking NIET heeft aangegeven dat deze bijlagen onderdeel uitmaken van de beschikking 

- Beschikking 
deze status krijgen de bijlagen waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van de 
beschikking WEL heeft aangegeven dat deze bijlagen onderdeel uitmaken van de beschikking 

- Archief 
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Statussen van Documenten 

 

Reguliere procedure 
- Toegevoegd  
- Behandeld 

deze status krijgen de documenten waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van de 
beschikking NIET heeft aangegeven dat deze documenten onderdeel uitmaken van de beschikking 

- Beschikking   
deze status krijgen de documenten waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van de 
beschikking WEL heeft aangegeven dat deze documenten onderdeel uitmaken van de beschikking 

- Archief 

 

Uitgebreide procedure 
- Toegevoegd 
- Ontwerpbesluit 

deze status krijgen de documenten waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van het 
besluit WEL heeft aangegeven dat deze documenten onderdeel uitmaken van de beschikking voor de 
status besluit 

- Behandeld  
deze status krijgen de documenten waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van de 
beschikking NIET heeft aangegeven dat deze documenten onderdeel uitmaken van de beschikking 

- Beschikking 
deze status krijgen de documenten waarvan de ‘Coördinator’ op het moment van registreren van de 
beschikking WEL heeft aangegeven dat deze documenten onderdeel uitmaken van de beschikking 

- Archief 
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In onderstaande figuur is voor de Reguliere procedure de relatie uitgewerkt tussen de Aanvraagstatus en de 

statussen van notities, bijlagen en documenten. 

 

Concept

Aanvulling 

gevraagd

In behandeling

Aanhouden 

beslissing

Beschikking
OLO Dossier 

gesloten

Status Document (alleen door BG/Adviseur toegevoegd)

Status Bijlagen

Concept In behandeling BeschikkingBehandeld

Vervallen

Archief

1

In behandeling

Toelichting 1

Op het moment van het registreren van de beschikking, heeft de 

gebruiker de mogelijkheid om bijlagen te selecteren die onderdeel zijn 

van de beschikking.

1. Bijlage onderdeel van de beschikking = status Beschikking

2. Bijlage géén onderdeel van de beschikking = status Behandeld

3. Bijlagen die na het registeren worden ingediend = status Aanvulling

Toegevoegd 

Behandeld Beschikking

2

Archief

Status 

aanvraag

Toelichting 2

Op het moment van het registreren van de beschikking, heeft de gebruiker de 

mogelijkheid om documenten te selecteren die onderdeel zijn van de 

beschikking.

1  Document onderdeel van de beschikking = status Beschikking

2. Document géén onderdeel van de beschikking = status Behandeld

3. Documenten die na het registreren worden ingediend = status Toegevoegd

Statusovergangen  Reguliere procedure

Aanvulling

Toegevoegd (Concept)

Toegevoegd (Concept)

Status Notitie

Toegevoegd

 
 

Statusovergang notities 

Notities kunnen worden toegevoegd door het ‘Bevoegd gezag’ en ‘Adviesorganisaties’. Als de notitie in de 

status ‘Concept’ wordt toegevoegd krijgt deze de status ‘Toegevoegd (Concept)’ toegekend. Als de notitie in 

de statussen ‘In behandeling’, ‘Aanvulling gevraagd’, ‘Aanhouden beslissing’, en ‘Beschikking’ krijgt deze de 

status ‘Toegevoegd’.  

 

Statusovergang Documenten 

Documenten kunnen worden toegevoegd door het ‘Bevoegd gezag’ en ‘Adviseur’ in de status ‘Concept’, 

indien het dossier is opengesteld voor het ’Bevoegd gezag’ en de eventuele ’Adviseurs’.  Documenten krijgen 

de status ‘Toegevoegd (Concept)’ toegekend. 

Op het moment dat documenten worden toegevoegd aan het dossier tijdens de statussen ‘In behandeling’, 

‘Aanvulling gevraagd’ en ‘Aanhouden beslissing’ krijgen deze de status ‘Toegevoegd’ toegekend. 

 

Op het moment dat een beschikking wordt geregistreerd heeft de ‘Coördinator’ de optie om documenten te 

selecteren die onderdeel uitmaken van de beschikking. Deze documenten krijgen de status ‘Beschikking’. De 

documenten die op dat moment wel onderdeel uitmaken van het dossier, maar niet van de beschikking 

krijgen de status ‘Behandeld’. Tijdens de status ‘Beschikking’ kunnen ook nog documenten worden 

toegevoegd. Deze documenten krijgen de status ‘Toegevoegd’ toegekend. 

 



 

                   

 

 

FO Bijlage Procesmodel versie 2.16  Pagina 84 van 125  

Bij de overgang naar de status ‘OLO dossier gesloten’, krijgen de documenten in het dossier met de status 

‘Behandeld’, ‘Beschikking’ en ‘Toegevoegd’ de status ‘Archief’.  

 

Statusovergang Bijlagen 

Bijlagen kunnen worden toegevoegd aan de conceptaanvraag door de ‘Aanvrager’, de ‘Gemachtigde’ of door 

de ‘Baliemedewerker’ (in opdracht van de ’Aanvrager’). Bij het toevoegen van één bijlage per keer moet de 

indiener de bijlage direct typeren. Bijlagen krijgen dan de status ‘Concept’ toegekend. 

Het is ook mogelijk om meerdere bijlagen tegelijk toe te voegen. Het typeren van de bijlagen kan de indiener 

daarna doen. Na het toevoegen van meerdere bijlagen tegelijk krijgen de bijlagen de status ‘Ongetypeerd’.  

 

Op het moment dat bijlagen worden ingediend, tegelijk met de aanvraag, wordt de status gewijzigd in ‘In 

behandeling’. Indien bijlagen worden ingediend tijdens de statussen ‘In behandeling’, ‘Aanvulling gevraagd’, 

‘Aanhouden beslissing’ wordt de status ‘Aanvulling’ toegekend.  

 

Op het moment dat een beschikking wordt geregistreerd heeft de ‘Coördinator’ de optie om bijlagen te 

selecteren die onderdeel uitmaken van de beschikking. Deze bijlagen krijgen de status ‘Beschikking’. De 

bijlagen die op dat moment wel onderdeel uitmaken van het dossier, maar niet van de beschikking krijgen de 

status ‘Behandeld’. De bijlagen met de status ‘Vervallen’ behouden deze status. Tijdens de status 

‘Beschikking’ kunnen nog bijlagen worden ingediend. Deze bijlagen krijgen de status ‘Aanvulling’ toegekend.   

 

Bij de overgang naar de status ‘OLO dossier gesloten’, krijgen de bijlagen in het dossier met de status 

‘Behandeld’, ‘Beschikking’ en ‘Aanvulling’ de status ‘Archief’. De bijlagen met de status ‘Vervallen’ behouden 

deze status.  
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In de onderstaande figuur voor de Uitgebreide procedure de relatie uitgewerkt tussen de Aanvraagstatus en 

de statussen van bijlagen en documenten. 

 

 
 

Statusovergang notities 

Notities kunnen worden toegevoegd door het ‘Bevoegd gezag’ en ‘Adviesorganisaties’. Als de notitie in de 

status ‘Concept’ wordt toegevoegd krijgt deze de status ‘Toegevoegd (Concept)’ toegekend. Als de notitie in 

de statussen ‘In behandeling’, ‘Aanvulling gevraagd’, ‘Aanhouden beslissing’, ‘Ontwerpbesluit’ en 

‘Beschikking’ krijgt deze de status ‘Toegevoegd’.  

 

Statusovergang Documenten 

Documenten kunnen worden toegevoegd door het ‘Bevoegd gezag’ en ‘Adviseur’ in de status ‘Concept’, 

indien het dossier is opengesteld voor het ’Bevoegd gezag’ en de eventuele ’Adviseurs’. Documenten krijgen 

de status ‘Toegevoegd (concept)’ toegekend. 

Op het moment dat er documenten worden toegevoegd aan het dossier tijdens de statussen ‘In 

behandeling’, en ‘Aanvulling gevraagd’ krijgen deze ook de status ‘Toegevoegd’ toegekend.  

 

Op het moment dat een ontwerpbesluit wordt geregistreerd heeft de ‘Coördinator’ de optie om documenten 

te selecteren die onderdeel uitmaken van het ontwerpbesluit. Deze documenten krijgen de status 

‘Ontwerpbesluit’. De documenten die op dat moment wel onderdeel uitmaken van het dossier, maar niet van 

het ontwerpbesluit krijgen de status ‘Behandeld’. Tijdens de status ‘Ontwerpbesluit’ kunnen nog documenten 

worden toegevoegd. 

 

Tijdens de optionele status ‘Aanhouden beslissing’ houden de documenten de status als toegekend tijdens de 

status ‘Ontwerpbesluit’. 
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Op het moment dat een beschikking wordt geregistreerd heeft de ‘Coördinator’ wederom de optie 

documenten te selecteren die onderdeel uitmaken van de beschikking. Deze documenten krijgen de status 

‘Beschikking’. De documenten die op dat moment wel onderdeel uitmaken van het dossier, maar niet van de 

beschikking houden of krijgen de status ‘Behandeld’. Tijdens de status ‘Beschikking’ kunnen nog documenten 

worden toegevoegd. Deze documenten krijgen de status ‘Toegevoegd’ toegekend. 

 

Bij de overgang naar de status ‘OLO dossier gesloten’, krijgen de documenten in het dossier met de status 

‘Behandeld’, ‘Beschikking’ en ‘Toegevoegd’ de status ‘Archief’.  

 

Statusovergang Bijlagen 

Bijlagen kunnen worden toegevoegd aan de conceptaanvraag door de ‘Aanvrager’, de ‘Gemachtigde’ of door 

de ‘Baliemedewerker’ (in opdracht van de ’Aanvrager’).   

Bij het toevoegen van één bijlage per keer moet de indiener de bijlage direct typeren. Bijlagen krijgen dan de 

status ‘Concept’ toegekend. 

Het is ook mogelijk om meerdere bijlagen tegelijk toe te voegen. Het typeren van de bijlagen kan de indiener 

daarna doen. Na het toevoegen van meerdere bijlagen tegelijk krijgen de bijlagen de status ‘Ongetypeerd’.  

 

 

Op het moment dat bijlagen worden ingediend, tegelijk met de aanvraag, wordt de status gewijzigd in ‘In 

behandeling’. Indien bijlagen worden toegevoegd tijdens de statussen ‘In behandeling’ en ‘Aanvulling 

gevraagd’ wordt de status ‘Aanvulling’ toegekend.  

 

Op het moment dat een ontwerpbesluit wordt geregistreerd heeft de ‘Coördinator’ de optie om bijlagen te 

selecteren die onderdeel uitmaken van het ontwerpbesluit. Deze bijlagen krijgen de status ‘Ontwerpbesluit’. 

De bijlagen die op dat moment wel onderdeel uitmaken van het dossier, maar niet van het ontwerpbesluit 

krijgen de status ‘Behandeld’. De bijlagen met de status ‘Vervallen’ houden deze status. Tijdens de status 

‘Ontwerpbesluit’ kunnen nog bijlagen worden ingediend. Deze bijlagen krijgen de status ‘Aanvulling’ 

toegekend. 

 

Tijdens de optionele status ‘Aanhouden beslissing’ houden de documenten de status als toegekend tijdens de 

status ‘Ontwerpbesluit’. 

 

Op het moment dat een beschikking wordt geregistreerd heeft de ‘Coördinator’ wederom de optie bijlagen te 

selecteren die onderdeel uitmaken van de beschikking. Deze bijlagen krijgen de status ‘Beschikking’.  De 

documenten die op dat moment wel onderdeel uitmaken van het dossier, maar niet van de beschikking 

houden of krijgen de status ‘Behandeld’. De bijlagen met de status ‘Vervallen’ houden deze status. Tijdens de 

status ‘Beschikking’ kunnen nog bijlagen worden ingediend. Deze bijlagen krijgen de status ‘Aanvulling’ 

toegekend.  

 

Bij de overgang naar de status ‘OLO dossier gesloten’, krijgen de bijlagen in het dossier met de status 

‘Behandeld’, ‘Beschikking’ en ‘Aanvulling’ de status ‘Archief’. De bijlagen met de status ‘Vervallen’ behouden 

deze status.  
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4 Events 

4.1 Introductie 

Een event is een taak in Omgevingsloket online. Elk event heeft een trigger (instantiatie of beginhandeling). 

Vervolgens verwerkt Omgevingsloket online instrument questions (IQ) en event questions (EQ). Bij 

instrumentvragen worden op basis van de kennismodellen in Omgevingsloket online gegevens uitgevraagd 

ten behoeve van de afleiding van andere gegevens (zoals verplichtingen en benodigde informatie); bij event 

vragen worden direct gegevens uitgevraagd (dus zonder gebruik van kennismodellen).  

 

In onderstaand schema staan de betrokken gegevens van de instrument en event vragen weergegeven. 

Daarnaast wordt weergegeven wat de resultaten van het event zijn (eindehandelingen), zoals 

statuswijzigingen, het genereren en versturen van berichten, publicatie voorbereiden, het wijzigen van 

statussen van één of meerdere onderdelen of de aanvraag als geheel.  

 

De letter van de code voor de naam van elk event verwijst naar de actor:  

- A voor ’Aanvrager’, ‘Melder’ of ’Gemachtigde’  

- B voor ’Bevoegd gezag’, ’Adviseur’ of ‘Uitvoerder’1  

- AB voor het geval waarbij beide actoren een event kunnen uitvoeren 

- S voor het systeem 

 

Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van een notitie. In onderstaand overzicht is een omschrijving van de 

verschillende events uitgewerkt. 

 

Naam A0 Naam Event 

Identificatie A0 

Omschrijving Een omschrijving van de processtap die plaatsvindt 

Gegevens / attributen  IQ: Gegevens als resultaat van instrumentvragen 

 EQ: Gegevens als resultaat van event vragen 

Actoren De rol die het event uitvoert 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Trigger van het event 

Einde-handeling(en)  Resultaat van het event 

4.2 Overzicht events 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke events per status beschikbaar zijn. Hieronder volgt een 

alfabetische lijst van alle events. 

                                                                 

 

 
1 Een ’Baliemedewerker’ in de actieve rol kan op ‘Aanvraag indienen’ en ‘Aanvullingen indienen’ na, alle 
events van de ’Aanvrager’ uitvoeren. Daarnaast is het voor de ’Baliemedewerker’ mogelijk om in de statussen 
‘Concept’, en ‘Beschikking’ bijlagen toe te voegen indien deze op papier zijn aangeleverd. 
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Naam Aanvraag indienen 

Identificatie A4 

Omschrijving De aanvraag/melding wordt ingediend in Omgevingsloket online 

Gegevens / attributen  EQ: Dien aanvraag in 

 EQ: Er dient gevraagd te worden of en zo ja, welke bijlagen men later wil 

inleveren. Ook wordt er gevraagd welke bijlagen niet worden ingeleverd. 

 EQ: de aanvrager kan opmerkingen plaatsen 

 EQ: aanvrager dient aan te geven of gegevens vrijgegeven mogen worden  

 EQ: aanvrager dient akkoordverklaring te geven 

 IQ: Indien een wetswijziging heeft plaatsgevonden die van invloed is op de 

aanvraag, wordt dit middels notificatie aangegeven 

 IQ: Indien niet minimaal alle verplichte gegevens van één onderdeel en 

één object zijn ingevuld, dient er een melding te komen dat niet wordt 

voldaan aan de minimale vereisten met aanduiding van hetgeen ontbreekt 

(op onderdeelniveau) 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde / baliemedewerker 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 De aanvraag/melding is opgesteld 

 Eventuele bijlagen zijn toegevoegd 

Einde-handeling(en)  Registreer ‘Datum ingediend’ 

 Toon Mijn overzicht aan aanvrager / melder / gemachtigde / 

baliemedewerker met mededeling dat aanvraag en of melding ingediend 

zijn 

Indien het om een vergunningaanvraag of vergunningvrije aanvraag gaat (al dan 

niet in combinatie met een melding): 

 Wijzig de status van de aanvraag eerst in de tussenstatus ‘Ingediend’ 

 Na het geagendeerd indienen van de aanvraag wijzig de status in ‘In 

behandeling’ 

 Alle ingediende onderdelen krijgen de default waardes bij ‘status 

volledigheid’ en ‘status beoordeling’ (beiden in onderzoek). 

 Verleen bevoegd gezag en eventueel de gemeente waar de activiteiten 

worden uitgevoerd toegang tot het dossier 

 Genereer een pdf van de aanvraag 

 Genereer een publiceerbare pdf van de aanvraag 

 Stuur bericht ‘aanvraag ingediend’ (indien aanvraag) aan het bevoegd 

gezag 

 Stuur indien het bevoegd gezag gewijzigd is ten opzichte van het 

automatisch afgeleide BG voor de omgevingaanvraag en er is geen sprake 

van mijnbouwwerk, het bericht ‘notificatie aanvraag (N13)’ naar de 

gemeente 

 Stuur in geval van mandatering / behandeldienst (waarbij notificatie voor 

communicatie is ingesteld) het bericht ‘notificatie aanvraag (N13)’ naar 

het bevoegd gezag 

 Stuur een ontvangstbevestiging aan de aanvrager / gemachtigde met een 

pdf van de aanvraag 
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 Plaats bestanden op FTP omgeving uitvoerende BG 

Indien het specifiek om een melding gaat (al dan niet in combinatie met een 

aanvraag): 

 Wijzig de status van de melding eerst in de tussenstatus ‘Ingediend’ 

 Na het geagendeerd indienen van de melding wijzig de status in ‘Gemeld’ 

 Verleen bevoegd gezag, uitvoerder en eventueel de gemeente waar de 

activiteiten worden uitgevoerd toegang tot het dossier 

 Genereer een pdf van de melding 

 Stuur een bericht ‘melding ingediend’ aan het bevoegd gezag 

 Stuur indien het bevoegd gezag gewijzigd is ten opzichte van het 

automatisch afgeleide BG voor de omgevingsmelding het bericht 

‘notificatie aanvraag (N13)’ naar de gemeente 

 Stuur in geval van mandatering / behandeldienst (waarbij notificatie voor 

communicatie is ingesteld) het bericht ‘notificatie aanvraag (N13)’ naar 

het bevoegd gezag 

 Stuur een ontvangstbevestiging aan de melder / gemachtigde met een pdf 

van de melding met een checklist en een overzicht van de maatregelen 

 Plaats bestanden op FTP omgeving uitvoerende 

Berichten  Aanbieden aanvraag (StUF 3.05) omvDi01AanbiedenAanvraag 

 Aanbieden melding (StUF 3.05) omvDi01AanbiedenAanvraag 

 Aanbieden melding water (vanaf StUF 3.10 en 3.11) 

wwvDi01AanbiedenAanvraag 

 Aanbieden aanvraag water (vanaf StUF 3.10 en 3.11)  

wwvDi01AanbiedenAanvraag 

 Aanbieden melding omgeving (vanaf StUF 3.10 en 3.11) 

omvDi01AanbiedenAanvraag 

 Aanbieden aanvraag omgeving (vanaf StUF 3.10 en 3.11) 

omvDi01AanbiedenAanvraag 

 Email N2 Aanvraag ingediend - naar BG 

 Email N12 Melding ingediend - naar BG 

 Email N13 Notificatie aanvraag – naar latend BG (bij gewijzigd BG in 

omgevingsaanvraag) 

 Email N13 Notificatie aanvraag – naar oorspronkelijk BG (bij mandatering 

en communicatie gewenst) en aanvrager (B15) 

 Email N15a Ontvangstbevestiging AV - naar aanvrager 

 Email N15b Ontvangstbevestiging M - naar melder 

 

Naam Aanvraag intrekken 

Identificatie A6 

Omschrijving De ingediende aanvraag/melding intrekken 

 

Gegevens / attributen  EQ: Trek aanvraag in 

Actoren Aanvrager / gemachtigde  
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Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Stuur bericht ‘aanvraag ingetrokken’ aan de aanvrager / gemachtigde en 

coördinator 

Berichten  omvDi01IntrekkenAanvraag (E3) (StUF 3.05)  

 vrgDi01IntrekkenAanvraag (E?) (StuF 3.10 en 3.11) 

 Email N3a Aanvraag ingetrokken BG - naar bevoegd gezag 

 Email N3b Aanvraag ingetrokken AV - naar aanvrager 

 

Naam Aanvraag overdragen (Invulhulp aanzetten) 

Identificatie A28 (was B21) 

Omschrijving Een aanvraag/melding die door een aanvrager is gemaakt of overgenomen, kan 

door de aanvrager middels de taak ‘Aanvraag overdragen’* aan de 

baliemedewerkers van het bevoegd gezag worden toegekend.  

Alle baliemedewerkers van het betreffende bevoegd gezag zijn na uitvoering van 

de taak in staat om de aanvraag verder in te vullen. 

* In het loket komt de term ‘aanvraag overdragen’ niet voor, daar is dezelfde 

functionaliteit beschikbaar onder de naam ‘invulhulp aanzetten’. Voor het 

leesgemak en vindbaarheid in bijvoorbeeld autorisatietabellen wordt ‘aanvraag 

overgedragen’ als term in stand gehouden. In de documentatie worden de termen 

‘aanvraag overdragen’ en ‘invulhulp aanzetten’ door elkaar gebruikt. 

 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Stuur bericht ‘aanvraag overgedragen’ aan de baliemedewerker 

Berichten  Email N21 Invulhulp aangezet - naar aanvrager 

 Email N24 Aanvraag overgedragen - naar BG Baliemedewerker 

 

Naam Aanvraag overnemen door aanvrager (Invulhulp uitzetten) 

Identificatie A25 

Omschrijving Een aanvraag/melding die door een baliemedewerker is gemaakt of overgenomen, 

kan door de aanvrager middels de taak ‘Aanvraag overnemen’* weer door de 

aanvrager worden overgenomen. 

De aanvragergegevens moeten ingevuld zijn, anders heeft de aanvrager geen 

toegang tot deze aanvraag.  

* In het loket komt binnen de aanvraagmodule de term ‘aanvraag overnemen’ niet 

voor, daar is dezelfde functionaliteit beschikbaar onder de naam ‘invulhulp 

uitzetten’. Voor het leesgemak en vindbaarheid in bijvoorbeeld autorisatietabellen 

wordt ‘aanvraag overnemen’ als term in stand gehouden. In de documentatie 

worden de termen ‘aanvraag overnemen’ en ‘invulhulp uitzetten’ door elkaar 

gebruikt. 
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Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde  

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder de baliemedewerker als betrokkene 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Aanvraag overnemen van andere baliemedewerker 

Identificatie B12 

Omschrijving Een aanvraag/melding die door een baliemedewerker is gemaakt of aan hem 

overgedragen is door de aanvrager, kan worden overgenomen door een andere 

baliemedewerker. Overnemen kan zowel vanuit beheermodule als vanuit de 

aanvraagmodule 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder de oude baliemedewerker als betrokkene  

 Voeg de nieuwe baliemedewerker toe als betrokkene 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Aanvraag verwijderen 

Identificatie A11 

Omschrijving Een  conceptaanvraag verwijderen uit Omgevingsloket online.  

Gegevens / attributen  EQ: Verwijder aanvraag 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde / baliemedewerker 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Alle ingevoerde gegevens en toegevoegde bijlagen worden uit 

Omgevingsloket online verwijderd 

 Indien vooroverleg is ingesteld worden soap bericht en / of e-

mailberichten verstuurd aan uitvoerder en BG 

Berichten  omvDi01VerwijderenAanvraag (E31) (StUF 3.05)  – (indien vooroverleg is 

aangevraagd) 

 vrgDi01VerwijderenAanvraag (E?) (StUF 3.10 en 3.11) 

 email N31 Aanvraag verwijderd BG – (indien vooroverleg is aangevraagd) 

aan uitvoerder en BG (indien BG communicatie optie heeft aangevinkt 

 

Naam Aanvulling indienen 

Identificatie A5 

Omschrijving De aanvulling wordt ingediend in Omgevingsloket online 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer bijlagen 

 EQ: Dien aanvulling in 
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Actoren Aanvrager / gemachtigde 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Bijlagen zijn toegevoegd 

Einde-handeling(en)  Registreer ‘Datum aanvulling ingediend’ 

 Stuur bericht ‘ontvangstbevestiging aanvulling’ aan de aanvrager / 

gemachtigde 

 Stuur bericht ‘aanvulling ingediend’ aan het bevoegd gezag (coördinator) 

Indien de aanvraag de status ‘Aanvulling gevraagd’ heeft: 

 Wijzig de status van de aanvraag in ‘In behandeling’ 

Berichten  Email N5 Aanvullingen ingediend – naar BG 

 Email N16 Ontvangstbevestiging aanvullingen – naar aanvrager/ 

gemachtigde  

 Email N61 Ontvangstbevestiging aanvullingen – naar gemachtigde als de 

aanvrager aanvulling heeft ingediend 

 Bericht indienen aanvulling: vrgDi01IndienenAanvulling (E?) (StUF 3.10 en 

3.11) 

 

Naam Aanvulling vragen 

Identificatie B2 

Omschrijving Op basis van de beoordeling van de volledigheid van de verstrekte informatie bij de 

onderdelen (is er voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen), wordt 

de aanvrager / gemachtigde in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende 

gegevens aan te vullen.  

Gegevens / attributen  EQ: Selectie aanvrager / gemachtigde 

 EQ: Selecteer onderdeel(en) die van toepassing zijn  

 EQ: Geef toelichting (optioneel) 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Wijzig de status van de aanvraag in ‘Aanvulling gevraagd’ 

 Stuur bericht ‘aanvulling gevraagd’ aan de aanvrager / gemachtigde 

 Verleen de aanvrager / gemachtigde de mogelijkheid om aanvulling in te 

dienen 

Berichten  Email N4 Aanvullingen gevraagd – aan aanvrager zonder gemachtigde of 

naar gemachtigde van aanvrager 

 vrgDi01AanvragenAanvullingen (StUF 3.10 en 3.11) 

 

Naam Aanvragen advies 

Identificatie B3 

Omschrijving Conceptaanvraag: 

 Bij een adviseur (adviserende organisatie) voor één of meerdere onderdelen 

een advies aanvragen ten behoeve van het overleg, indien dit nodig is. 
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Ingediende aanvraag/melding: 

 Bij een adviseur (adviserende organisatie) voor één of meerdere onderdelen 

een advies aanvragen, indien dit nodig is. In het geval dat een adviseur wordt 

ingeschakeld voor beoordeling van volledigheid (of er voldoende informatie is 

om een besluit te kunnen nemen), wordt deze ook ingeschakeld voor 

beoordeling in het kader van vergunningverlening. Ook bij VVGB-plicht wordt 

de adviseur eerst om volledigheidsadvies gevraagd, alvorens de VVGB wordt 

aangevraagd. 

 

Bij een aanvraag in de status Beschikking: 

 Bij een adviseur (adviserende organisatie) voor één of meerdere onderdelen 

een advies aanvragen ten behoeve van de beoordeling van de aanvullingen, 

indien dit nodig is. 

  

Gegevens / attributen2  EQ: Selecteer adviseur (adviserende organisatie) 

 EQ: Selecteer onderdeel(en)  

 EQ: Geef toelichting (waarin in ieder geval vermeld staat of het om 

beoordeling in het kader van vergunningverlening gaat, of het om 

beoordeling van volledigheid gaat of dat het ten behoeve van 

overlegoverleg is.) 

Actoren Coördinator / behandelaar (van bevoegd gezag, uitvoerder of adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 De coördinator wil (volledigheids)advies over één of meerdere onderdelen 

aanvragen bij een adviseur. 

 De coördinator moet volledigheidsadvies aanvragen in het geval van 

VVGB-plicht 

Einde-handeling(en)  Verleen alle medewerkers van de adviserende organisatie toegang tot het 

dossier 

 Stuur bericht ‘verzoek om advies’ naar een adviserende organisatie 

(adviseur) 

 Registreer ‘Einddatum VVGB’ in het geval dat het om een VVGB gaat (= 

huidige datum + 8 weken) 

Berichten  Email N18 Verzoek om advies – naar adviseur 

 Email N38 Adviesorganisatie ingediend – naar bevoegd gezag coördinator 

 Bericht vzkDi01AanvragenAdvies (E18) 

 Bericht vrgDi01AanvragenAdvies (StUF 3.10 en 3.11) 

 

Naam Adviseur toewijzen 

Identificatie B11 

Omschrijving De adviseur (adviserende organisatie) wijst een adviseur (als persoon) toe aan een 

adviesaanvraag 

                                                                 

 

 
2 Overleg is ook al mogelijk als er nog geen werkzaamheden toegevoegd zijn. 
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Gegevens / attributen  EQ: Selecteer medewerker van adviseur  

Actoren Coördinator (van adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Verzoek om advies  

Einde-handeling(en)  Stuur een bericht ‘verzoek om advies’ aan de adviseur 

 Sla de geselecteerde medewerker van de adviseur op en geef deze rechten 

om een VVGB of advies toe te voegen 

Berichten  Email N18 Verzoek om advies – naar adviseur 

 

Naam Algemene gegevens wijzigen 

Identificatie AB20 

Omschrijving De algemene aanvraaggegevens wijzigen in het aanvraag gegevenspaneel. Een 

coördinator kan slechts de referentiecode van het bevoegd gezag wijzigen in het 

aanvraag gegevenspaneel. 

Gegevens / attributen  EQ: Wijzig de betreffende gegevens 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla de gewijzigde gegevens op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Behandelaar toewijzen 

Identificatie  B20 

Omschrijving Betrekken van een behandelaar bij een conceptaanvraag tijdens het vooroverleg. 

Gegevens / attributen  EQ: Selectie behandelaar 

 EQ: Selecteer onderdeel(en) die van toepassing zijn 

 

EQ: Geef toelichting (optioneel) 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag, uitvoerder en adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 De coördinator wil een behandelaar bij het overleg betrekken 

Einde-handeling(en)  Verleen de behandelaar rechten om het dossier in te zien en documenten 

toe te voegen 

 Stuur bericht ‘behandelaar toegevoegd’ aan de behandelaar 

Berichten  Email N23 Behandelaar toegevoegd vooroverleg – naar bevoegd gezag 

behandelaar 

 

Naam Behandelen verzoek tot geheimhouding 

Identificatie B26 

Omschrijving Een aanvrager kan een verzoek tot geheimhouding doen voor bepaalde bijlagen die 

betrekking hebben op verschillende milieu onderdelen 

Gegevens / attributen EQ: Beoordeel het verzoek op juistheid.  
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Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

N.v.t. 

Einde-handeling(en)  Honoreer het verzoek tot geheimhouding 

Berichten  n.v.t. 

 

 

Naam Beoordeling vragen 

Identificatie B4 

Omschrijving De beoordeling voor één of meerdere onderdelen aanvragen 

Gegevens / attributen  EQ: Selectie behandelaar 

 EQ: Selecteer onderdeel(en) die van toepassing zijn  

 EQ: Geef toelichting (optioneel) 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 De coördinator wil een verzoek tot beoordeling aan de behandelaar 

voorleggen 

Einde-handeling(en)  Verleen de behandelaar rechten om de ‘status beoordeling’ te wijzigen 

 Stuur bericht ‘verzoek tot beoordeling’ aan de behandelaar 

Berichten  Email N19 Verzoek tot beoordeling – naar bevoegd gezag behandelaar 

 

Naam Bericht in behandeling verzenden 

Identificatie B14 

Omschrijving Verzenden naar de aanvrager van het bericht dat zij als bevoegd gezag de 

ingediende aanvraag in behandeling hebben genomen en volgens welke procedure 

dat gebeurt. 

Gegevens / attributen EQ: Controleer de volgende gegevens op juistheid: 

 Datum van indiening 

 Soort procedure 

 Bevoegd gezag 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Selecteer de ingediende aanvraag o.b.v. ontvangen bericht ‘aanvraag 

ingediend’  

Einde-handeling(en)  Publiceer de kennisgeving van de aanvraag  

 Stuur een bericht ‘in behandeling’ naar de aanvrager 

Indien het om een reguliere procedure gaat: 

 Publiceer de kennisgeving van de aanvraag 

Berichten  Email N11 In behandeling – naar aanvrager 

 

Naam Beschikking registreren 

Identificatie B8 

Omschrijving De beschikking is opgesteld en wordt vervolgens geupload en geregistreerd in 

Omgevingsloket online 
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Gegevens / attributen  EQ: Upload beschikking 

 EQ: Voer metadata in 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

Er kan op één van de volgende momenten beschikt worden: 

 Alle onderdelen zijn beoordeeld 

 De aanvraag is onvolledig na aanvulling 

 Aanvulling is niet tijdig ingediend 

Einde-handeling(en)  Wijzig de status van de aanvraag in ‘beschikking’ 

 Publiceer de kennisgeving van de beschikking  

 Stuur een bericht ‘besluit verzonden’ aan de aanvrager / gemachtigde  

(met een pdf van de beschikking) N8b en de betrokken behandelaars (van 

bevoegd gezag, uitvoerder en adviseur) N8a 

Berichten  Email N8a Besluit verzonden BG – aan bevoegd gezag behandelaar / 

adviseur 

 Email N8b Besluit verzonden AV – aan aanvrager 

 

Naam Beslissing aanhouden 

Identificatie B1 

Omschrijving Een bij wet bepaalde reden om de beschikking nog niet af te geven. 

Gegevens / attributen  EQ: Registreer aanhoudingsgrond 

Actoren Coördinator (bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 De aanvraag dient te worden aangehouden 

Einde-handeling(en)  Sla de aanhoudingsgrond op 

 Stuur een bericht ‘beslissing aangehouden’ aan de aanvrager / 

gemachtigde 

 Publiceer een kennisgeving aanhouding 

 Wijzig de status van de aanvraag in ‘Aanhouden beslissing’ 

Berichten  Email N1 Aanhouden beslissing – naar aanvrager zonder gemachtigde of 

naar gemachtigde van aanvrager 

 

Naam Beslistermijn verlengen aankondigen 

Identificatie B25 

Omschrijving Aankondigen dat de beslistermijn wordt verlengd, omdat de (normale) 

beslistermijn niet voldoende is om een beslissing te nemen op de aanvraag 

Gegevens / attributen  EQ: Registreer einddatum beslistermijn 

 EQ: Registreer toelichting 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Stuur bericht ‘aankondiging verlenging beslistermijn’ aan de aanvrager / 

gemachtigde 

Berichten  Email N7 Aankondiging verlenging beslistermijn – naar aanvrager 
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Naam Betrokkene toevoegen 

Identificatie A10 

Omschrijving Een betrokkene inzage geven door deze toe te voegen in het betrokkenenpaneel. 

De aanvraag- en locatiegegevens moeten minimaal zijn ingevuld om een 

betrokkene te kunnen toevoegen. 

Gegevens / attributen  EQ: Registreer het type betrokkene: 

 Persoon 

 Organisatie 

 Bevoegd gezag (Rijk, Provincie of Gemeente) 

 Waterschap 

 EQ: Registreer de betrokkene zelf: 

 BSN (bij persoon) 

 BIN (bij organisatie) 

 De organisatie zelf (bij Rijk, Provincie, Gemeente of Waterschap) 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 N.v.t. 

Einde-handeling(en)  Stuur een bericht ‘betrokkene toegevoegd’ naar de betreffende 

betrokkene 

Berichten  N9 Betrokkene toegevoegd – naar betrokkene 

 

Naam Betrokkene verwijderen 

Identificatie A29 

Omschrijving Een betrokkene geen inzage meer geven door deze te verwijderen in het 

betrokkenenpaneel. 

Betrokkenen vanuit het bevoegd gezag, die automatisch zijn toegevoegd aan de 

aanvraag, kunnen niet worden verwijderd (alleen de door de 

aanvrager/gemachtigde zelf toegevoegde betrokkenen kunnen worden 

verwijderd). 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer betrokkene 

 EQ: Selecteer betrokkene verwijderen 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 N.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder de betrokkene uit het onderdelenpaneel 

 Stuur een bericht ‘betrokkene verwijderd’ naar de betreffende ex-

betrokkene 

Berichten  Email N27 Betrokkene verwijderd – naar ex-betrokkene 

 

Naam Bevoegd gezag wijzigen 
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Identificatie B15 

Omschrijving Indien de aanvraag/melding niet bij het juiste bevoegd gezag is ingediend, wordt 

het bevoegd gezag gewijzigd 

Taak is voor bevoegd gezag beschikbaar in de status ‘in behandeling’ 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer nieuw bevoegd gezag 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Aanvraag ingediend  

Einde-handeling(en)  Sla het gewijzigde bevoegd gezag op en geef deze toegang tot het dossier 

 Voor het latende bevoegd gezag komt de toegang tot het dossier te 

vervallen, tenzij het latend bevoegd gezag heeft ingesteld wel op de hoogte 

gehouden te willen worden van aanvragen. De toegang tot het dossier is 

dan beperkt tot inzagerecht.  

 Stuur bericht bevoegd gezag gewijzigd aan het nieuwe bevoegd gezag  

 Stuur bericht bevoegd gezag gewijzigd ter informatie aan aanvrager 

 Stuur bericht aan coördinator latende adviesorganisatie 

 Stuur bericht aan latende behandelaars 

Berichten  vzkDi01WijzigBevoegdGezag (E26) (StUF 3.05) 

 vrgDi01WijzigBevoegdGezag (E?) (StUF 3.11 en 3.12) 

 Email N26 Bevoegd gezag gewijzigd AV – naar aanvrager 

 Email N39 BG gewijzigd – naar nieuwe BG 

 Email N40 Intrekken verzoek advies – naar de op dat moment toegewezen 

adviescoördinator van de adviesorganisatie. Indien geen adviescoördinator 

toegewezen dan naar de adviesorganisatie. Naar adviseur indien 

toegewezen. 

 Email N41 Einde behandeling – naar latende behandelaar 

 Email N42 - Bevoegd gezag gewijzigd oud BG – naar latend BG 

 

Naam Behandeling overdragen aan andere organisatie 

Identificatie B31 

Omschrijving Nadat een aanvraag/melding is ingediend, kan de coördinator de aanvraag/melding 

voor behandeling overdragen aan een andere organisatie. 

Taak is voor bevoegd gezag beschikbaar in de status ‘in behandeling’ 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer nieuwe uitvoerder 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Aanvraag ingediend  

Einde-handeling(en)  Sla de uitvoerende organisatie op en geef deze toegang tot het dossier 

 Stuur bericht aan coördinator latende adviesorganisatie 

 Stuur bericht aan latende behandelaars 

Berichten  Di01AanbiedenAanvraag (StUF 3.05) 

 Di01AanbiedenAanvraag (StUF 3.11 en 3.12) 
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 Email N39 Verzoek tot behandeling – notificatie naar de uitvoerende 

organisatie 

 Email N13 Aanvraag is uitbesteed – notificatie naar bevoegd gezag van de 

aanvraag/melding 

 Email N40 Intrekken verzoek advies – naar de op dat moment toegewezen 

adviescoördinator van de adviesorganisatie. Indien geen adviescoördinator 

toegewezen dan naar de adviesorganisatie. Naar adviseur indien 

toegewezen. 

 Email N41 Einde behandeling – naar latende behandelaar 

 

Naam Bevoegd gezag wijzigen  

Identificatie A20 

Omschrijving Aanvrager heeft de mogelijkheid om zelf handmatig het bevoegd gezag aan te 

passen. Indien er sprake is van een gecombineerde aanvraag, is het voor zowel de 

omgevingsvergunning als de watervergunning mogelijk om het bevoegd gezag te 

wijzigen.  

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer nieuw bevoegd gezag omgeving (indien aanwezig in de 

aanvraag) 

 EQ: Selecteer nieuw bevoegd gezag water (indien aanwezig in de aanvraag) 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde / baliemedewerker 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Aanvraaggegevens ingevuld 

 Locatiegegevens ingevuld 

 Werkzaamheden geselecteerd  

Einde-handeling(en)  Sla het gewijzigde bevoegd gezag op 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 

 

Naam Bijlage inzien 

Identificatie AB9 

Omschrijving Documenten van het type bijlagen kunnen in het bijlagenpaneel ingezien worden. 

Gegevens / attributen  Download Bijlagen 

 Open Bijlagen 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  n.v.t. 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Bijlage toevoegen 
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Identificatie A9 

Omschrijving Documenten van het type bijlagen uploaden (toevoegen) in het bijlagenpaneel 

Preconditite: aanvraag in status concept. Na indienen is functie A5 (aanvulling 

indienen) aan de orde  

Gegevens / attributen  Upload bijlagen 

 EQ: Geef type bijlage aan 

 EQ: Voer metadata in 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde / Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Er zijn werkzaamheden toegevoegd 

Einde-handeling(en)  Sla de metadata op 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 

Naam Bijlage verwijderen 

Identificatie A27 

Omschrijving Documenten van het type bijlagen verwijderen uit het bijlagenpaneel 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer bijlage 

 EQ: Selecteer bijlage verwijderen 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder de bijlage uit het bijlagenpaneel 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Bijlage laten vervallen 

Identificatie B23 

Omschrijving Als de status van de bijlage ‘In behandeling’, ‘Aanvulling’, ‘Ontwerpbesluit’,  

‘Aanhouden beslissing’ of ‘Beschikking’ is, dan kan de status van bijlage gewijzigd 

worden naar ‘Vervallen’. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer de bijlage 

 EQ: Wijzig de status van de bijlage  

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Bijlage is geupload 

Einde-handeling(en)  Sla de status van de bijlage op als status ‘Vervallen’ 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Bouwwerk specificeren 

Identificatie A31 

Omschrijving Het specificeren van een bouwwerk binnen de werkzaamheid ‘brandveilig gebruik’ 
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Gegevens / attributen  EQ: Selecteer het bouwwerk 

 EQ: Specificeer het bouwwerk  

Actoren Aanvrager 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 ‘Brandveilig gebruik’ is toegevoegd 

Einde-handeling(en)  Specificeren bouwwerk 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Bouwwerk toevoegen 

Identificatie A30 

Omschrijving Het toevoegen van een bouwwerk binnen de werkzaamheid ‘brandveilig gebruik’ 

Gegevens / attributen  EQ: Voeg een bouwwerk toe onder ‘brandveilig gebruik’  

Actoren Aanvrager 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 ‘Brandveilig gebruik’ is toegevoegd 

Einde-handeling(en)  Toevoegen bouwwerk 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Bouwwerk verwijderen 

Identificatie A32 

Omschrijving Het verwijderen van een bouwwerk binnen de werkzaamheid ‘brandveilig gebruik’ 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer het bouwwerk 

 EQ: verwijder het bouwwerk  

Actoren Aanvrager 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 ‘Brandveilig gebruik’ is toegevoegd 

Einde-handeling(en)  Verwijderen bouwwerk 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Coördinator toewijzen / wijzigen 

Identificatie B12 

Omschrijving Aanvragen / meldingen die zijn binnengekomen in de functionele postbus kunnen 

door een coördinator aan een coördinator worden toegewezen en een toegewezen 

coördinator kan een andere coördinator toewijzen aan een aanvraag (= coördinator 

wijzigen) 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer coördinator 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag, uitvoerder en adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Aanvraag ingediend 

Einde-handeling(en)  Sla de geselecteerde coördinator op en geef deze toegang tot het dossier 

 Indien er sprake was van een oude toegewezen coördinator, komen zijn 

rechten als coördinator te vervallen, maar blijft de toegang tot het dossier 

gehandhaafd. 



 

                   

 

 

FO Bijlage Procesmodel versie 2.16  Pagina 103 van 125  

 Stuur een bericht ‘coördinator toegewezen’ naar de toegewezen 

coördinator en naar de oude toegewezen coördinator indien er al een 

coördinator was toegewezen 

Berichten  Email N17 Coördinator toegewezen – naar coördinator 

 Email N25 Coördinator verwijderd – naar ex-coördinator 

 

Naam Document inzien 

Identificatie B30 

Omschrijving Documenten van het type ‘Ontwerpbesluit’, ‘VVGB’, ‘Advies’, ‘Zienswijze’ of ’Overig 

document’ kunnen in het documentenpaneel ingezien worden. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer Document 

 EQ: Selecteer Inzien 

 EQ: Open Document 

Actoren Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  n.v.t. 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Document omschrijving inzien 

Identificatie B17 

Omschrijving De metadata (kenmerken) van een document inzien 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer Document 

 EQ: Selecteer Omschrijving inzien 

Actoren Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder, 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t 

Einde-handeling(en)  n.v.t 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Document omschrijving wijzigen 

Identificatie B29 (was AB10) 

Omschrijving De metadata (kenmerken) van een document wijzigen 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer document 

 EQ: Wijzig de metadata 

Actoren Aanvrager / melder gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla de gewijzigde metadata op 
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Berichten  n.v.t. 

 

Naam Document toevoegen 

Identificatie B10 

Omschrijving Documenten  van het type ’Advies’, ‘VVGB’, ’Zienswijze’ of ’Overig document 

kunnen in het documentenpaneel toegevoegd worden.  

Gegevens / attributen  EQ: Upload document 

 EQ: Geef type document aan: 

 Advies of VVGB voor adviseur 

 Zienswijze of overig document voor bevoegd gezag 

 EQ: Voer metadata in 

Actoren Coördinator en behandelaar (van bevoegd gezag, uitvoerder en adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Verzoek om advies indien het gaat om een advies of VVGB 

Opm.: een zienswijze kan door een ieder worden aangeleverd en wordt door het 

bevoegd gezag toegevoegd aan de aanvraag.  

Einde-handeling(en)  Sla de ingevoerde metadata op 

Indien het gaat om een advies of VVGB: 

 Stuur bericht ‘document toegevoegd’ aan de coördinator en indien van 

toepassing de behandelaar (de aanvrager van het advies) 

Indien het gaat om een zienswijze of overig document dat door een behandelaar is 

geupload: 

 Stuur bericht ‘document toegevoegd’ aan de coördinator 

Berichten  omvDi01ToevoegenBescheiden (E5) (StUF 3.05) 

 vrgDi01IndienenAanvulling (E?) (StUF 3.10 en 3.11) 

 email N10 Document toegevoegd 

 

Naam Document verwijderen 

Identificatie B19 

Omschrijving Documenten verwijderen uit het documentenpaneel. Een advies document kan 

alleen verwijderd worden zolang een advies nog niet volledig is. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer document 

 EQ: Selecteer document verwijderen 

Actoren Coördinator / behandelaar (van bevoegd gezag, uitvoerder en adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder het document uit het documentenpaneel 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Dossier  overdragen naar archief 

Identificatie B28 

Omschrijving Als de behandeling van de aanvraag afgerond en het dossier gesloten is kan 

‘Bevoegd gezag’ het dossier overdragen naar het eigen archief 

Gegevens / attributen  EQ: Controleer of de bestanden archiefwaardig zijn 
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Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 

Einde-handeling(en)  Draag de bestanden over naar het archief 

 Download het pdf overzicht  (optioneel) 

Berichten  Email N34 Dossier archiveren – naar bevoegd gezag coördinator 

Naam Dossier sluiten 

Identificatie B9 

Omschrijving Het dossier sluiten, zodat deze in de systemen van het bevoegd gezag gearchiveerd 

kunnen worden 

Gegevens / attributen  n.v.t. het betreft hier een handmatige statusovergang 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

Een van de onderstaande init-handlers: 

 Bericht ‘aanvraag ingetrokken’ dat de aanvraag door de aanvrager / 

gemachtigde is ingetrokken 

Einde-handeling(en)  Wijzig de status van de aanvraag in ‘OLO Dossier gesloten’ 

 Stuur een bericht ‘notificatie archief’ aan het bevoegd gezag dat het 

dossier gesloten is en naar de systemen van bevoegd gezag kan worden 

overgebracht. 

Berichten  Email N14 Notificatie archief naar bevoegd gezag / adviseur 

 

Naam Gegevens aanvrager wijzigen 

Identificatie A21 

Omschrijving De gegevens van de aanvrager / melder wijzigen in het aanvragerpaneel bij een 

concpetaanvraag. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer gegevens aanvrager wijzigen 

 EQ: Wijzig de betreffende NAW-gegevens 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla de gewijzigde gegevens op 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 

Naam Gegevens gemachtigde wijzigen 

Identificatie A22 

Omschrijving De gegevens van de gemachtigde wijzigen in het gemachtigdepaneel bij een 

conceptaanvraag. 

 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer gegevens gemachtigde wijzigen 

 EQ: Wijzig de betreffende NAW-gegevens 
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Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla de gewijzigde gegevens op 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 Bericht vrgDi01WijzigGemachtigde StUF 3.10 en 3.11) 

 

Naam In behandeling nemen 

Identificatie B7 

Omschrijving Een aanvraag toch in behandeling nemen, ook al is er na verzoek daartoe geen 

aanvulling ingediend door de aanvrager / gemachtigde 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Coördinator (bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 status aanvulling gevraagd 

Einde-handeling(en)  Verstuur email ‘terug in behandeling’ naar aanvrager 

 Wijzig de status van de aanvraag in ‘In behandeling’ 

Berichten  Email N22 Terug in behandeling – naar aanvrager 

 

Naam Gegevens bepalen 

Identificatie A23 

Omschrijving Bepaal de benodigde informatie* die betrekking heeft op de vastgestelde 

vergunningonderdelen. 

* hiermee worden de bijlagen bedoeld 

Gegevens / attributen  IQ: Bepaal  benodigde informatie 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde  

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Gegevens m.b.t. vergunningonderdelen zijn ingevuld 

Einde-handeling(en)  Sla specificatie benodigde informatie op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Locatie bepalen 

Identificatie A2 

Omschrijving De locatie (aangeduid met het adres / kadastrale perceel / locatie op Noordzee, 

Waddenzee of IJsselmeer) waarop de werkzaamheid betrekking heeft, wordt 

vastgesteld (dit betreft de begrenzing van het project in de zin van het gedeelte van 

het grondgebied). 

Gegevens / attributen  EQ: voer adres / kadastraal perceel / locatie op Noordzee, Waddenzee of 

IJsselmeer in 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 
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Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Nieuwe aanvraag/melding 

Einde-handeling(en)  Sla locatiegegevens van de aanvraag op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Locatie inzien 

Identificatie AB2 

Omschrijving De specificatie van een locatie inzien. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer locatie 

 EQ: Selecteer locatie inzien 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  n.v.t. 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Locatie wijzigen 

Identificatie A14 

Omschrijving De specificatie van een locatie wijzigen 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer locatie 

 EQ: Wijzig de betreffende locatiegegevens 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde  

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Opstellen aanvraag 

Einde-handeling(en)  Sla de gewijzigde gegevens op 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 

Naam Machtiging geven 

Identificatie A17 

Omschrijving Een ander (persoon of bedrijf) de volmacht geven om een aanvraag/melding 

namens de aanvrager/melder (verder) op te stellen en in te dienen.  

Maximaal kan er 1 ander (persoon of bedrijf) gemachtigd worden als de  aanvraag- 

en locatiegegevens zijn ingevuld en er minimaal 1 werkzaamheid aan de 

aanvraag/melding is toegevoegd 

Gegevens / attributen  EQ: voeg machtiging toe 

Actoren Aanvrager / melder 
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Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla ingevoerde gegevens op 

 Stuur bericht ‘machtiging gegeven’ aan de gemachtigde 

 Stuur bericht ‘machtiging gegeven’ aan het bevoegd gezag 

(conditie: alleen als de aanvraag/melding is ingediend) 

 Stuur bericht ‘machtiging gegeven’ aan de aanvrager 

 De gemachtigde verkrijgt invulrecht op de aanvraag. Als de taak wordt 

uitgevoerd door de baliemedewerker (namens de aanvrager) blijft het 

invulrecht echter bij de baliemedewerker. De aanvrager behoudt echter 

wel het recht om een machtiging te geven. 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N30a gemachtigde aangewezen G – naar gemachtigde 

 Email N30b gemachtigde aangewezen BG – naar bevoegd gezag 

 Email N30c gemachtigde aangewezen AV – naar aanvrager 

 Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 

Naam Machtiging intrekken 

Identificatie A7 

Omschrijving De volmacht intrekken om een aanvraag/melding namens de aanvrager/melder op 

te stellen en in te dienen als er sprake is van een gemachtigde. 

Gegevens / attributen  EQ: Trek machtiging in 

 EQ: De aanvrager verifieert / corrigeert zijn contactgegevens 

Actoren Aanvrager / melder 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Stuur bericht ‘machtiging ingetrokken’ aan de gemachtigde 

 Stuur bericht ‘machtiging ingetrokken’ aan het bevoegd gezag 

(conditie: alleen als aanvraag/melding is ingediend) 

De aanvrager / melder verkrijgt invulrecht op de aanvraag. Als de taak 

wordt uitgevoerd door de baliemedewerker (namens de aanvrager) blijft 

het invulrecht echter bij de baliemedewerker. De aanvrager behoudt 

echter wel het recht om de machtiging in te trekken. 

Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  vzkDi01WijzigGemachtigde (E28) 

 email N28a Machtiging ingetrokken G – naar ex gemachtigde 

 email N28b Machtiging ingetrokken AV – naar aanvrager 

 email N28c Machtiging ingetrokken BG – naar bevoegd gezag 

 Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 

Naam  Machtiging wijzigen 
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Identificatie A18 

Omschrijving De machtiging moet kunnen worden gewijzigd (of vervangen worden voor een 

anderer gemachtigde door de aanvrager/melder als er sprake is van een 

gemachtigde. 

Gegevens / attributen  EQ: Wijzig gegevens van de machtiging 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde  

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla de gewijzigde gegevens op 

 Stuur bericht ’machtiging gegeven’ aan de nieuwe gemachtigde 

 Stuur bericht ‘machtiging ingetrokken’ aan de oude gemachtigde 

 Stuur bericht ‘machtiging gewijzigd’ aan de aanvrager 

 Stuur bericht ‘gemachtigde gewijzigd’ aan het bevoegd gezag 

(conditie: alleen als de aanvraag/melding is ingediend) 

 De nieuwe gemachtigde verkrijgt invulrecht. Als de taak wordt uitgevoerd 

door de baliemedewerker (namens de aanvrager) blijft het invulrecht bij de 

baliemedewerker. De aanvrager behoudt echter wel het recht om de 

machtiging te wijzigen. 

Berichten  vzkDi01WijzigGemachtigde (E28) 

 Email N29a machtiging gewijzigd BG – naar bevoegd gezag 

 Email N29b machtiging gewijzigd AV – naar aanvrager 

 Email N28a machtiging ingetrokken G – naar ex gemachtigde 

 Email N30a gemachtigde aangewezen G – naar gemachtigde 

 

 

Naam Notificatie ‘Organisatieloket ontbreekt’ versturen 

Identificatie S2 

Omschrijving Melding versturen aan lokaal beheerder dat er geen organisatieloket is aangemaakt 

voor zijn bevoegd gezag: 

Binnen uw organisatie is geen gebruiker met rol 'organisatieloket' aanwezig, 

waardoor er geen aanvragen / meldingen meer bij uw organisatie kunnen worden 

ingediend. Laat met spoed uw beheerder een gebruiker de rol 'organisatieloket' 

toewijzen 

Aanvragers / melders die op dit moment een aanvraag/melding bij u proberen in te 

dienen krijgen een foutmelding. De aanvragen / meldingen blijven in de status 

concept. 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Systeem 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Stuur een email naar lokaal beheerder 

Berichten  Organisatieloket ontbreekt 
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Naam Notificatie status ingediend versturen 

Identificatie S1 

Omschrijving Een notificatie versturen naar de landelijk beheerder dat er aanvragen in het 

Omgevingsloket online al 2 uur of langer op status ‘ingediend’ staan 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Systeem 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  verstuur email naar landelijk beheerder 

Berichten  Email N37 Overzicht aanvragen status ingediend binnen Omgevingsloket 

online 

 

Naam Notificatie SOAP foutbericht tegenpartij versturen 

Identificatie S3 

Omschrijving Een notificatie versturen naar de applicatiebeheerder dat er een soap foutbericht is 

ontvangen, met de melding die daar in staat 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Systeem 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  verstuur email naar applicatiebeheerder 

Berichten  SOAP foutbericht tegenpartij (Fo01 en Fo03) 

 

Naam Notificatie SOAP verwerkingsfout versturen 

Identificatie S4 

Omschrijving Een notificatie versturen naar de applicatiebeheerder dat er een soap 

verwerkingsfout is opgetreden, met omschrijving van de verwerkingsfout 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Systeem 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  verstuur email naar applicatiebeheerder 

Berichten  SOAP verwerkingsfout (Fo01 en Fo03) 

 

Naam Notificatie SOAP verzendfout versturen 

Identificatie S5 

Omschrijving Een notificatie versturen naar de applicatiebeheerder dat er een soap verzendfout 

is opgetreden, met omschrijving van de verzendfout 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Systeem 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 
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Einde-handeling(en)  verstuur email naar applicatiebeheerder 

Berichten  SOAP verzendfout (Fo01 en Fo03) 

 

Naam Notitie inzien 

Identificatie AB5 

Omschrijving Een notitie inzien 

Opm.: Notities van de aanvrager / melder / gemachtigde en overheid (bevoegd 

gezag / uitvoerder / adviseur) zijn voor elkaar niet zichtbaar. 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Er zijn notities toegevoegd 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Betrokkene inzien 

Identificatie AB6 

Omschrijving Betrokkene inzien 

Gegevens / attributen  n.v.t. 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Er zijn betrokkenen 

Berichten  n.v.t. 

Naam Notitie toevoegen / wijzigen 

Identificatie AB3 

Omschrijving Een notitie toevoegen in het notitiepaneel. 

Opm.: Notities van de aanvrager / melder / gemachtigde en overheid (bevoegd 

gezag / uitvoerder / adviseur) zijn voor elkaar niet zichtbaar. 

Gegevens / attributen  EQ: Upload document 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla de (gewijzigde)notitie op in het notitiepaneel 

 Sla de status van de notitie op 

Berichten  n.v.t. 
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Naam Notitie verwijderen 

Identificatie AB4 

Omschrijving Een notitie verwijderen in het notitiepaneel. 

Opm.: Notities van de aanvrager / melder / gemachtigde en overheid (bevoegd 

gezag / uitvoerder / adviseur) zijn voor elkaar niet zichtbaar. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer notitie 

 EQ: Selecteer notitie verwijderen 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder de notitie uit het notitiepaneel 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Onderdeel beoordelen 

Identificatie B5 

Omschrijving Registreren van de uitkomst van de beoordeling van het onderdeel. 

Gegevens / attributen  EQ: Wijzig indien de beoordeling van een onderdeel geen bezwaar vormt 

voor vergunningverlening in ‘akkoord’ 

 EQ: Wijzig indien de beoordeling van een onderdeel wel een bezwaar 

vormt voor vergunningverlening in ‘niet akkoord’ 

Actoren Coördinator / behandelaar(van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla de status per onderdeel op 

Indien de registratie door een behandelaar is uitgevoerd: 

 Stuur bericht ‘beoordeling uitgevoerd’ aan de coördinator 

Berichten  Email N6 Beoordeling uitgevoerd 

 

Naam Onderdeel / Werkzaamheid inzien 

Identificatie AB1 

Omschrijving De specificatie (ingevulde en benodigde informatie) van een onderdeel en of 

werkzaamheid inzien. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer onderdeel /werkzamheid 

 EQ: Selecteer onderdeel / werkzaamheid inzien 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  n.v.t. 

Berichten  n.v.t. 
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Naam Onderdeel specificeren\invullen 

Identificatie A13 

Omschrijving De specificatie (benodigde informatie) per onderdeel invullen 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer onderdeel 

 EQ: Vul de specifieke benodigde informatie in 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Opstellen aanvraag 

Einde-handeling(en)  Sla de ingevulde gegevens op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Onderdeel toevoegen 

Identificatie A33 

Omschrijving Een onderdeel toevoegen 

Gegevens / attributen  EQ: Voeg een onderdeel toe 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Opstellen aanvraag 

Einde-handeling(en)  Sla de ingevulde gegevens op 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 opengestelde aanvraag gewijzigd – naar bevoegd gezag 

 

Naam Onderdeel verwijderen 

Identificatie A16 

Omschrijving Het onderdeel met de daarbij behorende onderdeelspecificatie verwijderen. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer onderdeel 

 EQ: Selecteer onderdeel verwijderen 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde  

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder het onderdeel en eventuele onderdeelspecificatie. 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 opengestelde aanvraag gewijzigd – naar bevoegd gezag 

 

Naam Vooroverleg stoppen 

Identificatie A26 
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Omschrijving Het vooroverleg over de conceptaanvraag voor het bevoegd gezag stoppen als als 

vooroverleg was aangevraagd. Deze bestaat in 2 varianten: 

- Een gebruiker stopt het vooroverleg 

- De vooroverleg wordt automatisch gestopt, door het indienen van de 

aanvraag of het wijzigen van het bevoegd gezag 

Gegevens / attributen  EQ: Stop het vooroverleg over de aanvraag 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde  

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Zolang bevoegd gezag niet wijzigt na vooroverleg stoppen - Beperk de 

toegang tot de aanvraag voor bevoegd gezag en indien van toepassing voor 

de adviseur en uitvoerder tot het inzien van Aanvraaggegevens / 

Documenten / Voortgang / Audittrail 

 Indien bevoegd gezag wijzigt na vooroverleg stoppen -  

Verwijder de toegang tot de aanvraag voor bevoegd gezag en indien van 

toepassing voor de adviseur en uitvoerder 

Let op: voor het nieuwe bevoegd gezag moet opnieuw overlegoverleg 

aangevraagd worden 

 Stuur een bericht naar het bevoegd gezag, en indien van toepassing naar 

de adviseur  en uitvoerder dat de openstelling van de aanvraag is 

ingetrokken 

Berichten  Email N33a Openstelling ingetrokken bep – naar bevoegd gezag (na 

intrekken door gebruiker) 

 Email N33b Openstelling ingetrokken gesl – naar bevoegd gezag (na 

automatisch intrekken) 

 Email N33c Openstelling ingetrokken AV – naar aanvrager (na automatisch 

intrekken) 

 mvDi01VerwijderenAanvraag (E31)   

 

Naam Opslaan conceptaanvraag 

Identificatie B32 

Omschrijving Het handmatig opslaan van alle bestanden (bijlagen, documenten en notities) van 

de conceptaanvraag en de aanvraag PDF als de conceptaanvraag  is opengesteld. 

Gegevens / attributen  EQ: Bepaal conceptaanvraag bestanden om op FTP te zetten 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Bestanden op FTP zetten 

Berichten  n.v.t.  

 

Naam Overleg met bevoegd gezag (Vooroverleg starten ) 

Identificatie A8 
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Omschrijving Vooroverleg starten voor de conceptaanvraag om het bevoegd gezag  te laten 

meekijken, bijvoorbeeld voor vooroverleg over de plannen. 

Het betreffende bevoegd gezag moet vooroverleg wel toestaan, de aanvraag- en 

locatiegegevens moeten zijn ingevulden de conceptaanvraag moet minimaal 1 

werkzaamheid bevatten. 

Gegevens / attributen  EQ: Bepaal bevoegd gezag 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde / baliemedewerker 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verleen het bevoegd gezag toegang tot de aanvraag 

 Stuur een bericht ‘verzoek tot overleg’ naar het betreffende bevoegd 

gezag of uitvoerder 

 De gegevens van de aanvraag worden op de FTP van het bevoegd gezag 

geplaatst. 

Berichten  Email N20 Verzoek tot overleg – naar bevoegd gezag waarvoor de 

aanvraag is opengesteld 

 Email N45 Notificatie van aanvraag tot overleg – naar de andere op de 

conceptaanvraag bepaalde bevoegde gezagen waarvoor de aanvraag niet 

is opengesteld 

 omvDi01AanvragenVooroverleg (E20) 

 

Naam Overzicht aanmaken 

Identificatie AB7 

Omschrijving Een overzicht van een aanvraag/melding wordt als pdf-bestand aangemaakt bij het 

indienen van een aanvraag/melding. Daarnaast heeft een aanvrager / melder / 

gemachtigde of coördinator te allen tijde de mogelijkheid zelf een overzicht aan te 

maken. 

Gegevens / attributen  EQ: Alle ingevulde velden worden in het overzicht verwerkt 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator (van bevoegd gezag, uitvoerder en adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

Indien een overzicht niet handmatig wordt aangemaakt: 

 Aanvraag indienen  

Einde-handeling(en)  Sla het aangemaakte pdf-bestand op onder ‘overzichten’ 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Overzicht verwijderen 

Identificatie AB8 

Omschrijving Een zelf aangemaakt overzicht verwijderen uit het overzichtenpaneel 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer overzicht 

 EQ: Selecteer overzicht verwijderen 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Coördinator (van bevoegd gezag, uitvoerder en adviseur) 
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Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder het overzicht uit het overzichtenpaneel 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Rij (Tabel) toevoegen 

Identificatie A39 

Omschrijving De specificatie (de benodigde informatie) van een rubriektype Tabel invullen  

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer rij toevoegen 

 EQ: Vul de specifieke benodigde informatie in 

Actoren Aanvrager / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

n.v.t 

Einde-handeling(en)  Sla de ingevulde gegevens op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Rij (Tabel) verwijderen 

Identificatie A41 

Omschrijving De specificatie (de benodigde informatie) van een rij van rubriektype Tabel 

verwijderen 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer Verwijderen 

Actoren Aanvrager / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

n.v.t 

Einde-handeling(en) n.v.t. 

Berichten n.v.t. 

 

Naam Rij (Tabel) Wijzigen 

Identificatie A40 

Omschrijving De specificatie (de benodigde informatie) van een rij van rubriektype Tabel 

wijzigen of verwijderen 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer Wijzigen 

 EQ: Vul de specifieke benodigde informatie in 

Actoren Aanvrager / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

n.v.t 

Einde-handeling(en)  Sla de ingevulde gegevens op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Rubriek inhoudelijk beoordelen 
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Identificatie B43 

Omschrijving Registreren van de uitkomst van de inhoudelijke beoordeling van de rubriek 

Gegevens / attributen  EQ: Wijzig indien de boordeling van een rubriek geen bezwaar vormt voor 

vergunningverlening de status van de rubriek in ‘akkoord’ 

 EQ: Wijzig indien de beoordeling van een rubriek wel een bezwaar vormt 

voor vergunningverlening de status van de rubriek in ‘niet akkoord’ 

Actoren Coördinator / behandelaar(van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Sla de status per rubriek op 

Indien de registratie door een behandelaar is uitgevoerd: 

 Stuur bericht ‘beoordeling uitgevoerd’ aan de coördinator 

Berichten  Email N6 Beoordeling uitgevoerd – naar bevoegd gezag coördinator 

 

Naam Rubriek inzien 

Identificatie AB37 

Omschrijving De specificatie (ingevulde informatie) van een rubriek inzien. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer rubriek 

 EQ: Selecteer rubriek inzien 

Actoren Aanvrager / gemachtigde 

Coördinator / behandelaar / baliemedewerker (van bevoegd gezag, uitvoerder en 

adviseur) 

Betrokkenen 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  n.v.t. 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Rubriek specificeren/invullen 

Identificatie A38 

Omschrijving De specificatie (de benodigde informatie) van een rubriek invullen of het wijzigen 

van eerder ingevulde specificatie. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer rubriek 

 EQ: Vul de specifieke benodigde informatie in 

Actoren Aanvrager / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Opstellen aanvraag 

Einde-handeling(en)  Sla de ingevulde gegevens op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Rubriek toevoegen 

Identificatie A35 
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Omschrijving In het werkzaamhedenpaneel één of meer ‘rubriek(en)’ toevoegen. 

Gegevens / attributen EQ: Selecteer ’rubrieken’ 

Actoren Aanvrager /gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Stel aanvraag op, alleen rubrieken die nog niet aanwezig zijn mogen 

selecteerbaar zijn  

Einde-handeling(en)  Sla de toegevoegde rubriek op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Rubriek verwijderen 

Identificatie A36 

Omschrijving In het werkzaamhedenpaneel een rubriek met de daarbij behorende 

rubriekspecificatie verwijderen. 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer rubriek 

 EQ: Selecteer rubriek verwijderen 

Actoren Aanvrager / gemachtigde  

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 n.v.t. 

Einde-handeling(en)  Verwijder de rubriek en eventuele rubriekspecificaties (inclusief tabellen) 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Rubriek volledigheid beoordelen 

Identificatie B42 

Omschrijving Per rubriek registreren of de informatie volledig is (of er voldoende informatie is 

om een besluit te kunnen nemen) 

Gegevens / attributen  EQ: Wijzig indien de informatie van een rubriek voldoende is de ‘status 

volledigheid’ van de rubriek in ´volledig´ 

 EQ: Wijzig indien de informatie van een rubriek niet voldoende en/of niet 

van toepassing is, de ‘status volledigheid’ van de rubriek in ´onvolledig´ 

Actoren Coördinator / behandelaar(van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Document toegevoegd indien er advies is aangevraagd 

Einde-handeling(en)  Sla de status per rubriek op 

Indien de registratie door een behandelaar is uitgevoerd: 

 Stuur bericht ‘beoordeling uitgevoerd’ aan de coördinator 

Berichten  Email N6 Beoordeling uitgevoerd – naar bevoegd gezag coördinator 

 

Naam Soort procedure wijzigen 

Identificatie B16 

Omschrijving De soort procedure is niet juist afgeleid, deze kan worden gewijzigd van regulier in 

uitgebreid of andersom 

Gegevens / attributen  EQ: Wijzig het soort procedure 
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Actoren Coördinator (bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Aanvraag ingediend 

Einde-handeling(en)  Sla het soort procedure op 

Berichten  vzkDi01WijzigProcedure (E35) (StUF 3.05) 

 vrgDi01WijzigProcedure (E?) (StUF 3.10 en 3.11) 

 Email N35 Procedure gewijzigd – naar aanvrager 

 

Naam Tussentijds overdragen naar archief 

Identificatie B27 

Omschrijving Tijdens de behandeling van de aanvraag kan ‘Bevoegd gezag’ het dossier 

tussentijds overdragen naar het eigen archief 

Gegevens / attributen  EQ: Controleer of de bestanden archiefwaardig zijn 

Actoren Coördinator (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 

Einde-handeling(en)  Draag de bestanden over naar het archief 

 Download het pdf overzicht  (optioneel) 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Vergunningonderdelen bepalen 

Identificatie A24 

Omschrijving Bepaal de vergunningonderdelen die betrekking hebben op de werkzaamheid 

Gegevens / attributen  IQ: Selecteer vergunningonderdelen 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde  

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Gegevens m.b.t. werkzaamheid zijn ingevuld 

Einde-handeling(en)  Sla vergunningonderdelen op 

Berichten  n.v.t. 

 

Naam Verplichtingen bepalen 

Identificatie A3 

Omschrijving Op basis van de onderdeelgebied(en) en de locatie, worden de verplichtingen 

bepaald (vergunning en / of melding). 

Gegevens / attributen  IQ: Bepaal verplichtingen 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde  

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Gegevens m.b.t. onderdeel zijn ingevuld 

 Gegevens m.b.t. locatie zijn ingevuld 

Einde-handeling(en)  Sla verplichtingen op 

Berichten  n.v.t. 
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Naam Volledigheid beoordelen 

Identificatie B6 

Omschrijving Op basis van de beoordeling van de coördinator / behandelaar wordt per 

onderdeel geregistreerd of de informatie volledig is (of er voldoende informatie is 

om een besluit te kunnen nemen) 

Gegevens / attributen  EQ: Wijzig indien de informatie van een onderdeel voldoende is de ‘status 

volledigheid’ van het onderdeel in ´volledig´ 

 EQ: Wijzig indien de informatie van een onderdeel niet voldoende en/of 

niet van toepassing is, de ‘status volledigheid’ van het onderdeel in 

´onvolledig´ 

Actoren Coördinator / behandelaar (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Document toegevoegd indien er advies is aangevraagd 

Einde-handeling(en)  Sla de status per onderdeel op 

Indien de registratie door een behandelaar is uitgevoerd: 

 Stuur bericht ‘beoordeling uitgevoerd’ aan de coördinator 

Berichten  Email N6 Beoordeling uitgevoerd – naar bevoegd gezag  coördinator 

 

Naam Werkzaamheid toevoegen 

Identificatie A15 

Omschrijving Vanuit het werkzaamhedenpaneel een werkzaamheid toevoegen 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer werkzaamheid 

 EQ: Vul algemene werkzaamheidgegevens in 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Stel aanvraag op 

Einde-handeling(en)  Sla de toegevoegde werkzaamheid op 

 Sla de algemene werkzaamheidgegevens op 

 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 

Naam Werkzaamheid verwijderen 

Identificatie A34 

Omschrijving Een werkzaamheid verwijderen 

Gegevens / attributen  EQ: verwijderen werkzaamheid 

Actoren Aanvrager / melder / gemachtigde 

Baliemedewerker (van bevoegd gezag) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Stel aanvraag op 

Einde-handeling(en)  Verwijder werkzaamheid 
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 Stuur indien vooroverleg aanstaat een email naar het BG dat de aanvraag 

gewijzigd is 

Berichten  Email N36 Opengestelde aanvraag gewijzigd – naar BG 

 

Naam Adviesaanvraag intrekken 

Identificatie B44 

Omschrijving Ingediende adviesaanvraag wordt ingetrokken 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer aanvraag die ingetrokken moet worden (indien er meerdere 

open staan)  

 EQ: Bevestiging dat aanvraag ingetrokken moet worden 

 EQ: Toelichting over reden intrekken adviesaanvraag 

Actoren Coördinator / behandelaar (van bevoegd gezag, uitvoerder of adviseur) 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Adviesaanvraag is via ander kanaal beantwoord 

 Adviesaanvraag is niet meer relevant 

Einde-handeling(en)  Alle medewerkers van de adviserende organisatie wordt toegang tot het 

dossier ontzegd 

 Adviesaanvraag wordt gesloten 

Berichten  N57 Adviesaanvraag ingetrokken 

 

Naam Adviesaanvraag sluiten 

Identificatie B45 

Omschrijving Adviesaanvraag sluiten 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer aanvraag die gesloten moet worden (indien er meerdere 

open staan)  

 EQ: Bevestiging dat aanvraag gesloten moet worden 

 EQ: Toelichting over reden sluiten adviesaanvraag 

Actoren Advies coördinator 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Adviesaanvraag ingediend 

Einde-handeling(en)  Adviesaanvraag gesloten 

Berichten  N58 Adviesaanvraag gesloten 

 

Naam Aanvraag overdragen naar andere organisatie 

Identificatie B46 

Omschrijving Conceptaanvraag overdragen aan andere organisatie 

Gegevens / attributen  EQ: Selecteer ‘Behandeling overdragen aan andere organisatie’ 

 EQ: Selecteer nieuwe behandelende organisatie 

Actoren Coördinator 

Instantiatie / Begin-

handeling(en) 

 Openstellen aanvraag 

Einde-handeling(en)  Overgedragen conceptaanvraag naar andere behandelorganisatie 
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  N56 – Overdragen vooroverleg 

 

4.3  Audit trail 

In de bevoegd gezag omgeving van Omgevingsloket online is een audit trail beschikbaar. In de audit trail 

worden de handelingen (events) van de aanvraag of melding vastgelegd als ze zijn uitgevoerd. 

 

In de audit trail worden de events vastgelegd, die zijn beschreven in paragraaf 4.2, met uitzondering van 

onderstaande events:  

 Inzien van Onderdeel, Rubriek, Bijlage, Document 

 Toevoegen van Werkzaamheden, Onderdelen, Rubrieken, Activiteiten, Tabellen 

 Specificeren/Invullen van Onderdelen, Rubrieken, Activiteiten, Tabellen 

 Kiezen soort specificatie (keuze Bijlage of tabel tijdens specificeren/invullen Rubriek of Activiteit) 

 Aanmaken/Verwijderen overzicht  

 Invullen/Wijzigen Gegevens Aanvrager 

 Invullen/Wijzigen Locatie 

 Toevoegen/Verwijderen Bijlagen 

 Aanvraag opstellen 

 

De audit trail kan worden benaderd via de tab Audittrail. De gegevens die per handeling getoond worden, zijn 

verdeeld in de volgende vier kolommen en vormen samen een regel. Standaard is het overzicht gesorteerd op 

alfabetische volgorde van het type handeling. 

 

Kolomnaam Omschrijving 

Nummer Het volgnummer van de handeling 

Type De naam van de handeling 

Datum De datum van de handeling 

Tijdstip Het tijdstip van de handeling 

Gebruiker De naam van de persoon die de handeling heeft uitgevoerd 

Organisatie De naam van de organisatie van de persoon die de handeling heeft 

uitgevoerd 
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5 Berichten en publicaties 

5.1 Introductie 

In de procesanalyse staat aangegeven welke e-mailberichten wanneer in het proces worden verstuurd. 

Daarnaast staat in het proces aangegeven wanneer kennisgevingen worden gepubliceerd. Hieronder worden 

specifiek benodigde gegevens voor e-mailberichten en publicaties beschreven. De berichten en publicaties 

staan op alfabetische volgorde van naam weergegeven. 

 

Afhankelijk van de gekozen verzendmethode kan een aantal e-mailberichten als elektronische (XML) 

berichten verstuurd worden. In bijlage H ´Berichtencatalogus´ van het Functioneel Ontwerp staat omschreven 

om welke berichten het gaat. Voor de inhoud van deze XML-berichten wordt verwezen naar de inhoud van de 

betreffende e-mailberichten zoals die hieronder is beschreven. 

5.2 Berichten 

Van de berichten is naast, de omschrijving, aangegeven door welke events het bericht (als store handlers) 

wordt gegenereerd, wat de inhoud van het bericht is, aan wie het bericht wordt verstuurd en wie de afzender 

van het bericht is. De volgende gegevens worden bij elk bericht meegestuurd: 

1. Bij berichten aan het bevoegd bezag: 

a. ‘identificatie aanvraag’ (aanvraagnummer) 

b. ‘referentiecode bevoegd bezag’ 

2. Bij berichten aan de ’Aanvrager’, ‘Melder’ of ’Gemachtigde’ 

a. ‘identificatie aanvraag’ (aanvraagnummer) 

b. ‘referentienummer aanvrager’ 

c. ‘referentiecode bevoegd bezag’ 

d. ‘gekoppelde bevoegd gezag’ 

3. Bij berichten aan de ‘Uitvoerder’ en ’Adviseur’ 

a. ‘identificatie aanvraag’ (aanvraagnummer) 

b. ‘referentiecode bevoegd bezag’ 

c. ‘gekoppelde bevoegd bezag’ 

 

In het geval van vooroverleg kan het zijn dat er nog geen ‘referentiecode bevoegd gezag’ en ‘gekoppeld 

bevoegd’ bekend zijn. In dat geval zijn deze gegevens niet in het bericht opgenomen. 

 

Alle berichten worden gegenereerd door een taak (event). De berichten zijn als volgt in te delen naar functie: 

1. Notificaties 

Het gaat hierbij om berichten als gevolg van het uitvoeren van een taak, zoals een 

ontvangstbevestiging, een bericht dat een ’Behandelaar’ een beoordeling heeft uitgevoerd of een 

bericht dat er een advies is toegevoegd. 

2. Verzoeken 

Het gaat hierbij om berichten waarbij de ontvanger na ontvangst ervan actie moet ondernemen, 

zoals het aanvragen van een beoordeling of het aanvragen van advies. 

3. Antwoord op verzoeken 
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Het gaat hierbij om berichten die gegeneerd worden als de ontvanger de in het verzoek gevraagde 

actie heeft ondernomen. 

 

Specificaties in separate bijlagen  

 Specificatie van notificaties via Email ligt vast in een aparte bijlage bij het FO (Emails_vanuit_OLO) 

 De specificatie van XML berichten is binnen OLO zelf te raadplegen middels de daarin opgenomen 

berichtencatalogus.  

 

5.3 Publicaties 

Van de publicaties is naast, de omschrijving, aangegeven door welke events de publicatie (als store handler) is 

gegenereerd en wat de inhoud van de publicatie is. De publicatie vindt (optioneel) elektronisch plaats op de 

Overheidsbrede Zoekdienst. 

 

Naam Kennisgeving aanhouding  

Publicatienummer P1 

Omschrijving Kennisgeving dat de beslissing is aangehouden 

Gegenereerd door  Aanhouden beslissing 

Inhoud  Identificatie aanvraag (= aanvraagnummer) 

 Aanvraagnaam 

 Aanvraagtoelichting 

 Gekoppelde bevoegd gezag 

 Datum ingediend 

 Aanhoudingsgrond 

 

Naam Kennisgeving aanvraag 

Publicatienummer P2 

Omschrijving Kennisgeving dat een aanvraag is ingediend die volgens de reguliere procedure 

wordt behandeld. 

Gegenereerd door  Verzenden bericht in behandeling  

Inhoud  Identificatie aanvraag (= aanvraagnummer) 

 Aanvraagnaam 

 Aanvraagtoelichting 

 Datum ingediend 

 Gekoppelde bevoegd gezag 

 

  



 

                   

 

 

FO Bijlage Procesmodel versie 2.16  Pagina 125 van 125  

Naam Kennisgeving besluit 

Publicatienummer P3 

Omschrijving Kennisgeving dat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd of de beschikking is 

afgegeven. 

Gegenereerd door  Beschikking registreren 

Inhoud  Identificatie aanvraag (= aanvraagnummer) 

 Aanvraagnaam 

 Aanvraagtoelichting 

 Gekoppelde bevoegd gezag 

 Beschikking omschrijving 

 Beschikkingstype 

 Beschikkingssoort 

 Beschikkingsdatum 

 Ingangsdatum 

 Vervaldatum 

 

Naam Kennisgeving verlenging beslistermijn 

Publicatienummer P4 

Omschrijving Kennisgeving dat door het bevoegd gezag de beslistermijn van een aanvraag 

verlengd is 

Gegenereerd door  Beslistermijn verlengen <niet bestaand event> 

Inhoud  Identificatie aanvraag (= aanvraagnummer) 

 Aanvraagnaam 

 Aanvraagtoelichting 

 Gekoppelde bevoegd gezag 

 Datum ingediend 

 Einddatum beslistermijn 

 Verlenging beslistermijn 

 

  


