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1 Inleiding 

In het VROM programma van eisen Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning (LVO) [ref 1] worden de 

eisen aan betreffende voorziening Omgevingsloket online gespecificeerd. Bij de beantwoording van een groot 

deel van deze eisen op moment van opstellen van de offerte is een separaat document opgeleverd getiteld 

‘Bijlage Beantwoording Programma van Eisen’. Voor andere eisen wordt via de spreadsheet ‘conformiteit 

programma van eisen’ verwezen naar andere aanbiedings documenten van het consortium. 

Betreffend bijlage document is bij deze voorzien met extra informatie (aangegeven middels revisiemarkering) 

waar genoemde eis nader is uitgewerkt in het functioneel ontwerp. Vandaar dat dit document ook wordt gezien 

als een bijlage (G) van het functioneel ontwerp [7]. 

Opmerking: via het spreadsheet Bijlage Beantwoording Programma van Eisen (onderdeel van offerte) wordt 

vaak ook direct verwezen naar paragrafen binnen hoofdstuk 2 van dit document (al aangepast t.b.v. relatie naar 

FO en TO). Betreffende eisen en beantwoording zijn daarom niet nogmaals in hoofdstuk 3 opgenomen, 

vandaar dat er ‘gaten’ kunnen zitten in de nummering binnen hoofdstuk 3. 

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden een aantal thema’s behandeld met als doel om de beantwoording van het programma 

van eisen eenvoudiger te kunnen doen. 

In hoofdstuk 3 corresponderen de paragraaf nummers en eisen nummers met het programma van eisen, ref [1]. 

1.2 Referenties 

[1]   Programma van Eisen Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning, VROM 

[2]   Technisch Ontwerp OLO, versie 2.5 

[3]   Be Informed Help Informatie, Be Informed 

[4]   Architectuur en ontwerp LVO, Be Value – document bij offerte aan VROM 

[5]   Startarchitectuur Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning, VROM 

[6]   Beheer en onderhoud LVO, Be Value 

[7]   Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online, versie 2.5 Hoofddocument 

[8]   Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online, versie 2.5 Bijlage Procesmodel 

[9]   Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online, versie 2.5, Bijlage  User Interactie Design  

[10]   Wireframes / Interactiedesign en Visual Design Bevoegd gezag 

[11]   Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online, versie 2.5, Bijlage Gegevensmodel 

[12]   Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online, versie 2.5, Bijlage Matrix (tot R2.5: Indieningsvereisten  

[13]   Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online, versie 2.5, Bijlage Integratie AutoVue (tot R2.5:  eReview 

[14]   Domeinmodellen Omgevingsloket online, zoals gemodelleerd in Be Informed Studio 

[15]  (vervallen) Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online, versie 2.5, Bijlage H Berichtencatalogus 

[16]  (vervallen) Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online, versie 2.5, Bijlage K Wabo / Milieu 

[17]  Juridische Functioneel ontwerpen van Bouwen, Milieu, Natuur, PMV, RO, Mijnbouw, Water versie 2.5 

[18]  Functioneel ontwerp Omgevingsloket Online, Bijlage Tijdreizen 

[19]  Rapportage toets Omgevingsloket aan webrichtlijnen, januari 2010, J. Vermeulen 

[20] Rapportage Omgevingsloket load- en performancetests 2010, O. Garling 

[21] Workbench User interactie ontwerp Omgevingsloket online 2.5, Informaat 
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2 Specifieke thema’s uit programma van eisen 

2.1 Afleiding van vragen uit domeinmodel 

In het volgende figuur wordt een eenvoudig voorbeeld gegeven (acceptatie door zorgverzekeraar) ter illustratie 

hoe vragen aan de gebruiker worden afgeleid vanuit een domeinmodel. Zie verder ook documentatie [3], [14] 

en diverse Be Informed cursussen over kennismodellering. 

 

Resulteert in vraag

Afgeleide kennis

Concept, waarbij

ook het vraaglabel

wordt benoemd.

Voorbeeld van resultaat voor gebruiker, gerealiseerd via classificatie-instrument (formulier variant) op bovenstaand domeinmodel

Voorbeeld van domeinmodel (zoals gemodelleerd in Be Informed Studio)

 

 

Opmerkingen hierbij: 

 Het is mogelijk om een concept (bijvoorbeeld ‘opzegging of ontbinding korter dan 5 jaar geleden’) verder 

uit te modelleren in een ander domeinmodel. Hierdoor ontstaat een gelaagdheid van domeinmodellen, 

hetgeen beter beheerbaar is. 

 Een concept (bijv. afgeleide kennis - ‘Acceptatieplicht’) is ook te gebruiken in andere domeinmodellen; 

 Op het elementair niveau (‘bladeren’) van het model kan aan een concept een vraag met eventuele 

toelichting en helptekst worden gekoppeld (hier niet getoond overigens); 
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 In dit voorbeeld zijn de vormgevingsaspecten niet meegenomen, er zijn alleen vragen opgenomen die met 

ja of nee moeten worden beantwoord. 

 

Om een indruk te krijgen van hoeveel vragen Omgevingsloket online bevat (status: release 2.44 exclusief 

integratie met AIM module en alvast vooruitgekeken naar integratie met Water) is de volgende tabel 

opgenomen: 

 

Wet – en 

regelgeving 

(a) Check (b) Attributen (c) Bijlagen Totaal % 

Bouwen 150  42 20 212 11 

Reclame 5 8 3 16 1 

Inrit / uitrit 2 5 3 10 1 

Kappen 2 7 3 12 1 

Slopen 6 12 10 28 1 

Gebruik 3 24 5 32 2 

Monumenten 7 26 25 58 3 

Flora & Fauna 0 9 12 21 1 

Natuur 0 5 5 10 1 

Mijnbouw 8 32 5 45 2 

RO 1 8 8 17 1 

PMV 0 130 7 137 7 

Milieu 0 1117 50 1167 57 

Water 70 150 15 235 11 

    2000 100 

 

Met de kolom Check wordt bedoeld het aantal vragen wat ten behoeve van betreffende regelgeving is 

opgenomen in de vergunningscheck. Met de kolom attributen wordt het aantal velden bedoeld wat is 

opgenomen in het digitale aanvraag formulier ten behoeve van betreffende regelgeving. Met de kolom 

Bijlagen wordt het aantal bijlage-typen bedoeld dat ten behoeve van betreffende regelgeving is opgenomen.  

 

De VergunningcVergunningcheck is gerealiseerd op basis van Be Informed Kennismanagement terwijl 

deFormulieren (Attributen) in Be Informed Case management zijn vastgelegd. De keuze om hier verschillende 

technologieën voor te gebruiken is gelegen in de verschillende aard van beide onderdelen van het Loket. In de 

VergunningVergunningheck gaat het echt om het bepalen van een antwoord op de vraag of een aanvrager voor 

een activiteit wel of niet vergunningplichtig is. Het beantwoorden van dit soort vragen is typisch een activiteit 

die door Kennismanagement wordt ondersteund. Bij de Attributen (de vragen in het Aanvraagformulier) gaat 

het m.n. om het vastleggen van gegevens ten behoeve van de rest van het aanvraagproces. Deze gegevens 

worden in verschillende andere delen van het Loket gebruikt, zoals de berichtenuitwisseling en het papieren 

formulier. 
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2.1.1 Effect op kennisregels: 

In de tabel zijn slechts de vragen geteld die rechtstreeks aan de gebruiker kunnen worden gevraagd. Hierbij zijn 

de afgeleide regels en concepten dus niet meegeteld. 

Naarmate het aantal regels in omvang toeneemt en ook vanwege explicietere eisen qua beheer, namelijk de 

wens om regels per domein afzonderlijk te kunnen beheren, is er een ordening aangebracht in het ontwerp van 

deze regels. In document [7], hoofdstuk 8, is deze ordening van kennisregels t.b.v. Omgevingsloket verder 

uitgewerkt. 

2.2 Ondersteuning van tijdslijnen 

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag is het moment van indienen bepalend. Toetsing dient plaats te 

vinden tegen de regelgeving van dat moment, hetgeen kan verschillen met de actuele regelgeving. Er kan dus 

ondersteuning zijn voor meerdere wettelijke regimes (PVE vraag 3 en 17): 

 

1/1-31/6

Model A 

v2008

Model B

Model B

Model B1/7 – 31/8

1/9-31/12

15/7/2008

Instrument

15/7/2008

1/1-31/6

Model A 

v2008

Model B

Model B

Model B1/7 – 31/8

1/9-31/12

15/7/2008

Instrument

15/7/2008

 

Figuur 1 Voorbeeld ondersteuning tijdlijnen binnen Be Informed 

 

In dit voorbeeld komt tot uiting: 

 dat aan een Be Informed instrument een bepaalde peildatum kan worden meegegeven; 

 domeinmodellen (A: wijziging per 4 jaar, B: wijziging 2x per jaar) kunnen verschillende 

geldigheidstermijnen hebben. In het voorbeeld uit voorgaande paragraaf zou: 

o de bepaling van de Acceptatieplicht kunnen corresponderen met Model A; 

o de bepaling van ‘Woonachtig in de provincie waar de zorgverzekeraar actief is’ kunnen 

corresponderen met Model B (in het voorbeeld uit voorgaande paragraaf was dit nog een 

vraag, maar deze vraag kan via Model B verder worden gedetailleerd in deelvragen, zoals 

bepaling van de woonplaats van een verzekerde, en daarmee worden afgeleid); 

o het verzorgingsgebied van een verzekeraar regelmatig kunnen veranderen, hetgeen leidt tot 

varianten van Model B in de loop van de tijd. 

Kortom: ja, er wordt ondersteuning gegeven voor meerdere wettelijke regimes, waarbij een fijne granulariteit 

van inrichting mogelijk is. Dit komt de beheerbaarheid ten goede. 
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Ten behoeve van Omgevingsloket online is een apart functioneel ontwerp opgesteld (zie document [18]) over 

Tijdreizen. Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij de mogelijkheid om met verschillende tijdversies van de 

vergunningscheck te werken, maar belangrijker op welke wijze tijdreizen is geimplementeerd in case 

management ten behoeve van verschillende tijdversies van digitale en papieren formulieren, inclusief 

tijdversies van gemeentelijke vragen. 

Ook zijn er bijbehorende wireframes gedefinieerd door Informaat, waarin tot uiting komt op welke wijze de 

verschillende tijdversies gecommuniceerd worden naar de gebruiker (op digitaal en papieren formulier) en naar 

bevoegd gezagen via Stuf berichten (zgn. formulierversie veld, zowel op landelijk als onderdeel niveau). 

2.3 Dossier events, statussen en acties 

Binnen de case management omgeving van Be Informed wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 events: dit kunnen handmatige (bijv. invoer door gebruiker) of automatische gebeurtenissen (bijv. 

ontvangst van een bericht) zijn in relatie tot een dossier. Elke event (wie, wat, wanneer, waarmee, ..) wordt 

geregistreerd, waarbij wordt geconfigureerd welke extra data van het dossier moet worden geregistreerd 

bij zo’n event. Hierbij wordt voldaan aan de Wet Bescherming Privacy. Per status wordt middels 

permissies geconfigureerd welke events toegestaan zijn. Overzicht van events wordt getoond middels een 

‘historie panel’, die conform wens van VROM is geconfigureerd als ‘audittrail’ panel. De events van 

Omgevingsloket online zijn functioneel in detail uitgewerkt in document [8]. 

 statussen: bij de configuratie van Be Informed kunnen de statussen worden gedefinieerd. Deze geven in 

feite het verloop van een case / zaak aan. Alle statusovergangen worden geregisteerd (wie, wat, wanneer, 

…), zodat te allen tijde een status(-overgang) overzicht kan worden opgeroepen. Conform functioneel 

ontwerp bijlage D [8] is het statusverloop gerealiseerd. 

 acties: ten gevolge van events (die gepaard kunnen gaan met statusovergangen) kunnen diverse acties 

worden uitgevoerd. Deze acties zijn configureerbaar in Be Informed en kunnen zowel standaard 

functionaliteit (bijv. formulier tonen, aanroepen kennis instrumenten) van Be Informed activeren als 

toegevoegd maatwerk (specifieke handlers). Ook elke actie wordt geregistreerd (wie, wat, wanneer, ..). 

FO: In het functioneel ontwerp bijlage Procesmodel is het procesmodel in de vorm van statussen, events en 

acties nader uitgewerkt. Ten behoeve van Omgevingsloket online worden specifieke handlers gebruikt ten 

behoeve van email en berichtenverkeer. 

2.4 Dossier (document) management  

De case management omgeving van Be Informed biedt de basisfunctionaliteit van een document management 

systeem (DMS) en kan eenvoudig worden uitgebreid met extra benodigde functionaliteit. Integratie met een 

externe DMS is ook mogelijk;  

Gelet op de eisen in het PVE is deze basisfunctionaliteit van Be Informed (met beperkt maatwerk) voldoende, 

de aanschaf van een externe DMS ten behoeve van (alleen) Omgevingsloket online is een te zwaar middel. 

Tijdens het functioneel ontwerp is dit uitgangspunt getoetst en de uitkomst van deze toetsing is dat de 

basisfunctionaliteit volstaat. 

 

De kenmerken van de DMS functionaliteit van Be Informed zijn:  
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 functionaliteit is geconfigureerd middels tabellen, instellingen en eventueel kennisregels (zoals de te 

registreren dataset, formulieren, etc.); 

 de DMS functionaliteit is goed geïntegreerd in de case management omgeving en kennis management 

omgeving van Be Informed. Dit houdt in DMS functionaliteit alleen op bepaalde punten in het proces 

toegankelijk kan worden gemaakt. Daarnaast worden kennis instrumenten van Be Informed (bijv. bepaling 

bevoegd gezag) worden toegepast; 

 nieuwe dossier informatie (geldt ook voor documenten) overschrijft geen actuele  informatie, maar wordt 

toegevoegd als een nieuwe versie. Hierdoor blijft de authentieke informatie bewaard en wordt voorzien 

zijn van een bepaalde status. Zie ook het document status verloop schema in document [8]. 

 alle documenten (incl. tekeningen) van een dossier zijn te benaderen via een zgn. documentenpanel (zie 

ook de Be Informed online help, ref. [3]). Selectie van document(en) vindt plaats middels dit documenten 

panel (verschillende sorteringen mogelijk); 

FO: voor documenten is een apart formulier ontworpen om zo de metadata in te kunnen voeren. Zie het 

functioneel ontwerp [11] voor deze metadata definitie en het schermontwerp hiervoor [9] en [21]. 

 visualisatie en aanpassen van de documenten kan plaatsvinden met behulp van de gekoppelde 

brontoepassing / editor (e.e.a. gerelateerd aan de mogelijkheden van de browser); 

FO: visualisatie van tekeningen vindt plaats middels de CAD Viewer. Dit is uitgewerkt in FO bijlage I 

[13]. 

 elke document(-versie) heeft een type, status en privacy kenmerk. Ook ‘vervallen’ is een document status; 

FO: zie voorgaande punten (staat in functioneel ontwerp, onder meer docs [8] en [7]). 

 alle typen documenten zijn mogelijk om toe te voegen als bijlage aan een dossier. Er zijn echter restricties 

gezet (geconfigureerd) op mogelijke typen, zie ook document [13], mede afhankelijk van de deployment 

instelling of de convertor wel/niet actief is;   

 Bij archivering en schoning van dossiers in het Omgevingsloket door het Bevoeg gezag, wordt rekening 

gehouden met de verschillende archiefstandaarden en regelingen (zoals de MOR) die van toepassing zijn; 

 het is mogelijk commentaar toe te voegen aan een document – dossier niveau middels notitie pagina’s. 

Commentaar kan natuurlijk ook in het document zelf worden opgenomen middels de betreffende 

brontoepassing of middels de CAD viewer; 

FO: voor documenten is een apart formulier ontworpen om zo de metadata in te kunnen voeren. Zie het 

functioneel ontwerp [11] voor deze metadata definitie en het schermontwerp hiervoor [9] en [21]. T.b.v. 

notities is een notiepanel gedefinieerd, zie ook het schermontwerp hiervoor [9] en [21]. 

 aan dossier en documenten zijn metadata velden toegevoegd. Dit is geconfigureerd in Be Informed 

(tabellen). Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen zaakgerelateerde metadata, 

documentgerelateerde metadata en systeem metadata (bijv. data). Uitgangspunt is het zoveel mogelijk 

automatisch bijwerken van metadata velden gedurende het proces (bijv. bij statusovergangen). Zie verder 

document [11] voor de beschrijving van deze metadata velden; 

 bij bepaalde statusovergangen van een dossier (bijv. vergunning verleend) wordt een baseline worden 

gedefinieerd van (specifieke versies van) documenten in het dossier: dit is gekoppeld aan het document 

status verloop, zie ook document [8].  
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2.4.1 Indieningvereisten 

Bepaling van (groepen van) indieningvereisten vindt plaats op basis van kennisregels (bijv. welke vergunning 

onderdelen en rubrieken zijn relevant). Dit kan zonodig ook doelgroep afhankelijk worden gemaakt, maar is nu 

niet van toepassing in Omgevingsloket online. 

FO: bij het toevoegen van bijlagen worden deze gekoppeld aan groepen van indieningsvereisten 

(werkzaamheden). Deze relatie is ook aangeduid in het gegevensmodel zoals beschreven in het functioneel 

ontwerp [7]  en bijlage E [11] (Matrix en bijbehorende instructie). De kennismodellen zijn toegankelijk in 

repository [14] en qua structuur beschreven in document [7], hoofdstuk 8. 

2.4.2 Authenticiteit van documenten 

Nieuwe dossier informatie (geldt ook voor documenten) overschrijft geen actuele  informatie, maar wordt 

toegevoegd als een nieuwe versie. Hierdoor blijft de authentieke informatie bewaard. Bij elke mutatie op het 

dossier (=event) en op documenten wordt geregistreerd wie, wanneer, wat, waarmee heeft gewijzigd (Bij de 

registratie van ‘wie’ wordt de security informatie van de security provider (vanuit DigiD, e-Herkenning of 

LDAP) meegenomen. De registratie van deze informatie is afgeschermd tegen onbevoegden en beschikbaar in 

het zgn. audittrail panel). Dit is alleen geïmplementeerd aan de Behandelkant van het Loket. Aan de 

aanvraagkant van het Loket is geen audittrail opgenomen. 

Afhankelijk van het type mutatie (bijv. verwijderen) kunnen aanvullende maatregelen worden gespecificeerd 

[maar tot nu toe niet nodig gehad]. Met bovenstaande standaard voorzieningen kan op een relatief eenvoudige 

manier de authenticiteit van dossier en bijbehorende documenten (incl. tekeningen) worden vastgesteld. 

Aanvullend kan bij tekeningen via de CAD viewer een watermerk worden toegevoegd. 

Het werken met digitale handtekeningen is in theorie mogelijk (waarbij de mogelijkheden van de client / 

browser bepalend zijn), maar niet noodzakelijk gebleken in overleg met VROM e.a..  

2.5  (Dossier) autorisatie 

Autorisaties van gebruikers worden binnen de database beheerd (gesynchroniseerd met LDAP voorziening). 

Hierbij kan worden aangegeven welke gebruikersrollen (bijv. behandelaar) binnen welk organisatie-onderdeel 

bestaan. Doordat de bevoegd gezag info ook binnen de database ligt viel laatstgenoemde koppeling eenvoudig 

te maken. De bevoegdheid om autorisaties aan te passen is belegd bij gedecentrale overheidsinstanties 

(gemeenten, provincies, waterschappen, milieudiensten, ministerie en adviesorganisaties), conform Programma 

van Eisen, ref [1], vraag 249. 

Hierbij zijn bepaalde beheertaken zoals het toevoegen van organisaties en beheer van nieuws en releasenotes 

uit oogpunt van standaardisatie belegd op landelijk niveau (landelijk beheerder). Landelijk beheer heeft ook 

superuser rechten ten behoeve van gebruikersbeheer als achtervang voor lokaal beheer;   

Overzichten van gebruikers per organisatieonderdeel (incl. zoeken erop) kunnen ook worden gegeven. 

FO: in hoofdstuk 4 en 9 van het functioneel ontwerp [7] zijn de rollen uitgewerkt, inclusief autorisaties op 

onderdelen van het dossier.   
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Aan dossiers kunnen zowel statisch als dynamisch ‘dossier rollen’ (zoals aanvrager, gemachtigde, uitvoerder, 

…) worden gekoppeld. Per dossierrol zijn autorisaties op het dossier geconfigureerd middels permissies. Op 

basis van events (bijv. het indienen van een aanvraag) in combinatie met kennisregels (bijv. op basis van 

objecttype waarop een vergunning betrekking heeft, vastgesteld bevoegd gezag, aanvragertype, etc.) wordt een 

dossierrol dynamisch aan een gebruiker (of groep met dezelfde gebruikersrol) toegewezen, die daarmee 

automatisch bijbehorende autorisaties erft voor betreffend dossier. Functies voor de overdracht van dossier(s) 

aan andere gebruikers worden ook geboden. 

Zie ook document [8] voor de gedetailleerde event beschrijvingen inclusief dynamische dossier – rol 

(de)allocatie. 

 

Bovenstaande wordt getoetst tegen de gehanteerde normen van informatiebeveiliging, zoals de ‘Code voor 

Informatiebeveiliging’ en de ‘VROM Eisen Standaard Niveau Informatiebeveiliging (ESNIB). 

2.6 Integratie vormen 

Het is mogelijk om op verschillende manieren te integreren vanuit een 3de applicatie met Omgevingsloket 

online. Deze 3de applicatie kan ook een toepassing zijn (bijv. een andere vragenboom) die ook is gerealiseerd 

met Be Informed of een andere applicatie zoals van SAP 

Opmerking: voor wat betreft de integratie met andere portalen zijn de volgende integratiewijzen relevant; 

 

 Webgebaseerde integratie (Omgevingsloket als service provider + dialoog) 

Ten behoeve van het service-based integreren van een vergunningscheck aan 3de applicatie (nu nog 

niet gerealiseerd): Be Informed biedt kennisinstrumenten middels webschermen. De 3de applicatie 

levert vooraf Context aan Be Informed (bijvoorbeeld de uitkomsten van de vragenboom). Be 

Informed levert achteraf Resultaat terug aan 3de applicatie. 

 

Figuur 2 Webgebaseerde integratie 

 

 Service gebaseerde integratie van kennisinstrumenten 

Ten behoeve van het service-based integreren van bijvoorbeeld een vergunningscheck aan 3de 

applicatie (nu nog niet gerealiseerd): Be Informed biedt kennis instrumenten aan als services, die 

beschikbaar gesteld worden als web services. 3de applicaties bieden (gebruikers) interactie zelf (obv 

van services).  
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Figuur 3 Service gebaseerde integratie 
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 Service based integratie van dossier functies 

Ten behoeve van de service-based integratie van bijvoorbeeld dossier manipulatie events wordt door 

Omgevingsloket online voorzien in een StuF berichten koppelvlak voor het ontvangen en afhandelen 

van asynchrone events zoals de update van een status of het wijzigen van het bevoegd gezag van een 

aanvraag. Zie ook FO bijlage H [15] voor betreffende berichten. 

 

 Configuratie gebaseerde integratie (Be Informed als beheerder) - niet toegepast binnen 

Omgevingsloket 

De 3de applicatie (bijv. eFormulieren) biedt eigen kennisintensieve functionaliteit. De 

configuratie/stuurgegevens daarbij worden beheerd door Be Informed. 

 

 Omgevingsloket online als service consumer 

Hierbij benadert Omgevingsloket online services van derden (zoals Basisregistraties). Voorbeeld: 

vanuit acties op events wordt Omgevingsloket zodanig geconfigureerd dat deze optreedt als service 

consumer. Concrete voorbeelden: de aanroep van de convertor (weliswaal intern), zie document 13; 

aanroep van het StuF koppelvlak vwb services van bevoegd gezag (zie document [15]). 

2.7 Integratie met andere e-overheid faciliteiten 

Omgevingsloket integreert ook met andere e-overheid voorzieningen. In deze paragraaf wordt per specifieke 

voorziening toegelicht hoe dit werkt. 

2.7.1 Koppeling met DigiD, e-Herkenning en LDAP provider 

Aan de applicatie servers waarop Omgevingsloket online draait (open source JBOSS) zijn de volgende security 

providers gekoppeld, per web applicatie: 

 DigiD voor burgers  

 of DigiD voor bedrijven; 

 of e-Herkenning; 

 of een centrale LDAP provider, voor personen binnen de overheid  - deze is echter nog niet 

beschikbaar; 

 of een PKI overheid voorziening (OSB) voor communicatie tussen OLO en mid- en backoffices van 

overheid en tussen Omgevingsloket en Basisregistraties; 

 of de eigen Be Informed authenticatie voorziening voor andere doeleinden (beheerders, 

overheidsinstanties en aanvragers zonder DigiD). 

 

Per security provider zijn maatregelen genomen of voorschriften opgenomen om onder meer wachtwoorden te 

encrypten, hoe gebruik te maken van single-signon (voorbeeld DigiD), hoe certificaten uit te wisselen, etc. 

Voor elke Be Informed service (bijv. instrument, dossier service) kan worden aangegeven welke van de 

security providers van toepassing is. Voor de service zelf werkt dit verder transparant. Voor bepaalde services, 

zoals de vragenboom en branchewijzers, kan ook worden aangegeven dat anoniem gebruik toegestaan is. 

FO: koppeling met DigiD voor burgers en bedrijven, e-Herkenning en een centrale LDAP provider (voorlopig 

gerealiseerd middels de eigen Be Informed authenticatie voorziening) zijn momenteel in Omgevingsloket 

online gerealiseerd. Zie ook paragraaf 9.2 van het functioneel ontwerp [7].  
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2.7.2 Gebruik van LRD/BSN en BIN 

Bij het ontwerp van Omgevingsloket online is zoveel mogelijk aangesloten bij de modellen van LRD (GBA-

V), BIN/NHR en andere basisregistraties. Dit vereenvoudigt de (toekomstige) uitwisseling met deze 

registraties.  

FO: zie hoofdstuk 5 van het functioneel ontwerp [7] en de bijlage E [11]. Bij de beschrijving van de entiteiten 

is de herkomst van de individuele attributen aangegeven,  

2.7.3 Koppeling met basisregistraties 

Bij het ontwerp van Omgevingsloket online is zoveel mogelijk aangesloten bij de modellen van LRD (GBA-

V), BIN/NHR en andere basisregistraties. Dit vereenvoudigt de (toekomstige) uitwisseling met deze 

registraties. 

Wanneer bepaalde Basisregistraties nog niet voorhanden zijn kan worden uitgeweken naar de opname van deze 

gegevens in de eigen registratie van Omgevingsloket online of kan gekozen worden om de aanvrager of 

behandelaar zelf de gegevens in te laten vullen. Zo is de TNT postcode tabel opgenomen om met name 

adressen voor in te vullen en wordt ten behoeve van zakelijke gebruikers een eigen profiel bijgehouden (optie 

voor ondernemers).  

Koppeling met basisregistraties is als eerste voorzien met GBA-V, NHR en BAG, maar is nog niet 

operationeel. 

2.7.4 Integratie met Persoonlijke Internet Pagina (PIP) 

De integratie met PIP is in overleg met VROM nog niet meegenomen in Omgevingsloket Online. 

 

Voor dde integratie met PIP zien we verschillende manieren waarop dit kan worden vormgegeven: 

 Starten van vergunning aanvraagprocedure vanuit PIP; 

 De default handler van de case management omgeving van Be Informed zet berichten in de Inbox van 

betrokken gebruikers (kan aanvrager zijn). De handler kan zodanig worden aangepast dat berichten 

ook worden doorgezet naar de Inbox van de PIP van betreffende gebruiker (attendering); 

 Vanuit PIP kan worden ingekeken (middels webservice aanroep) op Be Informed (kennis instrument 

of dossier service – bijv. statusopvraging); 

 Webgebaseerde integratie (zie voorgaande paragraaf). 

 

Bovenstaande zal getoetst worden tegen de gehanteerde normen van informatiebeveiliging, zoals de ‘Code 

voor Informatiebeveiliging’ en de ‘VROM Eisen Standaard Niveau Informatiebeveiliging (ESNIB). 

2.8 Vormgeving 

Omgevingsloket online maakt gebruik van standaard componenten (CSS, stylesheets) in de zgn. adapter laag 

ten behoeve van alle gebruikersinteractie. In deze adapterlaag wordt gebruikt gemaakt van standaard libraries 

en de zgn. EIPE library, waarin interactie componenten (zoals het gedrag van een multi-select box) zijn 

opgenomen. Deze adapter laag garandeert een consistente look en feel omdat deze zowel wordt toegepast in de 

vergunningscheck, de formulieren als de behandelmodule. Zie ook bijlage C [9] van het FO. 
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Aanpassing van het gedrag van deze standaard componenten op detail eisen van Omgevingsloket online (bijv. 

specifiek lettertype met/zonder anti-alias, roll-over teksten) is (overigens beperkt) toegepast, waarbij de 

aanpassingen consistent doorwerken in de hele voorziening. Uiteraard wordt de flexibiliteit begrensd door de 

mogelijkheden van de browser(s) die moet worden ondersteund. Eventuele aanpassingen zijn onafhankelijk 

van de kennisregels door te voeren. Vanuit historie is er een verschil qua vormgeving tussen de schermen van 

overheidsinstanties inclusief beheer en die van de aanvragers (inclusief baliemedewerkers optredens namens 

aanvragers).  

De standaard componenten van Be Informed voldoen reeds aan de webrichtlijnen, drempelsweg (en houden 

rekening met eisen t.a.v. kleurenblindheid) en andere gebruikelijke usability richtlijnen (onze partner Infomaat 

doet daar doorlopend onderzoek naar, waarbij de resultaten verwerkt worden in deze standaard componenten), 

maar zijn op de wensen van VROM aangepast. 

FO: in document [9] is bovenstaande nader uitgewerkt, in afstemming met VROM. 

2.9 Schaalbaarheid 

In de startarchitectuur LVO [5] wordt duidelijk dat er schaalbaarheid vanuit verschillende invalshoeken wordt 

nagestreefd. Op de volgende wijze wordt hier met de oplossing op geanticipeerd: 

1. uitbreiding met andere wet- en regelgeving: binnen Omgevingsloket online wordt met verschillende 

domeinmodellen gewerkt ten behoeve van een goede scheiding (scheiding per regelgeving), decompositie 

toe te passen (complexiteit reductie) en hergebruik van reeds beschikbare modellen te doen (efficiency). 

Dit alles is mogelijk binnen een centrale repository. Eventueel kan binnen de repository een onderscheid 

worden aangebracht in verschillende projecten, echter hier is tot op heden nog geen noodzaak voor. Dit 

kan relevant worden als het praktische onderhoud van domeinmodellen door verschillende organisaties 

wordt uitgevoerd, waarbij sprake is van verschillende autorisaties. Het overhevelen van domeinmodellen 

tzt naar andere projecten is relatief eenvoudig en behoeft dus op voorhand niet expliciet uitgezocht / 

bepaald worden. Dit kan ook gewenst zijn in het kader van Release onafhankelijk beheer. 

FO: zie hoofdstuk 8 van het functioneel ontwerp [7] voor de structurering van de kennismodellen. 

2. Verschillende doelgroepen: binnen Omgevingsloket online wordt rekening gehouden met varianten langs 

verschillende dimensies (doelgroepen, taal, tijd, proces, wetgeving, bevoegdheden, etc.). Onder meer door 

een structurering van de domeinmodellen en configuratie wordt rekening gehouden met deze varianten. 

Binnen andere onderdelen van de oplossing (zoals de broker met zijn routering) wordt ook op deze variatie 

geanticipeerd. Be Informed Studio kan door alle betrokkenen worden gebruikt, met de centrale repository 

als verbindende schakel. 

FO: in document [9] en hoofdstuk 6 van het functioneel ontwerp [7] wordt ingegaan op de variatie van 

doelgroepen en de benadering hiervan. In hoofdstuk 8 is de structurering van de domeinmodellen 

uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de variatie qua proces inclusief aansluitscenario’s voor 

bevoegd gezag. In document [18] is uitgewerkt hoe om wordt gegaan met verschillende wetgevings / 

tijdvarianten. Taalversies spelen (nog) geen rol. 
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3. Aansluiting van overheidsinstanties: Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in principe fuseren 

tot nieuwe bestuursorganen. Tot nu toe zijn alleen gemeentelijke fusies relevant. Elke fusie heeft haar 

eigen werkwijze. Deze wordt door de fuserende organen bepaald. Vanuit het Omgevingsloket wordt dit 

indirect ondersteund. Het nieuwe bestuursorgaan wordt als nieuwe organisatie in het Loket opgenomen. 

Deze organisatie wordt verder ingericht conform de wensen van de fuserende partijen. Aanvragen in de 

status Concept worden gemigreerd van de “oude” organisaties naar de nieuwe fusie-organisatie. Vanwege 

de eigen kenmerken van elke fusie, is verdere ondersteuning buiten het Loket gehouden. Dit wordt verder 

opgepakt als een afzonderlijk project door OLO Beheer (i.c. AgentschapNL). 

4. functionele schaalbaarheid: de applicatie is zodanig ontworpen dat de aanvraagmodule, behandelmodule, 

beheermodule en broker in principe op andere servers kan staan. Dit scheidingsprincipe hebben we reeds 

toegepast door aanvraagmodule, behandel+beheermodule en broker op andere servers te zetten. Daarnaast 

is er per aanvrager doelgroep (zakelijk nl, buitenlandse bedrijven, burger nl, niet-ingezetenen) een 

scheiding aangebracht in de vorm van aparte web applicaties. Elke webapplicatie kan in principe op een 

andere server komen te staan, maar hier was tot op heden nog geen concrete aanleiding toe.  

TO: in het technisch ontwerp [2] wordt ingegaan op de deployment architectuur. 

5. technische schaalbaarheid (zowel horizontaal als vertikaal): het is mogelijk om zowel op 

infrastructuurniveau op te schalen (zie ook document ref. [2]) als het aantal applicatieservers uit te breiden: 

Omgevingsloket online als toepassing laat dit toe. Ook op database niveau kan opgeschaald worden door 

gebruik te maken van betreffende database technologie hiervoor (oplossingen op MySQL niveau) 

De conclusie is dus dat er vanuit architectuur oogpunt dus geen probleem is om de oplossing op te schalen ten 

gevolge van meer aanvragen/meldingen (PVE vraag 262), ten behoeve van andere voorzieningen en verder 

gebruik binnen de overheid. 

2.10 Meertaligheid 

Vanuit Omgevingsloket online kan op de volgende wijze meertaligheid ondersteund worden – tot op heden nog 

niet gerealiseerd: 

 De UTF8 karakterset wordt ondersteund. Hiermee worden de tekens van de meeste talen, inclusief 

diacrieten, ondersteund; 

 Er wordt gebruik gemaakt van standaard voorzieningen van de browser, operating system, applicatie 

server, etc. Hiermee wordt impliciet voldaan aan vele aspecten qua meertaligheid, ook qua invoer van 

gegevens via toetsenbord; 

 De gebruikte content (zoals labels van vragen, helpteksten, foutboodschappen, procedure beschrijvingen, 

etc.) kan in meerdere talen worden opgenomen in de lokale of externe bronnen. Via kennisregels kan 

gestuurd worden dat de juiste content wordt toegepast binnen de Be Informed instrumenten en dossier 

functies; 

 Eventuele semantische verschillen kunnen ondervangen worden in varianten van kennisregels / modellen. 

FO: in Omgevingsloket online wordt momenteel slechts Nederlands als taal gehanteerd en de effecten van het 

gebruik van meerdere talen zijn daarom (nog) niet uitgewerkt.  

2.11 Gebruik van open standaards, open source, onafhankelijkheid 

De overdraagbaarheid van de oplossing van Be Value wordt gegarandeerd door het toepassen van: 



 

 

FO Bijlage Relatie met PvE versie 2.16                  Pagina 17 van 61 

 

 open standaarden voor opslag en uitwisseling van gegevens,  

 open standaarden voor de koppelvlakken,  

 open source software waar mogelijk.  

 

De volgende open standaarden worden ondersteund door de oplossing: HTTP/1.1, XHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, 

XML 1.0, WSDL 1.1, SOAP 1.1, JDBC, RDF(s), OWL lite, JSR283 en Webdav. Naast Be Informed (licensed) 

wordt gebruik gemaakt van de volgende open source software voor de applicatie infrastructuur: Linux, 

MySQL, Hibernate, Apache, Jboss, Cocoon en de open source stack van Eclipse. Als CMS kan Hippo worden 

toegepast (optie),maar deze is niet toegepast in Omgevingsloket online. 

FO: ten gevolge van de selectie van CAD convertor en CAD viewer zijn er extra open standaards zoals PDF/* 

bijgekomen.. 

Hippo wordt toegepast t.b.v. het beheer van de centrale Be Informed repository.   

2.11.1 Platform onafhankelijkheid 

Omgevingsloket online draait in applicaties servers zoals JBoss, die op hun beurt zorgen voor platform 

onafhankelijkheid. Hierbij behoren die platforms tot de mogelijkheden die ook door productleverancier Be 

Informed als compliant worden aangegeven. De dialogen van Be Informed draaien binnen een standaard 

browser (zonder verdere requirements), dus dat garandeert ook een relatieve platform onafhankelijkheid.  

V.w.b. de CAD viewer en convertor wordt er een concessie (Windows) aan de platformafhankelijkheid gedaan.  

2.11.2 Database onafhankelijkheid 

Omgevingsloket online gebruikt Hibernate en JDBC om databases te benaderen. Dit is een goede garantie voor 

Database onafhankelijkheid. De toegepaste database is MySQL. Database specifieke constructies worden zo 

veel mogelijk vermeden.    

2.11.3 Webrichtlijnen (en Drempels weg) 

Be Informed biedt standaard een user interface die voldoet aan de web richtlijnen en drempels weg. Deze 

standaard user interface is echter aangepast ten behoeve van Omgevingsloket zodat extra rekening moest 

worden gehouden met het blijven voldoen aan de webrichtlijnen. 

FO: de aanpassingen zijn zichtbaar gemaakt in FO bijlage C en de wireframes en hierbij zijn de webrichtlijnen 

in acht gehouden. Ook bij de realisatie van stylesheets zijn betreffende standaards als eis / richtlijn gehanteerd. 

Regelmatig wordt er een controle op de webrichtlijnen uitgevoerd (dit kan deels automatisch) om zo issues op 

te sporen en over het oplossen hiervan afspraken te maken. Zo zijn er een aantal webrichtlijnen, die voor 

meerdere interpretaties vatbaar is. Zie verder ook rapport [19]. 

2.12 Performance 

Een adequate performance wordt door het consortium gezien als een belangrijk onderdeel van een geslaagd 

informatiesysteem. Wanneer de functionaliteit van het systeem volledig conform de wensen van VROM is 

gerealiseerd en de performance is onvoldoende, dan is wat ons betreft het niveau van de realisatie 

onvoldoende. In deze zin staan de eisen met betrekking tot performance op gelijke voet met de functionele 

eisen die worden gesteld. Een voldoende performance is dus cruciaal voor de acceptatie van het systeem. 
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Performance heeft betrekking op verschillende lagen in het systeem. De keten van input tot de reactie vanuit 

het systeem, heeft de eindgebruiker te maken met verschillende applicatielagen: van de presentatielaag, via de 

applicatielogica, tot de “harde” infrastructuur. Naast eisen die direct betrekking hebben op performance, zijn er 

ook aanverwante eisen die betrekking hebben op de beschikbaarheid van het systeem, de throughput van het 

systeem en op het aantal concurrent users.  

De specifieke eisen die aan performance worden gesteld staan genoemd in paragraaf 3.1 - OLO Algemeen. Om 

aan deze eisen te kunnen voldoen, worden verschillende maatregelen genomen. Maatregelen worden genomen 

binnen de volgende onderdelen: 

 

 Gebruikersinteractie. 

Het user interface ontwerp van een website kan nog zo goed zijn, als de performance te wensen 

overlaat, komt dit de user experience niet ten goede. Als het gaat om de performance van een website 

wordt gekeken naar de ‘end user performance experience’, de wachttijd tussen:  

o het moment dat de gebruiker een pagina opvraagt en de nieuwe pagina geheel geladen is, of; 

o het moment dat de gebruiker een actie start en de actie met succes is volbracht. 

Een eenvoudige maatregel die in het kader van gebruikersinteractie is genomen betreft het definiëren 

van verschillende wachtschermen. Het type wachtscherm is afhankeljik van de gemiddelde wachttijd 

voor een respons op een specifieke actie. 

 

 Frontend. 

Dit betreft alle code die tussen de gebruiker en de Be Informed applicatie in zit. De front-end bestaat 

verschillende lagen, elk met een specifieke taak. 

o Server taken: aanroep van de juiste componenten en transformatie van Be Informed 

applicatie xml naar xhtml; 

o Netwerk taak: downloaden en client requests versturen. 

o Client taken: opbouwen van de pagina in de browser. 

 

 Case management laag. 

Deze laag vormt de business logica binnen het Omgevingsloket systeem. In de Case management 

configuratie zijn verschillende maatregelen mogelijk om de performance te optimaliseren. Vanuit deze 

laag worden queries naar de database gestuurd. 

 

Een van deze mechanismen ter broging van de performance voor gebruikerstaken is het 

schedulingmeachnisme waarbij de daadwerkelijk uitvoering van een uitvoeringsintensieve  taak 

parallel kan worden uitgevoerd. De gebruiker hoeft dan niet op afhandleing ervan binne OLO hoeft te 

wachten om verder te kunne werken met het loket. Dit mechanisme wordt vanf R2.5 ingezet bij het 

indiene en bij het archiveren van anavragen.  

 

 Kennismanagement laag. 

Binnen het Be Informed product worden kennismodellen ontsloten door instrumenten. Deze 

instrumenten worden in het Omgevingsloket online op verschillende momenten en manieren 

aangeroepen. Er zijn twee manieren te onderscheiden waarop dit gebeurt: 
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o Instrumenten worden losstaand uitgevoerd. Dit is de zuiverste manier van ontsluiting van 

kennismodellen: ze worden volledig contextloos uitgevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de 

vergunningcheck. 

o Instrumenten worden vanuit case management uitgevoerd. Hierin zijn twee subvarianten te 

onderscheiden: het uitvoeren van instrumenten aan de hand van vooringevulde antwoorden 

en opslag van resultaten uit kennisinstrumenten door Case management. 

 

 Database. 

Optimalisatie van de performance in de database door een goede opbouw van het datamodel en door 

indexering van tabellen waar mogelijk. 

 

Daar waar de gewenste performance niet te halen is door maatregelen  in één of meerdere van de 

applicatielagen, wordt alternatieve functionaliteit geboden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opstellen van 

rapportages. Deze worden in batch (dus op de achtergrond) uitgevoerd. 

 

Binnen performancemanagement worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Ten eerste wordt een baseline 

performancetest uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze test wordt bepaald wat de gewenste prestaties 

moeten zijn en hiermee wordt een basis vastgelegd waar toekomstige metingen aan kunnen refereren. 

Tegelijkertijd is aandacht besteed aan de mogelijke maatregelen die in de verschillende applicatielagen kunnen 

worden uitgevoerd. Hierbij is aandacht besteed aan de wijze waarop performance bottlenecks in een 

functionaliteit kunnen worden geïsoleerd. Ter ondersteuning hiervan is tooling in gebruik genomen waarmee 

de performance van verschillende applicatielagen kan worden gemeten. 

 

De baseline performancetest is door VROM uitgevoerd. Op basis van deze baseline performancetest zijn de top 

van de probleemgevallen bepaald. Uit redenen van haalbaarheid en kosten zijn de probleemgevallen met lagere 

prioriteit niet opgepakt. Deze probleemgevallen zijn in de vorm van een werkpakket voor release 2.3 opgepakt. 

Hierbij zijn de volgende zaken opgepakt: 

 Indienen van een vergunningaanvraag; 

 Toevoegen van een bijlage bij een vergunningaanvraag; 

 Controleren van de vergunningplicht (aan het einde van een vergunningcheck); 

 Toevoegen van werkzaamheden aan een vergunningaanvraag. 

2.13 Beschikbaarheid 

Beschikbaarheid geeft aan in hoeverre een ICT-dienst, systeem of component toegankelijk is voor de 

geautoriseerde gebruikers. Beschikbaarheid van het Omgevingsloket wordt bepaald door de gekozen 

infrastructurele maatregelen en de functionele applicatiecomponenten. In een internetomgeving met online 

transactiesystemen gelden andere beschikbaarheideisen dan in een kantooromgeving. 

Beschikbaarheid van een dienst wordt beïnvloed door verschillende factoren. De belangrijkste is de uitval van 

de dienst. Daarbij zijn twee verschillende soorten uitval relevant: 

 geplande niet-beschikbaarheid 

 ongeplande niet-beschikbaarheid 
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Bij het bepalen van de beschikbaarheid wordt de geplande niet-beschikbaarheid niet meegenomen. Dat wil 

zeggen dat het geplande onderhoud geen negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid die wordt 

gerapporteerd, tenzij de planning wordt overschreden. 

Andere aanverwante factoren zijn 

 bereikbaarheid, bijvoorbeeld door uitval van een tussenliggende component zoals het Internet. Deze 

factor leidt tot de perceptie van niet-beschikbaarheid, maar leidt niet tot lagere beschikbaarheid. 

 Performance, zoals in hoofdstuk 2.12 beschreven. Dit leidt tot het beeld van een verminderde 

beschikbaarheid, maar heeft hier feitelijk geen invloed op. 

 Herstelbaarheid. Door een grotere herstelbaarheid kan de niet-beschikbaarheidsperiode als gevolg van 

calamiteiten of fouten in de applicatie verder worden beperkt. 

 

Denial of Service aanval (DoS) is een vorm van doelbewust verminderen van de beschikbaarheid door derden. 

Dat kan gebeuren door netwerkaanvallen op een systeem uit te voeren. Als een dergelijke aanval gelijktijdig 

vanaf een groot aantal aanvalspunten plaatsvindt, is sprake van een Distributed Denial of Service aanval 

(DDoS). Een dergelijke aanval wordt door een hacker of cracker uitgevoerd. 

2.13.1 Maatregelen in de infrastructurele sfeer 

Om een maximale beschikbaarheid te garanderen worden verschillende maatregelen in de infrastructurele sfeer 

genomen. Maatregelen die in de infrastructuur zijn genomen betreffen in hoofdlijnen drie soorten maatregelen: 

 Inrichting van een fail-over omgeving. De productieomgeving is dubbel uitgevoerd in twee 

datacentres van NXS. 

 Redundante uitvoering van servers. De meest essentiële servers in het systeem zijn dubbel uitgevoerd, 

zodat wanneer één server uitvalt, de taken direct worden overgenomen door de tweede redundante 

server. 

 Inrichting van een intelligente loadbalancer. Deze loadbalancer beschikt over een aantal functies 

waarmee de beschikbaarheid van een omgeving beter gewaarborgd wordt. Door NXS wordt hier Big 

IP van F5 voor ingezet. 

 

Het gaat hier te ver om een volledige beschrijving van alle maatregelen in de infrastructuur te geven. Hiervoor 

wordt verwezen naar het Configuratiedocument dat door Centric SI is opgesteld.  

2.13.2 Applicatieve maatregelen 

In de Omgevingsloket applicatie zijn verschillende maatregelen genomen, waardoor de beschikbaarheid beter 

wordt geborgd. De volgende maatregelen zijn genomen: 
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 Splitsing in webapplicaties. 

Omgevingsloket kent verschillende webapplicaties. Deze zijn elk voor zich apart benaderbaar en 

dienen een verschillende doelgroep. De volgende webapplicaties worden onderscheiden: 

Vergunningaanvraag voor particulieren met en zonder DigiD, vergunningaanvraag voor zakelijke 

gebruikers wel of niet in Nederland en een webapplicatie voor het Bevoegd Gezag (beheer en 

behandeling van aanvragen). Door deze benadering ontstaat een grotere beschikbaarheid omdat het 

feitelijk om losstaande applicaties gaat. Als één applicatie niet benaderbaar is dan ondervinden andere 

applicaties hier geen hinder van. 

 

 Onderverdeling in modules. 

Elke webapplicatie bestaat uit één of meerdere modules. Deze modules zijn losse entiteiten die 

afzonderlijk aan of uit kunnen worden gezet (tbd). Wanneer een module wordt uitgezet, zijn de andere 

modules gewoon bereikbaar. Hiermee wordt dus een grotere beschikbaarheid verkregen. 

Onderstaande figuur geeft in (donker)oranje blokken aan welke verschillende modules worden 

onderscheiden. 

 

 
 

 Externe services. 

Omgevingsloket Online maakt gebruik van verschillende externe services. Deze worden voor een 

deels gebruikt voor externe communicatie en deels voor gespecialiseerde functies, zoals bijvoorbeeld 

de CAD-viewer. Voor een groot deel van deze externe services bestaat een alternatieve functie die 

gebruikt kan worden wanneer de oorspronkelijke functie is komen te vervallen. Hiermee wordt de 

beschikbaarheid van deze services geborgd. 



 

 

FO Bijlage Relatie met PvE versie 2.16                  Pagina 22 van 61 

 

Naast de beschikbaarheid zoals die is geborgd in de applicatie, wordt aanbevolen om de 

beschikbaarheid van externe services concreet vast te leggen in SLA’s (met o.a. ICTU en Oracle 

AutoVue). De beschikbaarheid bevorderende maatregelen binnen deze services liggen vaak buiten de 

scope en de mogelijkheden van OLO. 

2.14 Herstelbaarheid 

Herstelbaarheid is één van de niet-functionele eisen die er voor zorgen dat de betrouwbaarheid van een 

informatiesysteem toeneemt. Onder herstelbaarheid wordt verstaan de mogelijkheden die in een systeem zijn 

ingebouwd om terug te keren naar een afgesproken niveau van dienstverlening en om verstoorde gegevens in 

de gewenste staat terug te brengen. 

Maatregelen die worden genomen om de herstelbaarheid van OLO te borgen zijn onder te verdelen in 

maatregelen voor foutdetectie en maatregelen met betrekking tot databehoud. 

2.14.1 Maatregelen voor foutdetectie 

Logging en applicatiemonitoring zijn de maatregelen die in OLO zijn ingebouwd om een snelle foutdetectie en 

opvolgend herstel mogelijk te maken. Deze maatregelen worden voor een deel in de applicatie en voor een 

ander deel in de infrastructuur genomen. In de onderstaande figuur de applicatieve kant in oranje weergegeven. 

In blauw worden de benodigde infrastructurele aanpassingen aangegeven. 

 

 

 

Logging heeft als primair doel het genereren van voldoende informatie zodat foutanalyse kan plaatsvinden. Op 

basis van deze analyse kunnen maatregelen worden genomen. Het gewenste niveau van logging wordt bepaald 

door het doel dat een systeembeheerder voor ogen heeft. Hierbij gaat het in de regel om fouten te detecteren en 

de oorzaak hiervan inzichtelijk te maken. 
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Logging gebeurt in OLO op verschillende plaatsen. Per applicatie en externe service wordt een log 

aangemaakt. Het niveau van logging kan verschillen. Per applicatie moet hier een evenwicht in worden 

gevonden. Vanuit de applicaties worden logregels gegenereerd. Deze logregels worden vervolgens met een 

infrastructurele oplossing gegroepeerd in afzonderlijke logbestanden. Deze logbestanden kunnen via een 

logserver worden ontsloten voor beheer en herstel. 

Applicatiemonitoring heeft met name als doel het realtime in de gaten houden van de status van het systeem en 

de afzonderlijke onderdelen hierin. In eerste instantie wordt deze maatregel ingevuld met externe tooling. In 

een volgend stadium worden ook andere vormen van monitoring  in beschouwing genomen. Een gewenste 

vorm van monitoring is hierbij de monitoring vanuit de OLO-applicatie zelf, zodat de beschikbaarheid van 

externe services vanuit het perspectief van de applicatie inzichtelijk wordt gemaakt. 

2.14.2 Maatregelen voor behoud van data 

Maatregelen voor herstelbaarheid van de gegevens in OLO betreffen het inregelen van een back-up 

voorziening en het configureren van Point-in-Time data recovery. 

 

De back-up voorziening is een puur infrastructurele maatregel. Periodiek worden reservekopieën van de 

database gemaakt. De frequentie waarmee dit gebeurt is vastgelegd in het SLA tussen VROM en NXS. Deze 

preventieve maatregel is bedoeld voor het geval gegevens in de database verloren gaan of ernstig beschadigd 

raken. Er moet rekening mee gehouden worden dat beschadiging (en met name corruptie van gegevens) van de 

database pas op een later moment wordt opgemerkt. Daarom zijn aanvullende maatregelen genomen. 

 

Een aanvulling op de back-up voorziening is Point-in-Time data recovery. Deze maategel gaat over het 

herstellen van data wanneer deze corrupt is geraakt. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van verkeerde 

SQL-statements op de database vanuit de applicatie, of direct tijdens het uitvoeren van databasebeheer. Met 

deze maatregel is het mogelijk om deze vorm van datacorruptie te herstellen, waardoor het verlies van data tot 

een minimum wordt beperkt. Wanneer data in een database corrupt (foutief) is geraakt, dan biedt een back-up 

voorziening onvoldoende mogelijkheden. Een back-up voorziening gaat om het fysiek terug zetten van data, 

terwijl P-i-T data recovery gaat over herstel van de inhoud van data. Deze maatregel biedt hiermee verfijndere 

mogelijkheden voor herstel van data. Met deze maatregel is de databasebeheerder in staat om de schade te 

beperken door niet een tabel als geheel terug te zetten, maar bepaalde opdrachten op de database ongedaan te 

maken. 

 

Maatregelen tot behoud van data die nog moeten worden genomen zijn het synchroniseren van de database met 

geüploade documenten na dat metagegevens over deze documenten uit de database verloren zijn gegaan. Nu 

zijn maatregelen genomen om de hoeveelheid dataverlies in de database tot een minimum te beperken. 

Hiermee is nog niet uitgesloten dat deze gegevens niet verloren kunnen gaan. In dat geval moet er een 

synchronisatie tussen de bestanden op de centrale fileserver en de metagegevens in de database worden 

uitgevoerd. Deze synchronisatie verloopt nu nog handmatig. 

 

Om dezelfde reden moet er ook een synchronisatie tussen OLO en de lokale backoffices worden uitgevoerd. 

Onderzocht moet worden hoe dit met zo min mogelijk menselijke interactie (en dus minder foutgevoelig) kan 

worden uitgevoerd. Hierbij wordt gedacht aan een uitwisseling van STuF berichten, waarmee herstel mogelijk 

wordt gemaakt. 
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3 Beantwoording vragen programma van eisen 

In dit hoofdstuk wordt de beantwoording op het programma van eisen aangegeven en de relatie die dit heeft 

met het functioneel ontwerp [7] inclusief bijlagen [8], [9], [10], [11], [12], [13] en technisch ontwerp [2].  

Opmerking: via het spreadsheet Bijlage Beantwoording Programma van Eisen (onderdeel van offerte) wordt 

vaak ook direct verwezen naar paragrafen binnen hoofdstuk 2 van dit document (al aangepast t.b.v. relatie naar 

FO en TO). Betreffende eisen en beantwoording zijn daarom niet nogmaals in hoofdstuk 3 opgenomen, 

vandaar dat er ‘gaten’ kunnen zitten in de nummering binnen hoofdstuk 3. 

3.1 OLO Algemeen 

3.1.1 Algemeen 

 

5 De voorziening dient brailleregel te ondersteunen. Technisch 

(Wens) 

Op de Omgevingsloket online voorziening kan extra randapparatuur worden aangesloten en 

ondersteunende software, waarbij rekening gehouden kan worden met minder validen. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van standaard voorzieningen van de browser, operating system, 

applicatie server, etc. 

FO: in de huidige release van Omgevingsloket online is geen extra randapparatuur voorzien 

voor minder validen, dus dit is niet nader uitgewerkt. 

6 De voorziening dient hardop voorlezen en spraaksoftware te 
ondersteunen. Deze functionaliteit wordt alleen aangeboden 
indien ze aantoonbaar goed functioneert. 

Technisch 

(Wens) 

Zie voorgaande antwoord. 

7 In de voorziening dienen instructies, vragen en 
antwoordvelden te kunnen worden opgenomen. Geef 
toelichting en voorbeelden. 

Algemeen 

Binnen de domeinmodellen van Omgevingsloket zijn vraag en antwoord labels en 

toelichtingen opgenomen. De concrete inhoud van betreffende labels en instructies zijn d.m.v. 

referenties naar lokale bronnen in Be Informed opgenomen. In principe is het ook mogelijk om 

te verwijzen naar externe bronnen (CMS), maar op basis van onderzoek als onderdeel van 

release 2.3 is geconstateerd dat de meerwaarde beperkt is t.o.v. een meer structurele oplossing 

ten behoeve van release onafhankelijk beheer. Content (kennisregels en teksten)  zijn nu 

beheerbaar gemaakt middels domeinprojecten. Deze domeinprojecten kunnen op afgesproken 

momenten en volgens een vooraf afgesproken procedure in productie worden gebracht. In het 

kader van de verdere vormgeving van Contentbeheer zal gekeken worden of dit voldoende is. 

In de online help van Be Informed [ref. 3] staat uitgelegd hoe vraag en antwoord labels kunnen 

worden gedefinieerd en hoe zo’n referentie gelegd kan worden. 

FO: in het interactiedesign en visual design [9, 10, 21] is dit nader geconcretiseerd. 

8 De look en feel van de diverse componenten van de 
voorziening dient gelijk te zijn 

Algemeen 

FO: deze eis is meegenomen bij de uitwerking van het interactiedesign en visual design [9, 10, 

21] en doordat in de relisatie gebruik is gemaakt van user interface software-libraries wordt in 
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praktische zin deze eis ook in belangrijke mate al afgedwongen.   

9  Aanvrager en gemachtigde krijgen na het inloggen een 
complete overzichtslijst met zijn ingediende en nog in te 
dienen vergunningdossiers. Reeds verleende 
vergunningen worden na een maand niet meer direct 
getoond. Wel kan de aanvrager met een aparte knop 
deze historie direct opvragen. 

 Vergunningverlener krijgt na het inloggen een complete 
overzichtslijst van lopende aanvragen. Reeds verleende 
vergunningen worden na een maand niet meer direct 
getoond. Wel kan de vergunningverlener met een aparte 
knop deze historie direct opvragen. 

 Adviseur krijgt na het inloggen een complete 
overzichtslijst van lopende aanvragen. Reeds verleende 
vergunningen worden na een maand niet meer direct 
getoond. Wel kan de adviseur met een aparte knop 
deze historie direct opvragen. Overzichten kunnen 
worden gemaakt op aanvrager, behandelaar, locatie, 
datum en status. (vergelijk Windows Verkenner). 

Overzicht 

Overzichten en de inbox van betreffende gebruiker zijn in principe volledig configureerbaar 

(per rol) binnen de case management omgeving van Be Informed. Daarnaast zijn er diverse 

zoekmogelijkheden configureerbaar, op basis van modellen hiervoor. 

FO: in het interactiedesign [9, 10, 21] zijn er concrete schermen (inclusief te tonen kolommen) 

hiervoor gedefin ieerd die een overzicht geven van de aanvragen. Op de kolommen kan 

gesorteerd worden. De genoemde termijn van een maand is nog een openstaand issue (t.b.v. 

release 5) voor de vraag hoe lang een aanvraag in OLO moet blijven staan. In de huidige 

release blijven ook de verleende vergunningen zichtbaar tot dat het Bevoegd Gezag de 

betreffende aanvraag heeft gesloten. 

10 Inloggen door organisaties dient met DigiD voor bedrijven te 
geschieden. Daarbij dient een mogelijkheid te worden 
gecreëerd om dezelfde vergunning met meerdere personen 
te kunnen bewerken. Het moet echter niet mogelijk zijn 
tegelijkertijd aan hetzelfde onderdeel van de vergunning te 
werken. 

DigiD 

Inloggen door Organisaties vindt plaats middels DigiD voor bedrijven of door e-Herkenning. 

Autorisaties zijn zo ingesteld dat het mogelijk is om met meerdere personen aan een 

vergunning te werken. Uitgangspunt bij het opstellen van een aanvraag is echter wel dat er 

maar één persoon tegelijk mutatierechten heeft op de formulieren en de rest neemt deel als 

betrokkene. Zie verder de autorisatie matrices als onderdeel van release 2.4 nagelopen en 

geactualiseerd zijn en zijn opgenomen in document [7]. Door middel van locking principes van 

Be Informed wordt tegegaan dat tegelijk muteren van deze gegevens plaatsvindt. 

Support voor DigiD is verder ook toegelicht in paragraaf 2.7 van dit document.  

11 Om formuliergegevens tussentijds te kunnen opslaan dient 
door de aanvrager en/of melder te worden ingelogd met 
DigiD. Instanties zonder DigiD (zoals overheden) kunnen 
gebruik maken van een LDAP voorziening. 

DigiD 

Er is een LDAP-voorziening in OLO geïmplementeerd. Deze is niet in te zetten voor de rollen 

Betrokkene en Gemachtigde. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.7 van 

deze bijlage. 

12 Het is mogelijk een eerder opgeslagen aanvraag die nog niet 
is ingediend op te vragen en verder in te vullen 

DigiD 

FO: in het interactiedesign [9, 21] is een specifieke pagina (mijn aanvragen) opgenomen om 

eerder opgeslagen aanvragen op te vragen en verder in te vullen. 
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13 Het moet mogelijk zijn de ingevulde status van de 
vragenboom te bewaren (d.m.v. cookies of met DigiD/LDAP 
username ). 

Algemeen 

Standaard worden antwoorden en de status van de vragenboom bewaard als sessie informatie, 

die op enig moment binnen dezelfde sessie hergebruikt kan worden. Met betrekking tot het 

opslaan van de sessie informatie is dit mogelijk in een cookie t.b.v. anonieme gebruikers of in 

de case management omgeving voor ingelogde gebruikers o.b.v. username (LDAP, DigiD of e-

HerkenningHerkenning). 

FO: het opslaan van de antwoorden van de vragenboom vindt impliciet plaats zodra verder 

gegaan wordt naar de aanvraag obv inloggen met DigiD. Tussentijds opslaan van de 

vragenboom is vooralsnog alleen voorzien t.b.v. de Milieu-melding (weliswaar is deze 

functionaliteit buiten scope geplaatst in release 2.3, maar qua concept is is de functionaliteit 

wel eerder getoetst). 

14 De voorziening dient te voldoen aan onderstaande 
standaarden en normen: 

 Archiefwet 1995 

 Archiefbesluit 1995 

 Voor RMA: DoD5015.2, ISO 15489, MoReq 

 Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden (Staatscourant 1 maart 2002, nr. 43) 

 Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 

 Rapport “Beheer en archivering van digitale bestanden” 
van de Rekenkamer voor de Tweede Kamer 1998 

Algemeen 

Omgevingsloket faciliteert bevoegd gezagen om op de volgende wijze te voldoen aan 

betreffende standaards en normen: 

 Van elke actie op een dossier wordt bijgehouden wie, wat, wanneer doet in de vorm 

van een Audittrail. Deze audittrail wordt in PDF vorm overgedragen naar bevoegd 

gezagen; 

 Versies van bijlagen in het dossier worden bijgehouden (gekoppeld aan een status), 

waardoor geen authentieke informatie verloren kan gaan c.q. overschreven wordt; 

 Ondersteuning te hebben voor vele digitale formaten, zoals die bij digitale archivering 

gebruikelijk zijn; 

 Per document is metadata opgenomen en in de context van een dossier geplaatst. Ook 

het dossier zelf bevat vele metadata. Hierdoor is het terugvinden en opnieuw oproepen 

van informatie gewaarborgd; 

 Backwards compatibiteit policy. 

FO: metadata van documenten is uitgewerkt in het functioneel ontwerp bijlage E [11]. De 

ondersteuning van digitale formaten is onderzocht in een apart traject v.w.b. selectie van CAD 

viewer en convertor. Dit is verder uitgewerkt in het functioneel ontwerp bijlage I [13].  

25 Het instellen van grafische elementen, teksten en marges 
dient op de millimeter nauwkeurig plaats te kunnen vinden. 

Vormgeving 

Bij tot stand koming van de layout van formulieren (generatie) worden stylesheets toegepast. 

Hiermee wordt voldaan aan deze eis. 

FO: in het visual design [9, 10,21] is dit nader geconcretiseerd 

26 De printformulieren dienen met een resolutie van minimaal 
600 dpi te zijn vormgegeven. 

Vormgeving 

Bij de generatie van PDF wordt rekening gehouden met deze resolutie eis. Zie ook onderdeel ‘ 

Architectuur en ontwerp’, paragraaf Elektronisch formulier versus papieren formulier. 

FO: in het hoofddocument [7] is dit nader geconcretiseerd  
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29 Gebruik de goede soort velden voor invoer: 
Bij één keuzemogelijkheden uit meerdere aangeboden opties 
dienen radio butttons te worden gebruikt. Bij meerdere 
keuzemogelijkheden uit meerdere aangeboden opties dienen 
checkboxes te worden gebruikt. 

Gebruiksgemak 

Bij de generatie van formulieren, middels standaard transformatieregels, vanuit de kennisregels 

wordt rekening gehouden met dit verschil in mogelijke keuzes, hetgeen leidt tot een andere 

vormgeving (radiobutton versus checkbox). Consistent gebruik / opmaak wordt hierdoor 

gegarandeerd. Zie ook beantwoording vraag 8. 

FO: in het visual design [9, 10, 21] is dit nader geconcretiseerd  

30 Structuur en navigatie moeten binnen de gehele voorziening 
consistent zijn doorgevoerd. Voor het digitale formulier wordt 
globaal van de opzet van de Belastingdienst en eFormulieren 
(navigatiebalk aan de linkerzijde). In het Stijlhandboek 
worden de exacte definities vastgelegd. Op elke pagina moet 
op dezelfde manier gebladerd kunnen worden en gebruik 
kunnen worden gemaakt van de hoofd- en subnavigatie. 

Vormgeving 

Bij de uitwerking van de Omgevingsloket online is dit een belangrijk aandachtspunt. Be 

Informed heeft reeds standaard componenten beschikbaar die toegepast zijn en daarmee een 

betere garantie geven op consistentie. 

FO: in het interactiedesign en visual design [9, 10, 21] is dit nader geconcretiseerd. 

 

3.1.2 Gebruiksgemak 

 

32 De werking moet eenzelfde logica in de gehele voorziening, zodat de invuller maar 
een keer de werking hoeft te leren. 

Gebruiksgemak 

Zowel semantisch, logisch als qua vormgeving wordt voldaan aan deze eis. Consistentie wordt onder meer 

geborgd door middel van generatie van formulieren vanuit kennisregels (zie ook voorgaande 

beantwoording van vragen). 

FO: in het interactiedesign [9, 10, 21] is dit nader geconcretiseerd 

34 Van belang is dat gebruikers direct inzicht hebben in welk veld foutief is ingevuld. 
Deze velden dienen daarom duidelijk te worden gemarkeerd. 

Gebruikersgemak 

Bij foutieve invoer wordt het veld gemarkeerd waarin de fout is opgetreden plus een uitleg van de melding. 

Deze validatie vindt plaats op het moment dat een gebruiker naar een volgende formulierpagina wil gaan.  

35 Navigatie naar het formulier vindt plaats in maximaal negen stappen per activiteit 
(afgeleid van Stijlhandboek, 2006 en HHS, 2006). 

Gebruikersgemak 

Dit is een criterium dat is meegenomen in het ontwerp van de kennismodellen en het interactiedesign. 

FO: in het interactiedesign [9, 21] is dit nader geconcretiseerd en daarnaast is bij het opstellen van de 

kennismodellen met deze eis rekening gehouden 

36 Scrollen dient binnen de voorziening alleen verticaal plaats te vinden, nooit 
horizontaal (stijlgids.overheid.nl, 2006). 

Gebruikersgemak 

Hieraan wordt reeds voldaan met de standaard gebruikersinterface van Be Informed. 

FO: in het interactiedesign en visual design [9, 10, 21] is dit nader geconcretiseerd 

37 Open een nieuw venster bij het linken naar een externe website en het opstarten 
van de toegestane bestandsformaten (.pdf, .doc, .xls, .ppt, .odt, .ods, .jpeg en .tiff). 
Voor .dwf, .tiff en pdf (grafisch) bestanden dient de CAD viewer op te starten. 
Hierdoor wordt voorkomen dat het aanvraagproces bij de invuller wordt verstoord. 

Gebruikersgemak 

Openen van een nieuw venster valt eenvoudig in te stellen. Om in geval van dossier bijlagen met genoemde 

extensies de CAD viewer op te starten, dient dit te worden geconfigureerd in Be Informed (o.m. met 
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specifieke stylesheet). De CADviewer ondersteunt de genoemde bestandsformaten conform de MOR. 

FO: dit is nader uitgewerkt in bijlage I [13]. 

38 Er dienen logische, eenvoudige en unieke URL’s e worden gebruikt die niet meer 
veranderen (stijlgids.overheid.nl, 2006). De voorziening (en onderdelen) dient 
bereikbaar te zijn via een URL die voldoet aan de volgende naamgeving: 
www.omgevingsvergunning.vrom.nl/[onderdeelnaam]. 

Gebruikersgemak 

Bij de uitwerking en configuratie van de oplossing is hiermee rekening gehouden. 

TO: hier wordt rekening mee gehouden in de deployment architectuur. In de praktijk is de URL door 

VROM anders gekozen (www.omgevingsloket.nl). 

41 Het moet mogelijk zijn tabellen, grafieken, figuren en stroomschema’s in de 
voorziening te kunnen tonen, zowel op het scherm als in output documenten. 

Algemeen 

Grafische elementen kunnen worden opgenomen in de bronnen van Be Informed en aan worden 

gerefereerd vanuit onderdelen zoals formulieren, vragenboom en dossier en worden meegenomen bij de 

PDF generatie. 

FO: in het interactiedesign [9] zijn concrete voorbeelden opgenomen. In de kennismodellen van o.m. Bouw 

zijn diverse grafische elementen meegenomen  

45 In het formulier dienen niet te veel velden verplicht te zijn. Verplichte velden dienen 
met een asterisk (*) te worden gemarkeerd. 

Gebruikersgemak 

In de modellen kan worden aangegeven welke informatie verplicht uitgevraagd dient te worden. Het is een 

ontwerpcriterium om het aantal verplichte velden te beperken. 

FO: in het visual design [9] is dit (de asterisk) nader geconcretiseerd.  

46 Bij het gebruik van het formulier dient niet onnodig tussen muis en toetsenbord te 
hoeven worden geschakeld. 

Gebruikersgemak 

(Wens) 

Het is een ontwerpcriterium om een logische volgorde in de uitgevraagde velden aan te brengen en 

navigatie zowel via muis als toetsenbord mogelijk te maken. In de standaard gebruikersinterface 

componenten van Be Informed is al hiermee rekening gehouden qua navigatie. 

FO: in het interactiedesign en visual design [9, 10] is een logische volgorde qua velden aangehouden, bij de 

configuratie wordt hier ook rekening mee gehouden. Toetsenbord navigatie wordt geboden m.b.v. 

standaard browser functionaliteit (gebruik van Tab toets), 

47 Het actieve invulveld of de cursor dienen duidelijk te zijn gemarkeerd. Gebruikersgemak 

Dit is standaard gedrag van de gebruikersinterface van Be Informed 

48 De lettergrootte dient leesbaar te zijn in invoervelden. Gebruikersgemak 

Het standaard lettertype / grootte in de gebruikersinterface van Be Informed voldoet aan deze eis. 

Aanpassing is echter mogelijk. 

FO: in het visual design [9, 10] is dit nader geconcretiseerd 

49 Er dient een mogelijkheid aanwezig te zijn om de schermweergave van de 
voorziening te vergoten en te verkleinen. De verhoudingen van elementen dient 
daarbij intact te blijven. 

Gebruikersgemak 

(Wens) 

Dit is standaard gedrag van de gebruikersinterface van Be Informed 

50 Geef gebruikers genoeg ruimte voor hun invoer. Gebruikersgemak 

Bij de generatie van formulieren wordt rekening gehouden met de maximale invoer en is afhankelijk van de 

domeinwaarden. Voor bijv. vrije tekstvelden kan de lengte worden ingesteld. Kortom: er kan prima worden 

voldaan aan deze eis. 

FO: in het visual design [9, 10] is dit nader geconcretiseerd: er wordt rekening gehouden met verschillende 

lijnlengtes t.b.v. papieren formulier en ook bij het configureren van het digitale formulier 

51 Zet de focus op het eerste veld om snel in te kunnen vullen. Gebruikersgemak 

Dit is standaard gedrag van de gebruikersinterface van Be Informed 

http://www.omgevingsvergunning/
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52 Zet veel gekozen opties bovenaan in meerkeuzelijsten. Gebruikersgemak 

In de domeinmodellen kan de volgorde van opties worden aangegeven 

FO: is meegenomen bij de opzet van domeinmodellen 

53 Er dient binnen het formulier geen gebruik te worden gemaakt van een reset-knop 
om vergissingen te voorkomen. Binnen de vragenboom moet juist wel een 
mogelijkheid worden gecreëerd om opnieuw te beginnen maar dit dient duidelijk te 
worden aangegeven. 

Gebruikersgemak 

Be Informed heeft de mogelijkheid voor ‘reset’ functionaliteit (wordt getoond als knop). Deze is aangezet 

i.g.v. vragenboom en uitgezet i.g.v. formulieren. 

FO: in het interactiedesign [9, 10, 21] staat een ‘start’ knop opgenomen v.w.b. de vragenboom en deze 

ontbreekt in de invulformulieren.  

54 Binnen de vragenboom moet juist wel een mogelijkheid worden gecreëerd om 
opnieuw te beginnen maar dit dient duidelijk te worden aangegeven. 

Gebruikersgemak 

Zie voorgaande antwoord 

55 Laat invullers formaten naar eigen voorkeur invullen (met name voor datum- en 
telefoonnummerformaten van toepassing). 

Gebruikersgemak 

In domeinmodellen wordt gewerkt met een standaard formaten van velden (zoals datum), die gelden voor 

alle gebruikers. In principe is het mogelijk om middels Javascript code conversie te laten plaatsvinden van 

de invoer, waarbij de lokale gebruikersinstellingen van een gebruiker worden geintepreteerd, echter dit is in 

release 2.3 niet gerealiseerd. Bij deactiveren van javascript zal voldaan dienen te worden aan het standaard 

formaat, zoals bepaald in de domeinmodellen. 

56 Er mag gebruik worden gemaakt van Javascript validatie om simpele fouten eruit te 
halen (bijvoorbeeld voor het controleren van de aanwezigheid van het @-teken in 
een e-mailadres, sofinummer). Echter, de gebruiker mag hierdoor niet vast komen 
te zitten (webrichtlijnen). 

Gebruikersgemak 

Binnen Be Informed wordt Javascript toegepast voor simpele veld validaties aan client zijde.  

Dit is ingebouwd zonder dat de gebruikers komen vast te zitten als Javascript wordt gedeactiveerd (dan 

vindt fallback plaats op de HTML restricties, zoals veldlengte van invoer). 

Additioneel kunnen in overleg met VROM extra controles aan client zijde worden toegevoegd.  

Bij confirmeren van een formulier worden alle velden gecontroleerd tegen de kennisregels inclusief 

domeinwaarden (server-based). Dit staat los van het gebruik van Javascript. 

FO: op dit moment wordt uitgegaan van de Be Informed standaard server based controles obv 

domeinwaarden. Dit kan o.b.v. concrete bevindingen worden uitgebreid.   

57 Datumvelden dienen te zijn voorzien van een eenvoudige kalenderfunctie waaruit 
een datum kan worden geselecteerd. Het gebruik van het datumveld moet ook 
mogelijk zijn als Javascript is uitgeschakeld. 

Gebruikersgemak 

Be Informed biedt standaard een kalenderfunctie, die ook wordt toegepast voor Omgevingsloket online. Zie 

verder beantwoording vraag 55. 

58 Het ingevulde digitale formulier dient te kunnen worden gecontroleerd door de 
invuller voor verzending, waarbij een overzicht wordt gegeven van de vragen en 
hetgeen is ingevuld. Het overzicht dient ook te vermelden welke bijlagen zijn 
bijgevoegd inclusief bijbehorende informatie over de indieningvereisten. 

Gebruikersgemak 

In onderdeel ‘Architectuur en ontwerp’, ref [4], staat aangegeven dat men een preview kan doen van het 

ingevulde formulier. Overzicht van de bijlagen (reeds in dossier) kunnen dan ook getoond worden. 

FO: in overleg met VROM is er voor gekozen om een zodanig interactiedesign te hanteren dat continue 

overzicht bestaat over de formulieronderdelen en vragen. In paragraaf 3.8 van het functioneel ontwerp [7] 

wordt ingegaan op een zgn. invulversie en samenvattingsversie van een gegenereerd papieren formulier. 

Betreffend overzicht wordt gerealiseerd door de de mogelijkheid tot generatie van de samenvattingsversie 

(PDF). 
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60 De invuller krijgt een keuze voorgelegd om een terugkoppeling over de procedure 
te ontvangen per e-mail of per brief. 

Gebruikersgemak 

(Wens) 

In de case management omgeving kan een mogelijkheid worden geboden aan de gebruiker om deze keuze 

te maken v.w.b. zijn dossier. De actie die hierop volgt is in te vullen (bijv. email of brief). 

FO: In overleg met VROM is besloten deze eis niet te implementeren, d.w.z. volgens stelling als eenmaal 

besloten is door de aanvrager om digitaal aan te leveren vindt ook de communicatie terug digitaal. 

61 Het digitale formulier dient na indiening te worden afgesloten met een korte 
bedankpagina. Zie ook ontvangstbevestiging plus kopie aanvraag/melding via 
dossiermodule. 

Gebruikersgemak 

Op het event van het indienen van een aanvraag kan een actie zoals bedankpagina en kopie aanvraag 

worden verstrekt. 

FO: in bijlage D [8] is in het procesontwerp uitgewerkt wat er plaatsvindt na indienen van een aanvraag. 

63 Plaats vragen en velden verticaal georiënteerd i.p.v. horizontaal (bewezen is dat 
het scannen op die manier sneller gaat). 

Gebruikersgemak 

Hieraan wordt reeds voldaan met de standaard gebruikersinterface van Be Informed 

FO: in het interactiedesign en visual design [9, 10, 21] is dit nader geconcretiseerd 

64 In de voorziening dient duidelijk te worden aangegeven waar extra informatie kan 
worden verkregen en waar de aanvraag/melding naartoe moet worden gestuurd. 
Dit dient te geschieden middels een koppeling met gegevens van het bevoegd 
gezag. 

Gebruikersgemak 

Zie antwoord vraag 7 v.w.b. algemene definitie van toelichtingen in domeinmodellen. In toelichtingen 

kunnen ook variabele velden worden gedefinieerd, waarvan de inhoud afkomstig is vanuit een database 

(met informatie over betreffend bevoegd gezag). Door deze constructie toe te passen kan aan de eis worden 

voldaan. Wel dient deze informatie beheerd te worden via beheerfuncties tbv gemeenten zelf 

FO: in paragraaf 9.1 is aangegeven welke gegevens van het bevoegd gezag worden beheerd. In het 

Interactiedesign [9, 21] is aangegeven dat bevoegd gezag gegevens worden getoond aan aanvragers.     

65 Indien downloads worden aangeboden dient de omvang van de download (in kB 
en/of MB) te worden vermeld en informatie over de inhoud te worden vermeld. 

Help Info 

Meta informatie over (te downloaden) documenten en bijlagen wordt standaard  bijgehouden in 

Omgevingsloket. Bij het tonen op bijv. een formulier kan deze meta informatie worden getoond. 

FO: in release 2.3 wordt metainformatie vwb te downloaden informatie (PDFs) geboden, omvang wordt 

niet getoond. 

66 De voorziening bevat een adequate helpfunctie voor de algemene informatie. Naar 
de URL van deze helpfunctie dient op het papieren formulier te worden verwezen. 

Help Info 

Ten behoeve van online-help kan een complete kennisbank (out-of-the-box Be Informed) worden ingericht, 

inclusief navigatie, zoeken en indexering. Zie ook onderdeel ‘Architectuur en ontwerp’, ref [4]. Bij het 

genereren van papieren formulieren kan een verwijzing (URL) naar deze online help worden toegevoegd. 

FO: de Home en Informatie pagina’s van Omgevingsloket online voorzien in deze behoefte (zie ook 

interactiedesign [9]) t.b.v. de aanvrager. T.b.v. bevoegd gezag is een handleiding opgesteld en wordt 

ontsloten via onder meer Omgevingsloket online. 

67 De voorziening bevat een adequate definitie- of verklarende woordenlijst. Naar de 
URL van deze definitie- of verklarende woordenlijst dient op het papieren formulier 
te worden verwezen. 

Help Info 

Het definiëren en tonen van een woordenboek is standaard functionaliteit van Be Informed (zie 

meegeleverde help informatie, ref [3]): doordat bovendien de woordenlijst dynamisch wordt afgeleid van 

benoemde concepten in de domeinmodellen van Be Informed is apart beheer hierop zeer beperkt nodig. 

FO: in het user interface verbetertraject van eind 2008 is geconstateerd samen met VROM dat het 

woordenboek niet behoeft te worden aangeboden aan gebruikers en is verder dus niet opgenomen in het 
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FO.  

69 Er dient een duidelijke instructie over het gebruik en het doel van de vragenboom, 
het formulier en de dossiermodule in de aan de onderdelen voorafgaande tekst èn 
in de algemene informatietekst te zijn opgenomen. 

Help Info 

Zie beantwoording vraag 66. Daarnaast zijn specifiek per module, formulier of vraag toelichtingen 

gedefinieerd (in het domeinmodel, waarbij de inhoudelijke tekst uit lokale bronnen komen). 

70 De help informatie dient te worden geplaatst achter het item dat toelichting verdient. 
Het Help-element wordt nader gedefinieerd in de Stijlhandboek 
omgevingsvergunning. De infotekst dient te worden getoond door rollover met de 
muis èn d.m.v. een muisklik (in geval Javascript is uitgeschakeld). Deze infotekst 
dient op het formulier in de kantlijn bij de betreffende formulierelement te worden 
getoond. 

Help Info 

Zie beantwoording vraag 69. De vormgeving kan onafhankelijk hiervan bepaald worden en specifiek per 

channel (digitaal, papier). Zie ook paragraaf 2.8 in dit document. 

FO: in het Visual Design is deze behoefte voor digitale vormgeving [9] als op papier [10] uitgewerkt. Deze 

uitwerking is iets afwijkend t.o.v. wat bij deze PVE eis is aangegeven, maar is afgestemd met en akkoord 

gegeven door VROM. 

71 Wanneer gebruik wordt gemaakt van browserpagina’s dient met het oog op een 
correcte werking onder alle browsers maximaal 80 karakters per helptekst te 
worden opgenomen (i.v.m. Firefox). Bij executables en PDF pagina’s kan van deze 
grenswaarde worden afgeweken. Het moet mogelijk zijn de helptekst op een 
normale manier vorm te geven en indien gewenst tekst op te knippen in meerdere 
(onder elkaar staande) regels. 

Help Info 

Hieraan wordt voldaan met de standaard gebruikersinterface van Be Informed, hetgeen van toepassing is 

voor benoemde browser. 

FO: hiermee is rekening gehouden bij het opstellen van het Visual Design [9, 10, 21] en bij de formulering 

van de helpteksten. In gevallen waarbij sprake is van meer dan 80 karakters helptekst (bijvoorbeeld de 

toelichting op de vraag over ‘type bouwwerk’) is een andere vormgeving gekozen. 

72 Het is mogelijk bij, nader te bepalen activiteiten, uitroeptekens op te nemen waarin 
waarschuwingen voor kruisverwijzingen worden getoond. 

Help Info (Wens) 

Op basis van samenhangende karakteristieken van kennisregels kunnen bepaalde meldingen (bijv. 

uitroeptekens) worden getoond. 

FO: deze functionaliteit is nog niet nodig geweest om toe te passen (anders opgelost). 

3.1.3 Redactioneel 

 

73 De voorziening moet redactioneel correct zijn samengesteld en in begrijpelijke taal 
zijn geschreven conform de eisen van www.begrijpelijkeformulieren.nl. 

Redactioneel 

Op alle teksten, vragen en toelichtingen vindt redactie plaats. Binnen Be Informed is het in principe 

mogelijk om onderscheid te maken tussen de diverse doelgroepen en op maat gesneden vocabulaire te 

gebruiken (via domeinmodellen en bronnen). Dit geldt ook voor foutboodschappen, vragen en titels van 

formulieren, (tussen) kopjes boven teksten, etc.  Zie ook onderdeel ‘Architectuur en ontwerp’, ref [4]. 

LVO release 1.0 is ontwikkeld met als beleid om zo dicht mogelijk bij de wet te blijven. Daarna zijn ten 

behoeve van Omgevingsloket 2.x m.b.v. een redacteur de teksten zodanig aangepast zodat ze beter door de 

gebruiker zijn te begrijpen. Het redactieproces wordt nu in het kader van OLO beheer verder vorm 

gegeven. Dit wordt verder beschreven in een separaat document (in ontwikkeling). Verschil tussen 

particuliere en zakelijke gebruiker is op advies van VROM niet gemaakt om zo de beheerlast niet te groot 

te maken. Verbeteren van de begrijpelijkheid van teksten e.d. zal nog wel een continue aandachtspunt 

http://www.begrijpelijkeformulieren/
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blijven, zeker omdat de wetgever in een aantal gevallen de gestelde regels ‘bewust vaag’ houdt. 

De domeineigenaren hebben aan het einde van het traject de uiteindeljke zeggenschap gehouden over de 

teksten. Hierdoor is het niet in alle gevallen mogelijk om te voldoen aan de richtlijnen van “begrijpelijke 

formulieren”. 

FO: er zijn specifieke redactie richtlijnen opgesteld, zie ook bijlage [9]  

74 De voorziening dient qua taalgebruik aansluiten bij de verschillende doelgroepen. 
Omdat deze zeer divers zijn (inclusief kwetsbare groepen) dient de interface in 
eenvoudig en begrijpelijk Nederlands te zijn geschreven. Juridische taalgebruik, 
formele taal, jargon en wetenschappelijke woorden dienen zo veel mogelijk te 
worden voorkomen. Vakjargon mag wanneer het functioneel is. 

Redactioneel 

Zie beantwoording voorgaande vraag 

75 Gebruik concrete, frequente en moderne woorden en vermijd ouderwetse woorden. 
Er dient gebruik te worden gemaakt van korte zinnen en een actieve schrijfstijl. 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 

77 Bij foutieve invoer van gegevens dient de juiste wijze van invoer te worden gemeld. 
Hiervoor dient een vriendelijke stijl te worden gehanteerd. 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 

Be Informed biedt een standaard foutafhandeling hiervoor die aangeeft welke velden onjuist zijn, 

aangegeven in ‘rood’. 

78 Geef elke pagina een titel die de lading dekt (‘Index’ is niet betekenisvol). De titel 
van een pagina mag worden samengevoegd met de titel van een tussenkopjes. 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 

79 Er dient gebruik te worden gemaakt van tussenkopjes om onderdelen binnen de 
omgevingsvergunning te markeren en zodat alinea’s niet te lang worden. De 
koppen mogen niet te lang zijn en dienen met een kapitaal te beginnen (overige 
letters conform spelling). 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 

81 Voor persoons- en bedrijfsgegevens kan worden uitgegaan van vragen in de vorm 
van begrippen (bijvoorbeeld Naam, Adres etc.). Bij de overige onderdelen dient zo 
veel mogelijk te worden uitgegaan van het stellen van ‘echte’ vragen in plaats van 
op gebiedende wijs invullers te instrueren. Er dient uit te worden gegaan van 
enkelvoudige vragen. 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 

In het Visual Design [9, 10, 21] wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende stijlen van vraagstelling 

(de zgn. Kennisafleiding style, de Clean style en Form style). 

82 Vermijd tangconstructies. Hierbij staan zinsdelen uit elkaar die eigenlijk bij elkaar 
horen, bijvoorbeeld: ‘Heeft u nog andere kinderen die, op de datum waarop u wilt 
dat de toeslag ingaat, gebruikmaken van geregistreerde kinderopvang?’ 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 

83 Vermijd ketens van bijwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en bijzinnen, en gebruik 
korte woorden. Wees zuinig met lange woorden. 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 

84 Dubbele ontkenningen, eufemismen, laagfrequente uitdrukkingen en figuurlijke taal, 
onduidelijke woorden en figuurlijke woorden dienen vermeden te worden. 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 

85 Binnen de voorziening dient een consistent woordgebruik te worden nagestreefd. Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73. Doordat hergebruik binnen domeinmodellen op verschillende manieren 

mogelijk is wordt hiermee consistent woordgebruik eenvoudiger gerealiseerd.  

86 Antwoorden dienen in eenvoudig Nederlands te worden geformuleerd en eventueel 
te worden voorzien van een toelichting in eenvoudig Nederlands. 

Redactioneel 

Zie beantwoording vraag 73 
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3.1.4 Beschikbaarheid en performance 

 

89 Voor 75% van de pagina’s duurt het verschijnen van de volgende of vorige pagina 
maximaal 3 seconden (bij min. 56k verbinding). Voor 99% van de pagina’s duurt het 
verschijnen van de volgende of vorige pagina maximaal 7 seconden (bij min. 56k 
verbinding). 

Performance 

De performance is gerelateerd aan: 

1. de performance van betreffende werkplek. Dit is een factor die niet te beïnvloeden valt, vandaar dat we 

de aanname doen dat voldaan wordt aan in de markt gebruikelijke systeemvereisten van bijv. een PC 

die maximaal 3 jaar oud is met Windows Vista, 7 of recenter, Linux of MacOS; 

2. de (grenzen qua) schaalbaarheid van de applicatie. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 2.9 in dit 

document; 

3. de (grenzen qua) schaalbaarheid van de infrastructuur. Hierop is ingegaan in het onderdeel 

‘Kostenindicatie Hosting en Beheer Be Value LVO’, maar zie verder ook de Technische Architectuur 

Infrastructuur platen inclusief toelichting.  

4. de efficiency van de applicatie. Be Informed maakt gebruik van caching technieken, laadt 

kennismodellen runtime in memory waar mogelijk en gedraagt zich als een volwaardige java 

applicatie, die gemanaged wordt via een applicatieserver; 

5. de performance van de gebruikte applicatieserver; 

6. de performance van de database en de efficiency van de bevraging van de database; 

7. bandbreedte van het netwerk. 

 

Op basis van de goede schaalbaarheids karakteristiek (die we kunnen toepassen om te tunen, zie ook 

paragraaf 2.9) en de ons bekende efficiency van bovengenoemde zijn wij overtuigd dat we kunnen voldoen 

aan genoemde performance vereisten. In de performancetests op release 2.3 is dit ook bevestigd. Het 56k 

minimum is in overleg met VROM opgetrokken naar 256k.   

De eis heeft geen betrekking de bijlagen (upload / download), hierover bestaan specifieke afspraken met 

VROM (tonen voortgangsindicator, etc.), waarbij geldt dat de tijd met name afhangt van de omvang. 

Voor een gedetailleerd beeld van de performance van het OLO systeem wordt verwezen naar het rapport 

dat is opgesteld over de performance en loadtesten. Op basis van de bevindingen uit deze testen zijn nog 

diverse verbeteringen aan OLO aangebracht. 

90 Het opslaan van een formulier duurt maximaal 10 seconden (bij min. 56k 
verbinding). 

Performance 

Zie beantwoording vraag 89 

91 Het opstarten van een eerder opgeslagen formulier duurt maximaal 10 seconden 
(bij min. 56k verbinding). 

Performance 

Zie beantwoording vraag 89 

92 Het tonen van het resultaat van het verzenden van een melding (foutmelding of 
helptekst) duurt maximaal 1 seconde (bij min. 56k verbinding). 

Performance 

Zie beantwoording vraag 89 

3.2 Aanvraagmodule 

93 Van toepassing zijn de bijlagen FO Meldingen AmvB en de vragenboom 
behorende bij het FO Meldingen AmvB 

Algemeen 

Gedurende de realisatie van Omgevingsloket online zijn deze bijlagen meegenomen, in de context van 

betreffende wetgeving (we beginnen immers onze analyse ten behoeve van de domeinmodellen vanuit de 
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wet- en regelgeving). Hierbij wordt besproken met VROM in hoeverre meer geavanceerde mogelijkheden 

binnen Be Informed kunnen worden toegepast. 

FO: de bijlagen zijn meegenomen en verwerkt in de kennismodellen [14] tbv de AIM. Zolang de AIM 

module niet is geactiveerd is deze eis niet relevant. 

94 De LVO dient een actielijst te bevatten waarmee de invuller aantekeningen kan 
maken tijdens het invulproces. 

Algemeen 

Dit is een vrije tekst veld die gedurende het invulproces voor deze doeleinden beschikbaar is. 

FO: in Omgevingsloket wordt deze eis ondersteund door het bieden van de mogelijkheid om een notitie 

hiervoor te beheren. Zie ook Interactiedesign [9, 21]. 

96 Omwille van de herkenbaarheid moet de vormgeving van het digitale en het 
papieren formulier zo veel mogelijk identiek te zijn. Om beheer te vereenvoudigen 
en ongelijkheid te voorkomen dient zo veel mogelijk te worden uitgegaan van 
dezelfde (XML) componenten. 

Vormgeving 

Het is mogelijk om het digitale formulier identiek te houden aan het papieren formulier. 

Waar we echter graag met VROM en betrokkenen in discussie over willen gaan gedurende het project, is of 

de herkenbaarheid voor de gebruiker al voldoende wordt gegarandeerd door juist de gebruikte semantiek en 

vocabulaire gelijk te houden. Vanuit deze gedachte kunnen de sterke punten en eigen karakteristiek van 

papieren en digitale formulieren beter benut worden. 

Beheer is zeer eenvoudig doordat zowel het papieren als digitale formulier vanuit dezelfde kennisregels 

wordt gegenereerd, waarbij een generiek publicatieproces zorgt dat voldaan wordt aan de specifieke 

vormgevingsvereisten van het papieren formulier. 

Zie ook onderdeel ‘Architectuur en Ontwerp’, ref [4], onderwerp ‘elektronisch formulier versus papieren 

formulier / preview 

FO: in overleg met VROM is ervoor gekozen specifieke vormgeving te hanteren tbv de aanvrager, bevoegd 

gezagen en op papieren formulier, maar wel syntaktische en semantische herkenbaarheid na te streven. Dit 

wordt geborgd door vanuit 1 bron, domeinmodellen [14] te werken. 

97 De gebruiker moet het overzicht houden welke vraag is beantwoord. De 
afgehandelde en nog te nemen stappen dienen voordurend in beeld te zijn. 

Voortganginfo 

Deze functionaliteit zit standaard opgenomen in Be Informed. Zie ref. [3]. 

De gegevens antwoorden zijn gedurende de beantwoording van de vragen in de vragenboom voortdurend in 

beeld. De stappen zijn uitgewerkt in het interactiedesign [9,21]. 

98 Daarnaast dient een teller mee te lopen die aangeeft hoeveel activiteiten of welk 
percentage van het totaal zijn afgehandeld. 

Voortganginfo 

Deze functionaliteit zit standaard opgenomen in Be Informed. Zie ref. [3] 

In overleg met VROM is in afwijking t.o.v. deze eis voor een iets andere implementatie gekozen: 

gedurende de beantwoording van de vragen wordt steeds duidelijk aangegeven in de context van welke 

activiteit de vraag wordt beantwoord. Daarbij wordt aangegeven voor welke activiteiten de vragen nog 

moeten worden doorlopen. Zie ook ref. [9, 21] 

100 Het moet mogelijk zijn om in de vragenboom en het digitale formulier naar 
volgende en volgende pagina’s te navigeren. Hierbij dient geen informatie verloren 
te gaan, tenzij voor andere antwoorden bij selectievragen wordt gekozen. 

Vragenboom 

Deze functionaliteit zit standaard opgenomen in Be Informed. Zie ref. [3] 

FO: deze eis is ook meegenomen in het interactiedesign [9], [10], [21]. 

3.2.1 Vragenboom 
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101 De huidige Menuet vragenboom dient inhoudelijk correct, inclusief tabellen en 
figuren en met de juiste afhankelijkheden te kunnen worden geconverteerd naar 
een eventuele nieuwe vragenboom applicatie. 

Transitie 

Tijdens het ontwerpen van de domeinmodellen zal de Menuet vragenboom (incl. tabellen en figuren) 

worden meegenomen als input (in release 1.1 van Omgevingsloket online). Hierbij zal toetsing 

plaatsvinden tegen actuele wet- en regelgeving en zal worden bekeken in hoeverre meer geavanceerde 

functies (instrumenten) van Be Informed kunnen worden gebruikt om de vragenboom opnieuw te realiseren 

(weliswaar dezelfde informatie opleverend, maar meer rekening houdende met doelgroepen, ev. lokale 

regelgeving, structuur, etc.). 

FO: de Menuet vragenboom is gemigreerd naar de kennismodellen [14] voor de AIM tijdens de 

ontwikkeling van Omgevingsloket online release 1.2 en is geactualiseerd tbv Omgevingsloket online 

release 2.1. Zolang de AIM module niet is geactiveerd, is deze eis niet relevant. 

103 Het is mogelijk de referentietabellen van de vragenboom (wetteksten, voorschriften 
en maatregelen, en checklists) met behulp van een gebruikersvriendelijke interface 
te beheren. Het dient mogelijk te zijn dat de vragen op een gestructureerde wijze 
en in onderlinge samenhang met andere relevante wet- en regelgeving kan worden 
ingevoerd. Het dient ook mogelijk te zijn overzichten te maken van de vragen en de 
onderlinge afhankelijkheden (worden gebruikt om door inhoudelijk deskundigen te 
laten accorderen). 

Beheer 

Referentietabellen kunnen eenvoudig worden beheerd met Be Informed, zie ref. [3]. 

Relaties tussen vragen en samenhang met wet- en regelgeving is optimaal aanwezig middels de 

domeinmodellen van Be Informed. 

Door de visuele modellen in Be Informed zelf wordt reeds goed inzicht geboden en kan op basis hiervan 

gevalideerd worden. Echter er kunnen ook extra instrumenten (bijv. navigatie) of overzichten worden 

gedefinieerd (speciale views op de domeinmodellen) om specifieke inzichten te bieden aan deskundigen. 

104 Het is mogelijk dat t.b.v. beheer de relaties tussen de vragen wordt aangegeven. 
Als er iets verandert, dan dient duidelijk te zijn op welke andere vragen en 
antwoorden dat gevolgen heeft. M.a.w. het dient inzichtelijk te zijn welke 
afhankelijkheden bestaan voor een onderdeel. 

Beheer 

Zie beantwoording vorige vraag. 

105 Het is mogelijk dat een vraag bij meerdere onderdelen binnen de vragenboom van 
toepassing is. Het dient daarom mogelijk te zijn een vraag te hergebruiken en 
reeds ingevulde antwoorden te prefillen bij de andere onderdelen. 

Vragenboom 

Een vraag (concept binnen kennismodel) kan hergebruikt worden in andere delen van het kennismodel of in 

andere kennismodellen. Als het concept nog geen waarde heeft (dit kan al afgeleid zijn, vooringevuld of 

eerder beantwoord), dan wordt het niet opnieuw uitgevraagd. 

Dit is standaard Be Informed gedrag, zie ook ref. [3] voor een verdere uitleg.  

106 Vragen dienen met behulp van een gebruiksvriendelijke interface inhoudelijk te 
kunnen worden beheerd. Het moet ook mogelijk zijn om bij elke vraag extra tekst 
op te nemen, alleen bestemd voor beheer (waarin duidelijk wordt waarom een 
bepaalde keuze is gemaakt en achtergrondinfo kan worden opgenomen). 

Vragenboom 

Vragen worden beheerd middels domeinmodellen via een grafische interface. Per concept binnen een 

kennismodel kan een link worden gelegd naar de authentieke bron zoals wet- en regelgeving. Extra tekst 

opnemen in een lokale bron, waarnaar verwezen wordt, kan ook. In release 2.4 zijn de verschillende 

domeinmodellen ondergebracht in afzonderlijke domeinprojecten. Deze domeinprojecten kunnen volgens 

een afgesproken procedure in productie worden gebracht. In release 2.5 wordt gekeken hoe het beheer op 

deze modellen verder verbetert kan worden. 

Zie ook ref. [3] voor een verdere uitleg.  

108 Binnen de vragenboom dient door selecties van de invuller te worden bepaald welk 
type behandelprocedure (regulier, uitgebreid, melding) van toepassing is. 

Functioneel 
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Het bepalen van het type behandelprocedure kan worden uitgewerkt als een specifieke (Be Informed) 

classificatie op basis van selecties van de invuller en eventuele andere kenmerken c.q. kennisregels. 

FO: bepaling behandelprocedure is uitgewerkt in specifieke kennismodellen [14] en de resultaten de 

classificatie wordt op verschillende wijzen getoond (na verplichting bepaling en als waarde na het 

aanmaken van een aanvraag). 

109 O.b.v. de vragenboom moet duidelijk worden wie de facto het bevoegd gezag is 
om de aanvraag/melding bij in te dienen. Standaard geldt de gemeente als loket bij 
een aanvraag en/of melding. Aan organisaties (dus niet aan particulieren) dient de 
mogelijkheid te worden geboden om de bijbehorende provincie als bevoegde 
gezag te selecteren. 
Aanvragers/melders weten zelf in welke gevallen indiening het beste direct bij de 
provincie kan plaatsvinden (o.b.v. Wm). In dat geval dient er wel een e-
mailnotificatie naar de betreffende gemeente plaats te vinden. Bij het opschalen 
van het bevoegd gezag naar provinciaal of rijksniveau blijft de gemeentelijke 
configuratie van de optionele vragen van toepassing. Met andere woorden: de 
vragen die normaal door een gemeente zouden worden gesteld over een 
omgevingsvergunningproject worden doorvertaald naar provinciaal en rijksniveau. 
Deze eisen werken door naar formulier en dossiermodule. 

Bevoegd gezag 

Het bepalen van het bevoegd gezag is uitgewerkt als een (Be Informed) classificatie op basis van selecties 

in de vragenboom, type aanvrager en locatie. De classificatie wordt gedefinieerd met behulp van een aantal 

kennisregels (domeinmodel) en kenmerken van het bevoegd gezag (in referentietabel). Optionele vragen 

van gemeentes worden hierbij verwerkt in het model. E-mail notificatie wordt geregeld m.b.v. de case 

management omgeving van Be Informed. 

Zie ref. [3]. Voor verdere uitleg m.b.t. het ontwikkelen van een domeinmodel. 

FO: bepaling bevoegd gezag is uitgewerkt in een specifiek kennismodel en wordt automatisch uitgevoerd 

op het moment dat werkzaamheden worden toegevoegd aan of verwijderd uit een aanvraag.  

110 Afhankelijk van het (o.b.v. vragenboom) getoonde, of het daarna (door een 
organisatie) geselecteerde bevoegd gezag dienen contactgegevens (naam 
bevoegd gezag, afdeling/contactpersoon, adres en telefoonnummer) te worden 
vermeld waar extra informatie kan worden verkregen. Deze informatie dient 
decentraal te kunnen worden beheerd. Ook dient het verzendadres hierop te 
worden aangepast. Deze eis werkt door naar formulier en dossiermodule. 

Bevoegd gezag 

Zie beantwoording vraag 64. 

FO: in hoofdstuk 9 van het functioneel ontwerp staan de gegevens van bevoegd gezag beschreven en de 

wijze waarop deze gegevens beheerd kunnen worden decentraal. In het interactiedesign [9, 21] is 

aangegeven op welke wijze de detailgegevens van bevoegd gezag getoond worden. 

112 Het is mogelijk de vragenboom op te slaan om op een later tijdstip aan te vullen. 
Het opslaan dient met cookies of met DigiD/LDAP username te geschieden. 

Vragenboom 

Zie beantwoording vraag 13. en onderdeel ‘Architectuur en ontwerp’, ref [4], onderwerp Vragenboom OLO 

(opties tot opslaan en hergebruik) 

TO: het opslaan van gegevens uit een vragenboom t.b.v. een aangegeven object vindt impliciet plaats zodra 

een case wordt aangemaakt. Hierna kan tbv andere objecten opnieuw de vragenboom worden doorlopen of 

extra activiteiten worden toegevoegd t.b.v. hetzelfde object. 

Ten behoeve van (en exclusief voor) de AIM module is een expliciete vragenboom opslag faciliteit 

ingebouwd in Omgevingsloket versie 1.1. Deze functionaliteit is echter gedeactiveerd met het uitzetten van 

de AIM module. 

113 Het moet mogelijk zijn een overzicht van de ingevulde antwoorden van het 
activiteiten- en gebruiksbesluit uit de vragenboom in het formulier te presenteren 
en voor akkoord voor te leggen aan de invuller. 

Vragenboom 
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Het overzicht van ingevulde antwoorden en afleidingen wordt aangeboden. Standaard houdt Be Informed 

dit al bij. De vraag voor akkoord is min of meer de laatste in de vragenboom. 

FO: in het interactiedesign [9, 21] zijn hiervoor resultaat schermen opgenomen, waarop ook de gegeven 

antwoorden zichtbaar zijn. Vanuit dit scherm kan de gebruiker verder.   

114 Bij meldingen o.b.v. het activiteiten- en gebruiksbesluit worden drie varianten 
onderscheiden: een met aanvraag gecombineerde melding, een melding regulier 
en een melding licht regime. Voor de tweede en derde variant dient een apart 
formulier met een eigen stijl/titel te worden voorgelegd aan de invuller (zie 
Stijlhandboek Omgevingsvergunning). Bij de drie varianten dienen een PDF met 
voorschriften en maatregelen en een PDF met een checklist te worden 
samengesteld aan het eind van de vragenboom zoals weergegeven bij de 
informatiestroom oriëntatie. In het meldingformulier dient een zaaknummer te zijn 
opgenomen dat als basis dient voor het terughalen van informatie uit vragenboom, 
formulier en dossiermodule. Bij het lichte regime hoeft iemand geen melding te 
doen, maar dienen de twee PDF’s te worden aangeboden als regelgeving voor de 
specifieke situatie. De PDF’s moeten ter archivering aan de melder te worden 
aangeboden. De PDF’s moeten kunnen worden bekeken, geprint en opgeslagen. 

<<Cat>> 

Het van toepassing zijnde regime wordt afgeleid (classificatie) m.b.v. kennisregels (onderdeel van 

Omgevingsloket online) op basis van genoemde wetgeving. Op basis van deze classificatie zal het juiste 

formulier worden gegenereerd en corresponderende PDF’s worden gegenereerd (specifieke actie). 

Vervolgens kunnen betreffende PDF’s aan de melder worden aangeboden c.q. verzonden (via email – via 

case management omgeving Be Informed).  

FO: de melding regulier en melding licht regime worden ondersteund: als alle individuele activiteiten een 

melding betreffen promoveert de gehele aanvraag tot een melding met apart proces (conform bijlage D). 

Een combi aanvraag / melding wordt gesplitst op moment van indiening. PDF voorschriften / maatregelen 

en checklist zijn echter alleen relevant tbv AIM en worden daarom vooralsnog niet aangeboden. 

3.2.2 Formulier 

117 In het gegevenswoordenboek zijn ook de vragen uit de formulieren opgenomen. Dit om 
de toegankelijkheid van het woordenboek te verhogen. Voor alle duidelijkheid: dit zijn 
niet de vragen voor het formulier Omgevingsvergunning. Op basis van het 
gegevenswoordenboek dient de leverancier het nieuwe (elektronische) formulier te 
ontwerpen en te bouwen. Dat is inclusief heldere formulering van de vragen. 

Formulier 

Elementen uit het gegevenswoordenboek (zoals in aanbesteding genoemd) komen als concepten 

terugkomen in de domeinmodellen, ref. [14]. Aangezien de vragen en formuliervelden afgeleid zijn van 

deze concepten is hiermee de relatie gegevenswoordenboek – formulier direct gelegd en vergt ook geen 

aparte consistentiebewaking. JFO’s (zoals afkomstig van Haskoning en PRC) vormen de specs tbv het 

ontwerp en bouw van formulieren. 

Heldere formulering van de vragen: zie beantwoording vraag 73. 

FO: in hoofdstuk 5 van het functioneel ontwerp [7], bijlage E [11]  en F [12] is uitgewerkt welke 

gegevensbronnen de basis hebben gevormd voor OLO. De vragen uit formulieren zijn weliswaar als een 

input gebruikt, maar gezien de status van het gegevenswoordenboek (zoals aangeleverd met de 

aanbesteding) – is achterhaald – slechts als richtinggevend. De formulieren zijn ontworpen op basis van 

met name bijlage E en F van het functioneel ontwerp en de JFO’s. In bijlage H van het functioneel ontwerp 

[15] is uitgewerkt hoe de gegevens terugkomen in de berichtuitwisseling met systemen van bevoegd gezag. 

118 Voor het digitale formulier dient uit te worden gegaan van een online variant om 
misverstanden over versies en bewaartermijnen te voorkomen. 

Functioneel 

Dit isl inderdaad uitgangspunt bij de uitwerking. 

120 Het moet mogelijk zijn (bij iedere vraag) tussentijds te stoppen met het digitale 
formulier en de dossiermodule. De informatie dient te worden opgeslagen en het 

Algemeen 
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moet mogelijk zijn op een later tijdstip weer verder gaan met waar men gebleven 
is. Het dient mogelijk te zijn opgeslagen bestanden via een geassocieerde 
applicatie te bekijken, te printen en op te slaan. Het moet mogelijk zijn om met een 
bewerkte bijlage een reeds gekoppelde bijlage te vervangen in de 
aanvraagmodule. 

In onderdeel ‘Architectuur en ontwerp’, ref [4], onderwerpen Formulieren LVO en Vragenboom versus 

Formulier wordt ingegaan op deze mogelijkheid (oplossingsrichting vergelijkbaar). 

Het is mogelijk nieuwe versies van bijlages toe te voegen aan het dossier. 

TO: tussentijds kan de informatie zoals ingevoerd op een formulier worden opgeslagen in het 

aanvraagdossier mits de verplichte velden zijn ingevoerd. Dit is standaard gedrag van Be Informed. Later 

kan dan het formulier worden opgeroepen en worden verder gegaan met het invullen van de optionele 

velden. 

121 Opgeslagen formulieren en bijlagen dienen tot twee maanden na dato nog te 
kunnen worden afgerond en ingediend. Bij de overschakeling naar een nieuwe 
versie (in principe twee maal per jaar) komen deze formulieren echter te vervallen 
omdat de aanvrager/melder binnen het nieuwe regime valt. De invuller dient 
hierover tijdig een nette melding te zien in zijn logon scherm, in te voeren door de 
centrale beheerder. 

Algemeen 

Bij het tussentijds opslaan van formulieren wordt de gegeven input opgeslagen. Zie ook onderdeel 

‘Architectuur en ontwerp’, ref [4]. Dit betekent echter ook dat bij gewijzigde kennisregels in principe op 

basis van dezelfde input een nieuwe afleiding kan worden gedaan en eventueel missende input alsnog kan 

worden opgevraagd. Dit betekent dus dat bij kleine wijzigingen van het regime, ter beoordeling van 

VROM, het niet nodig is opgeslagen formulieren weg te gooien. Dit geeft uiteindelijk een betere acceptatie 

bij de gebruikers.  

Bij grotere wijzigingen kan een schoningsjob worden gedraaid om de opgeslagen formulieren, die 

betrekking op het gewijzigde regime, te schonen en een melding te sturen. 

TO: in de eerste release is een iets afwijkende implementatie gekozen om de gebruikersacceptatie te 

bevorderen: in plaats van formulieren weg te gooien bij een nieuw regime (lees: extra, vervallen of 

gewijzigde indieningsvereisten) kan het formulier opnieuw worden opgeroepen door een gebruiker en ziet 

dan de ev. gewijzigde indieningsvereisten. In de status van een activiteit wordt dit zichtbaar (als deze 

‘compleet’ was, dan na de invoering van het gewijzigde regime niet meer). Eerder ingevoerde gegevens 

komen zo niet te vervallen, tenzij betreffende indieningsvereisten zijn vervallen. Het argument om dit zo op 

te lossen is mede in gegeven omdat m.b.t. couleur locale we zowieso met dit fenomeen van veranderde 

indieningsvereisten moeten omgaan. 

FO: de centraal beheerder kan extra informatie opnemen t.b.v. de homepagina voor aanvragers bij de 

invoering van een nieuw regime. T.b.v. de invuller worden de ‘vinkjes’ in het formulier weggehaald vwb 

de onderdelen die zijn aangepast en opnieuw moeten worden doorlopen door de invuller     

122 Het moet mogelijk zijn om verschillende bestanden te versturen bij het digitale 
formulier. Per bestand moet een verwijzing naar de indieningvereiste kunnen 
worden opgegeven. 

Bijlagen 

Toevoegen van bijlagen bij dossier is standaard functionaliteit van Be Informed. Zie ook ref. [3]. 

FO: met VROM is besloten om de koppeling op het niveau van werkzaamheden te implementeren en niet 

op het niveau van indiensingsvereisten. In de praktijk bleek dit laatste te complex voor de gebruiker. Zie 

ook FO bijlage E [11]. In het interactiedesign ref. [9, 21] komt terug op welke wijze bestanden kunnen 

worden meegegeven. 

123 Voor het toevoegen van kantoorautomatiseringsbestanden worden toegestaan: 
.doc, .xls, .ppt, .odt, .ods en .pdf. 

Bijlagen 

Alle typen bijlagen, dus ook de genoemde typen, zijn in principe mogelijk om toe te voegen als bijlage bij 
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een dossier. Op typen bijlage kunnen restricties worden gezet. Dit is geïmplementeerd conform de MOR. 

FO: in bijlage I zijn de toegestane type bijlagen aangegeven. 

124 Voor het toevoegen van grafische bestanden worden toegestaan:.jpeg, .tiff, .dwf en 
.pdf. 

Bijlagen 

Zie beantwoording vraag 123 

125 Voor het toevoegen van foto’s worden toegestaan:.jpeg, .tiff en .pdf. Bijlagen 

Zie beantwoording vraag 123 

126 In geval van een gefaseerde aanvraag dient door aanvrager gekoppeld te kunnen 
worden aan een eerder dossier. Immers eerder ingediende stukken behoeven niet 
nogmaals te worden ingediend. 

Functioneel 

Onderling kunnen door de aanvrager dossiers (incl. de bijlagen) aan elkaar gerelateerd worden. Een 

specifieke vraag hierover zou kunnen worden toegevoegd aan de vragenboom of formulier. 

FO: onderling gerelateerde (gefaseerde) aanvragen worden automatisch gekoppeld, zie ook bijlage D [8].  

127 Pas na indiening en intake door de behandelaar kan weer een nieuwe zending 
aanvullingen worden gestuurd. Vergelijk dit met een postbak waar maximaal 200 
Mb in kan. Deze maximale omvang dient instelbaar te zijn door de beheerder. 

Bijlagen 

Een vergunningaanvraag met alle bijbehorende documenten is niet aan een maximum omvang gehouden. 

De individuele documenten zijn wel aan een maximum gebonden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen documenten die worden opgeslagen in de database en documenten die op de fileserver worden 

bewaard. De eerste categorie heeft een maximum omvang van 10MB. De tweede categorie heeft 200MB 

als maximum. 

De maximum omvang van bestanden kan centraal worden geconfigureerd door middel van een parameter. 

Dit valt te regelen door middel van restricties (toegestane acties bij een bepaalde status van een zaak) in de 

case management omgeving van Be Informed. De maximum omvang van bestanden in de database is niet 

configureerbaar. 

FO: deze afhankelijkheid is geregeld in het proces, zie bijlage D [8]. Limiet kan per release worden 

aangepast. 

128 In het digitale formulier dienen per formulieronderdeel bijlagen te kunnen worden 
toegevoegd. Hiervoor kan eventueel een koppeling naar een aparte pagina 
Bijlagen worden gemaakt. 

Bijlagen 

Het toevoegen van bijlagen is een aparte standaard functie in Be Informed (case management). Vanuit de 

formulieren (per onderdeel) kan hier naar toe worden verwezen. 

FO: in het interactiedesign [9, 21] en bijlage I [13] is de mogelijkheid tot het toevoegen van bijlagen 

beschreven. 

129 Afhankelijk van de antwoorden dient voor de invuller duidelijk te worden getoond 
welke indieningvereisten van toepassing zijn. Het dient mogelijk te zijn alle 
benodigde gegevens van de indieningvereisten van de omgevingsvergunning bij te 
voegen. 

Wettelijk 

Middels kennisregels ligt de relatie vast tussen de indieningvereisten, de gegeven antwoorden op vragen en 

de uitgevoerde acties (bijv. het toevoegen van een bijlage). Doordat de kennisregels van zowel de 

vragenboom, formulier als case management omgeving geïntegreerd beschikbaar zijn, is het eenvoudig het 

al dan niet voldoen aan de indieningvereisten te bepalen en te tonen. 

FO: er zijn aparte kennismodellen [14] opgesteld ten behoeve van de bepaling van indieningsvereisten per 

activiteit type.  

130 Teneinde flexibiliteit te bevorderen dient bij samenstellen van de formulieren 
gebruik gemaakt van drag en drop methode, 

Formulier 

Het achterliggende doel van deze eis is dat ‘het eenvoudig moet zijn om wijzigingen in het ontwerp van het 

formulier door te voeren’. Dit doel wordt in de Be Informed oplossing bereikt door het dynamisch 

genereren van het formulier op basis van kennisregels. Hierbij zijn de kennisregels eenvoudig wijzigbaar 
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(drag & drop van kennisregels is mogelijk), wat dus automatisch leidt tot een wijziging in het ontwerp van 

het formulier. 

In paragraaf 2.8 wordt specifiek ingegaan op grafische vormgevings aspecten (wat standaard voorzien is en 

qua aanpasbaarheid).  

131 Met de tab-toets moet het mogelijk zijn van veld naar veld te springen. De 
tabvolgorde dient logisch te geschieden van boven naar de beneden van de 
formulierpagina, en van links naar rechts. 

Functioneel 

Deze functionaliteit zit standaard opgenomen in Be Informed. 

132 Er dient zo min mogelijk te worden geswitched tussen invulvelden en 
meerkeuzevelden. Dit kost namelijk tijd door afwisseling van muis en toetsenbord. 

Functioneel 

Deze eis is meegenomen bij de uitwerking van de domeinmodellen [14]. Hierbij kan een volgorde van de 

vragen worden beïnvloed, zodat een optimaal navigatiepatroon ontstaat. 

135 Indien voorinvulling met LRD, BSN, BINof BAG nog niet mogelijk is, dan 
voorinvulling met postcode/huisnummer tabel 

Functioneel 

Zie paragraaf 2.7 voor koppeling Basisregistraties en LRD/BSN. Zo lang voorinvulling niet mogelijk is, 

dan zal voorinvulling inderdaad mogelijk zijn vanuit postcode/huisnr tabel en kadastrale tabel. 

136 Het moet mogelijk zijn iemand te machtigen om een Omgevingsvergunning aan te 
vragen. 

Functioneel 

Dit wordt mogelijk gemaakt door hier ook rekening mee te houden in het ontwerp van de 

autorisatiestructuur. 

FO: in het interactiedesign [9, 21] en paragraaf 4.2 van het functioneel ontwerp [7] wordt ingegaan op de 

rol van gemachtigde 

137 Aanvrager of zijn gemachtigde kunnen aan het formulier werken. Betrokkenen als 
architecten en aannemers kunnen via hun DigiD en LDAP accounts geautoriseerd 
worden (via BIN en BSN) om het formulier te raadplegen. 

Functioneel 

Dit wordt mogelijk gemaakt door hier ook rekening mee te houden in het ontwerp van de 

autorisatiestructuur. Voor Gemachtigden en Betrokkenen bestaat alleen authenticatie middels DigiD. 

FO: het is mogelijk voor een aanvrager / gemachtigde om betrokkenen toe te voegen aan de aanvraag op 

basis van BSN of KvK. Hierdoor krijgen desbetreffende personen of bedrijven autorisatie om de aanvraag 

te raadplegen. 

138 Het moet mogelijk zijn antwoorden te wijzigen en foute antwoorden te herstellen 
(tot het moment van indiening). 

Functioneel 

In deze mogelijkheid wordt voorzien. 

139 Bijlagen kunnen worden verwijderd door de aanvrager/gemachtigde tot het 
moment van indiening. 

Functioneel 

Dit wordt mogelijk gemaakt door hier ook rekening mee te houden in het ontwerp van de 

autorisatiestructuur 

FO: zie ook paragraaf 9.3 van het functioneel ontwerp [7] voor de autorisatie matrices. 

141 Het is mogelijk de aanvraag digitaal te verzenden in XML en PDF formaat. Functioneel 

Standaard wordt de interactie binnen Be Informed tussen aanvraagmodule en dossiermodule in XML 

formaat uitgevoerd. Interactie via PDF formaat wordt ook mogelijk gemaakt. 

FO: in paragraaf 6.3 van het functioneel ontwerp wordt ingegaan op de mogelijkheid tot generatie van een 

samenvattingsversie van de aanvraag (daarnaast ook versie ter publicatie). Deze wordt (tenminste) 

aangemaakt op moment van indienen en daarna meegestuurd met de aanvraag naar bevoegd gezag. Een 

XML versie van de aanvraag wordt ook meegestuurd (in aparte email om aparte behandeling aan zijde 

bevoegd gezag mogelijk te maken) 

142 Op elk moment tijdens het invullen van het formulier moet een export kunnen 
worden gemaakt naar zowel een XML-formaat als een uit te printen formaat 
(HTML, .pdf, etc.) zodat eventuele koppelingen mogelijk zijn. 

Technisch 
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In de praktijk is gebleken dat XML-export niet nodig is. PDF export is wel gewenst. Dit is 

geïmplementeerd in de “papieren” aanvraagformulieren die afgedrukt kunnen worden om via de 

“ouderwetse” post te worden ingediend (als alternatief kanaal) en de PDF die wordt gegenereerd tijdens het 

indienen van een vergunningaanvraag. 

De berichtenuitwisseling vindt wel in XML plaats. Deze berichten voldoen aan de StUF standaard. 

143 De output van het formulier dient te worden gekoppeld aan het verantwoordelijke of 
gekozen (in geval van een organisatie) bevoegde gezag. 

Bevoegd gezag 

Per werkzaamheid wordt één bevoegd gezag bepaald. Voor de aanvraag wordt vervolgens de hiërarchisch 

hoogst bevoegd gezag gekozen. Deze instantie wordt aan de aanvraag gekoppeld. 

De output van een formulier wordt gekoppeld aan een zaak in de dossiermodule. Het bevoegd gezag is 

gekoppeld aan betreffende zaak. Hierbij is ook bekend wat het type afhandelingsproces bij het bevoegd 

gezag is.  

144 De voorziening dient een onderdeel te bevatten waarin de invuller voor indienen 
verklaart het formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld/opgesteld. 

Functioneel 

Dit onderdeel (specifieke vraag) wordt opgenomen in de kennisregels en zal daarmee verschijnen t.b.v. de 

invuller. 

FO: zie ook de specificatie van event A7 Registreer aanvraag-melding in bijlage D [8] van het functioneel 

ontwerp en het interactieontwerp bijlage [21]. 

146 De output van de indiening dient zowel (vormgegeven) PDF formaat als 
(gestructureerd) XML formaat te bevatten. 

Output 

Zie beantwoording vraag 142.  

148 De voorziening controleert, daar waar mogelijk, de ingevoerde waarde op 
correctheid. Controles dienen alleen te worden toegepast indien ze een 
meerwaarde hebben en niet tot blokkades leiden. 

Validatie 

Zie beantwoording vraag 56. 

149 Verplichte gegevens dienen op juiste invoer te worden gecontroleerd. Validatie 

Zie beantwoording vraag 56. 

150 Het digitaal formulier dient altijd een vrij veld (van +- 500 karakters) te bevatten 
zodat aanvragers/melders aanvullende vragen/opmerkingen op het formulier kwijt 
kunnen. Bij het papieren formulier hoeft dit veld niet te worden opgenomen omdat 
papier sowieso de mogelijkheid biedt om vrij informatie toe te voegen. 

Vormgeving 

Dit vrije tekst veld zal beschikbaar zijn 

FO: zie ook de specificatie van event Registreer aanvraag-melding in bijlage D [8] van het functioneel 

ontwerp en het interactieontwerp, ref [21] 

151 Bij het invullen van andere formulieren moeten eerder ingevulde gegevens in de 
toekomst hergebruikt kunnen worden, door middel van een uniforme codering van 
overeenkomstige invulvelden. 

Technisch 

(Wens) 

Elke vraag (in vragenboom en formulier) of eigenlijk concept in het kennismodel heeft een unieke id. 

Hiermee is de voorziening op deze wens voorbereid. 

Zie ook referentie [14].  

154 Het moet mogelijk zijn voor bulkaanvragers om vanuit een zelfgebouwde applicatie 
voor een specifieke formulieropzet te kiezen (conform ePDC) en het formulier 
automatisch in te vullen. In dat geval dient het hele formulier in één handeling 
gevuld te zijn en dient controle te geschieden middels de controlepagina. 
Vervolgens kan de indiening geschieden. 

Technisch 

(Wens) 

Op basis van (vrijwel) dezelfde kennisregels kan een specifiek instrument / formulier ten behoeve van 

bulkaanvragers worden gedefinieerd. Ook kan de mogelijkheid worden geboden om via een XML bericht 

de input te ontvangen, te interpreteren via de kennisregels en door te sluizen naar de dossiermodule. Een 

combinatie is ook mogelijk, voorbeeld: stel dat een bulk aanvrager de input via een XML bericht aanlevert, 

maar hierbij vergeet een bepaald veld mee te leveren, dan zou de bulkaanvrager alsnog handmatig het 
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formulier kunnen oproepen en het missende veld invullen. 

In Omgevingsloket release 2.3 is er nog geen ondersteuning t.b.v. de realisatie van deze eis. Dit wordt pas 

relevant (ook volgens VROM) zodra de xml berichten standaards zijn uitontwikkeld en de markt erom gaat 

vragen. Voorlopig dus geen prioriteit. 

155 Een baliemedewerker moet een digitaal formulier kunnen invullen ten behoeve van 
een aanvrager, die voor het loket staat. Bijlagen kunnen separaat worden gescand 
en gekoppeld aan het dossier. Aanvrager dient op de papieren print zijn 
handtekening te zetten. 

Functioneel 

Dit wordt mogelijk gemaakt door hier ook rekening mee te houden in het ontwerp van de 

autorisatiestructuur. Integratie van een externe scanapplicatie / scanner in Be Informed is mogelijk, waarbij 

het resultaat gekoppeld kan worden aan een dossier. 

FO: in paragraaf 6.4 van het functioneel ontwerp [7] wordt ingegaan op de functionaliteit ten behoeve van 

baliemedewerkers. (gescande) bijlagen kunnen handmatig worden geupload naar Omgevingsloket. Van 

rechtstreekse integratie met een scanapplicatie is geen sprake in Omgevingsloket, maar daar is ook geen 

behoefte aan volgens VROM..  

3.2.3 Vooroverleg 

 

156 Vooroverleg moet plaats kunnen vinden op basis van het tussentijds opgeslagen 
formulier en de functionaliteit van de dossiermodule. Dit is een keuze van het 
bevoegd gezag en houdt in, dat nog voor de officiële aanvraag is ingediend al wel 
indieningsbescheiden op het systeem beschikbaar komen en geraadpleegd, 
geannoteerd, etc. door aanvrager en behandelaar/adviseurs. Bevoegd gezag en 
haar adviseurs kunnen dus ook hun commentaar vastleggen en raadplegen. 

Vooroverleg 

De (optionele) fase vooroverleg zal niet worden beschouwd als een aparte status en kan geïnitieerd kan 

worden door de aanvrager. In deze fase wordt de concept-aanvraag opengesteld voor het geselecteerde 

bevoegd gezag, zodat beide partijen (aanvrager en behandelaar) gelijktijdig aan de aanvraag kunnen 

werken. Het is mogelijk om bijlagen toe te voegen aan een dossier en er kan commentaar worden 

toegevoegd door bevoegd gezag en adviseurs.  

Bij het ontwerp van de autorisatiestructuur (zie hoofdstuk 9 van het functioneel ontwerp hoofddoc [7]) 

wordt ook rekening gehouden dat bevoegd gezag en adviseurs dan toegang kunnen krijgen tot de 

tussentijds opgeslagen formulier gegevens en de bijlagen in het dossier. 

Zie ook paragraaf 3.8 van het functioneel ontwerp [7] en het interactiedesign [9, 21] t.b.v. het scherm om 

vooroverleg met een bevoegd gezag te initieren.  

157 Om tijdens het vooroverleg niet geconfronteerd te worden met ongecontroleerde 
tussentijdse wijzigingen kan het dossier tijdelijk “bevroren” worden. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de aanvrager. De bevroren status is zichtbaar in de 
overzichten. Het bevoegd gezag kan de bevriezing weer van het dossier afhalen. 

Vooroverleg 

Deze eis kan vervallen (vastgesteld in afstemming met VROM) onder voorwaarde van adequate 

versiebeheer [goed geregeld in release 2.3]. 

Er is met ingang van R2.5 wel een adignalering per email naar het BG aanwezig die BG er op attendeert dat 

de anavrager tijdens de openstelling van de aanvraag wijzigingen heeft anagebracht.    

158 Aanvrager notificeert via de voorziening het bevoegd gezag voor vooroverleg. Vooroverleg 

FO: zie ook paragraaf 3.8 van het functioneel ontwerp [7] en bijlage D [8] voor de betreffende event. 

159 In de vooroverlegmodule kan de aanvrager zijn CAD-tekeningen controleren op 
juistheid en volledigheid. 

Vooroverleg 

De aanvrager heeft de mogelijkheid om de CAD-tekeningen (dossier bijlagen) te openen m.b.v. de CAD 

viewer en deze (handmatig) te controleren. 
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FO: zie ook paragraaf 3.8 van het functioneel ontwerp [7]. 

160 De beheerder van het bevoegd gezag kan het vooroverleg in- of uitschakelen. 
Sommige overheden staan nl. vooroverleg niet toe. 

Vooroverleg 

Het in/uitschakelen van vooroverleg is een kenmerk van het bevoegd gezag (in referentietabel). Dit 

kenmerk kan worden gewijzigd door een beheerder van het bevoegd gezag. Zodra het bevoegd gezag 

bepaald is gedurende het aanvraagproces, kan de optie tot inschakelen van vooroverleg door de aanvrager 

worden enabled (default is hij disabled) a.d.h.v. een kennisregel en de referentietabel.  

FO: zie ook paragraaf 9.1 van het functioneel ontwerp [7]. 

161 Indien het vooroverleg niet leidt tot een daadwerkelijke aanvraag, kan het dossier 
door de aanvrager of decentraal beheerder worden verwijderd. Beheerder kan 
eerst nog een notificatie sturen. 

Vooroverleg 

Dit betekent technisch dat het dossier wordt afgesloten (speciale status) en later via een ‘opschoningsjob’ 

wordt verwijderd. Deze functionaliteit is nog niet gerealiseerd. 

3.3 Dossiermodule 

163 Aan de indiener dient na ontvangst van het digitaal ingediende formulier in de 
dossiermodule een “technische” ontvangstbevestiging te worden verstuurd 
met daarbij de aanvraag/melding in PDF formaat (naar analogie van de 
overzichtspagina maar met definitieve gegevens). De mail wordt verstuurd 
naar het door de aanvrager/melder en/of (indien van toepassing) de 
gemachtigde. 

Ontvangstbevestiging 

Op het event van ‘ontvangst formulier’ in dossier kan een actie worden gedefinieerd tot het verzenden van 

betreffende ontvangstbevestiging (incl. gegenereerde PDF) naar de inbox of email-adres van aanvrager 

en/of gemachtigde. 

FO: zie ook bijlage D [8] van het functioneel ontwerp. 

164 Het systeem dient de volgende gangbare (bestands-)formaten en 
standaarden voor foto’s te kunnen opslaan en raadplegen (.jpg, .tiff), voor 
CAD-tekeningen (.pdf, .tiff, .dwf), voor kantoorautomatiseringsbestanden 
(.pdf(A), .pdf, .doc, .xls, .ppt,.odt, .ods). Geef aan met welke scan-, 
view/annotatie-, plotting- en printoplossing de applicatie(s) kan (kunnen) 
worden gekoppeld en geef aan welke standaard worden meegeleverd. 

Dossier 

Alle typen bijlagen, dus ook de genoemde typen, zijn mogelijk om toe te voegen als bijlage bij een dossier. 

Op typen bijlage kunnen restricties worden gezet (configuratie). 

De bestandsformaten zijn geïmplementeerd conform het MOR. 

 

FO: met bovenstaande is rekening gehouden bij de selectie en implementatie van CAD viewer en 

convertor. Zie ook bijlage I [13] 

Er kan in gekoppeld worden met elke scan-, view/annotatie-, plotting- en printoplossing die een goed 

gedefinieerde interface (API) heeft. Voorbeeld: integratie met CAD Viewer, Acrobat Reader, …  Printen 

kan uiteraard ook vanuit Acrobat Reader. Be Informed 43heeft zelf geen scan-, annotatie- of plotting-

applicatie. 

 

TO: in Omgevingsloket  wordt niet gekoppeld met een specifieke scan-, plotting- of annotatie applicatie 

behoudens de CAD viewer(s). Er is volgens VROM geen behoefte aan een rechtstreekse koppeling met 

scan applicaties (zie ook eis 172), dit verloopt altijd indirect (eerst apart scannen en dan resultaat uploaden). 

 

165 Niet alle gegevens mogen gepubliceerd worden in verband met privacy en 
veiligheid. Geef aan op welke manier niet openbare gegevens uit documenten 
kunnen worden afgedekt, alvorens het dossier wordt gepubliceerd. 

Dossier 
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Op document-typen (bijv. typen bijlagen), dossiers, gegevens en kennisregel-concepten (d.w.z. bepaalde 

vragen/antwoorden) kunnen privacy eigenschappen worden gedefinieerd, waarmee rekening wordt 

gehouden bij de publicatie. 

FO: in release 2.3 is functionaliteit geimplementeerd m.b.t. afscherming van privacy gevoelige gegevens in 

een publiceerbare versie van de aanvraag. Daarnaast kunnen aanvragers, na toestemming van bevoegd 

gezag (zie ook bijlage D [8]) bepaalde bijlagen als vertrouwelijk markeren.  

166 Online overleg tussen aanvrager en intaker/behandelaar is mogelijk via 
Internet (inclusief markups). Ook de helpdesk kan meekijken. 

Dossier 

Het is mogelijk om dezelfde dossier gegevens tegelijk in te zien. Bij een dossier kunnen notitiepagina’s 

worden gedefinieerd (standaard Be Informed), bestemd voor de uitwisseling van informatie tussen 

aanvrager, behandelaar en ev. helpdesk (dus bepaald type notitie). Daarbij kan op notitie-type niveau 

permissies worden gezet, zodat de privacy gewaarborgd is. 

P.S. ook is het mogelijk om notitie-types te definieren voor bijvoorbeeld de uitwisseling tussen 

behandelaars onderling.  

Er zijn twee overlegmodes binnen Be Informed te bedenken: 

 asynchroon: na het aanpassen van een notitie-pagina krijgen de andere betrokkenen een email-

notificatie dat er wat is veranderd. Hierna gaan de betrokkenen de notitie-pagina bekijken. 

 synchroon: bij het starten van deze overlegmode wordt de browser met een refresh-rate van x seconden 

gestart, waarbij de notitie-pagina(s) in beeld zijn. Een email-notificatie kan vervolgens naar 

betrokkenen, waarna zij hetzelfde doen (lijkt op chat). 

TO: eerstgenoemde overlegmode (echter nog geen actieve signalering) is van toepassing in 

Omgevingsloket online. Meer geavanceerde chat functionaliteit kan in overleg met VROM worden 

gedefinieerd. 

167 De documenten worden na indiening beveiligd tegen mutaties. Het 
ingediende aanvraagformulier wordt als document in PDF opgeslagen. 
Adresgegevens binnen de NAW gegevens kunnen door bevoegd gezag 
worden gewijzigd. De wijzigingen/opmerkingen, etc. worden bijgehouden in 
tracking en tracing gedurende de gehele looptijd van het dossier. De originele 
aanvraag blijft bewaard in PDF. 

Dossier 

Zie paragraaf 2.4. PDF generatie van de aanvraag is mogelijk (zie ook onderdeel ‘Architectuur en ontwerp’, 

ref. [3]). 

FO: zie ook de specificatie van event Registreer aanvraag-melding in bijlage D van het functioneel ontwerp 

[8].  

169 Bij het indienen van gewijzigde tekeningen of documenten kan een 
aanhangend begeleidend tekstveld met een korte toelichting op de mutatie 
worden toegevoegd (wat, waarom en op verzoek van wie etc.), ten behoeve 
van de audit-trail. 

Dossier 

Deze functionaliteit is voorzien, via veld bij toevoegen bijlagen of extra notitie toevoegen in geval van 

grotere wijzigingen 

FO: ten behoeve van bescheiden en documenten zijn diverse metadata velden voorzien, waarop een 

toelichting kan worden vermeld. Zie ook bijlage E van het functioneel ontwerp [11].  

170 Het moet mogelijk zijn een zaak/referentienummer van de aanvrager (intern 
dossiernummer of projectnummer van de aanvrager) toe te voegen. 

Dossier 

Deze functionaliteit is voorzien, wordt meegenomen bij de dataset definitie van een dossier. 

Zie ook bijlage E van het functioneel ontwerp [11], het interactiedesign [9].  

171 Het moet mogelijk zijn een zaak/referentienummer van het bevoegd gezag 
(intern dossiernummer of projectnummer van de bevoegd gezag) toe te 
voegen. 

Dossier 

Deze functionaliteit is voorzien, is meegenomen bij de dataset definitie van een dossier. 
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Zie ook bijlage E van het functioneel ontwerp [8], het interactiedesign [9,21] en de berichtcatalogus [15]. 

172 Koppelen van gescande, niet digitaal ingediende tekeningen en documenten: 
Tekeningen en documenten, die analoog binnenkomen moeten eenvoudig 
door aanvrager of bevoegd gezag kunnen worden gescand en in het systeem 
worden opgeslagen. Het leveren van scanner of scanfaciliteit maakt geen 
deel uit van de LVO. Het bieden van de mogelijkheid om te kunnen koppelen 
van de gescande documenten wel. 
Ook geheel nieuwe gescande dossiers kunnen worden gekoppeld. Daarvoor 
moet het bevoegd gezag de formuliergegevens invoeren en bijlagen 
koppelen. Tevens dienen op andere wijze dan via de LVO digitaal ingediende 
documenten, b.v. e-mails gekoppeld (inclusief de mail zelf) te kunnen worden. 

Dossier 

Zie beantwoording vraag 164. Bevoegd gezag krijgt de permissie om formulier gegevens in te geven en 

bijlagen koppelen t.b.v. nieuw gescande dossiers. Elk type bijlage (dus ook email) kan worden toegevoegd 

aan het dossier. 

FO: bevoegd gezag heeft inderdaad permissie (zie Functioneel ontwerp hoofdstuk 9) om bijlagen (ook 

gescande gegevens) toe te voegen aan een dossier. 

Bevoegd gezag is ook in staat (rol: baliemedewerker) zelf een aanvraag op te stellen, in te dienen en 

gescande documenten eraan toe te voegen.  

173 Organiseren ontvankelijkheidstoets. Behandelaar kan evt. samen met zijn 
adviseurs de ontvankelijkheid van een aanvraag beoordelen. 

Dossier 

Bij het procesontwerp wordt met de ontvankelijkheidsbeoordeling (states, events, toegestane acties) 

rekening gehouden, inclusief autorisaties voor behandelaar en adviseurs en notificaties (als onderdeel van 

resulterende actie). 

FO: zie functioneel ontwerp bijlage D (procesontwerp) hiervoor en hoofdstuk 9 in het functioneel ontwerp 

[7]. 

174 Het moet voor de behandelaar mogelijk zijn relaties met relevante andere 
dossiers (bijvoorbeeld in het geval van een gefaseerde indiening) te leggen. 

Dossier 

Het is mogelijk om relaties tussen dossiers te leggen (standaard). 

FO: de handmatige mogelijkheid is nog niet voorzien in Omgevingsloket; relaties wordt in kader van 

gefaseerde aanvraag automatisch gelegd. Met de invoering van de Waterwet per R2.5  worden wel 

automatisch relaties gelegd met tegelijk ingediende aanvragen/meldingen omgevingsrecht/waterwet. 

175 De aanvrager kan over het resultaat ontvankelijkheidstoets informatie inzien. 
Formeel dient alleen de aanvrager bij een negatief resultaat actief te worden 
ingelicht. Bij een positief resultaat vind (bij verzendmethode 1 en 2 van de 
dossiermodule) de informatie passief plaats middels een statuswijziging. Dit 
moet zowel handmatig als op XML gebaseerd gegevens kunnen geschieden. 

Dossier 

Na afloop van een ontvankelijkheidstoets (event -> actie) kan de aanvrager worden ingelicht (kan via XML 

bericht). Ook kan de aanvrager statusinformatie v.w.b. zijn dossier opvragen. 

FO: zie functioneel ontwerp bijlage D (procesontwerp) hiervoor.  

176 Tekeningen en bescheiden dienen via Internet geraadpleegd kunnen worden 
door alle partijen, bureaus en afdelingen die een advies moeten geven op de 
vergunning aanvraag. Ook de aanvrager, zijn gemachtigde en 
onderaannemers dienen (via DigiD) toegang te hebben tot het dossier voor 
raadpleging en commentaar. Autorisatie voor toegang tot dossiers door het 
bevoegd gezag aan derden is aanvullend mogelijk. Ook de aanvrager kan 
partijen autoriseren. Grafische weergave van de tekening in een pictogram is 
daarbij wenselijk. 

Dossier 

Alle bijlagen van een dossier kunnen geraadpleegd worden door de betrokkenen (definitie van permissies). 

FO: in Omgevingsloket online zijn functies opgenomen om een aanvrager in staat te stellen betrokkenen 

toe te voegen en bevoegd gezag in staat te stellen adviseurs toe te voegen (automatisch tgv event 

‘doorsturen naar adviseur’ – zie ook bijlage D).  

177 De viewer dient (in relatie tot het bronmateriaal) voldoende resolutie op Algemeen 
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beeldscherm en beamers te tonen voor het onbelemmerd werken met digitale 
tekeningen. 

CAD viewer toont voldoende resolutie. Voor het gebruik van de beamer geldt dat de kwaliteit van het beeld 

ook sterk wordt beïnvloedt door de capaciteit van de beamer. Beiden bepalen de totale beeldkwaliteit 

FO: dit was een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document). Zie verder FO bijlage I [13]. 

178 De tekeningen moeten vanuit de dossiermodule kunnen worden 
geraadpleegd door scrollen, bladeren en in- en uitzoomen vanuit 
verschillende perspectieven en in meerdere vensters. 

Dossier 

CAD-viewer voorziet in deze functies, zie de handleiding en de website. 

FO: dit was een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document); 

181 Plotten en printen van een selectie van (of alle) bestanden dient op snelle en 
efficiënte wijze plaats te vinden. Binnen 1 routine kunnen bestanden op 
schaal of op een bepaald formaat (A0 ..A4) worden geplot. Eventueel met 
dialoogvenster en mogelijkheid van preview afdrukweergave. 

Dossier 

Het is mogelijk om meerdere bestanden tegelijk te selecteren. De gekoppelde brontoepassing zal worden 

gestart. P.S. hierbij ligt wel een relatie met de beveiligingsinstellingen van de browser / client 

(aandachtspunt bij de uitwerking). 

FO: dit was een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) 

182 Het moet mogelijk zijn (selecties van) bijlagen en/of dossierstukken naar 
locale omgeving (opslaan als) te downloaden. 

Dossier 

Met behulp van de ‘save-as’ actie van de browser op bepaalde documenten is dit standaard mogelijk. Hier 

kan ook een formulier in Be Informed voor worden gedefinieerd (om dit bijv. vanuit het overzichtspanel of 

documentenpanel mogelijk te maken). P.S. hierbij ligt wel een relatie met de beveiligingsinstellingen van 

de browser / client (aandachtspunt bij de uitwerking). 

FO: dit was een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) of de andere gekoppelde 

toepassingen, Zie ook bijlage I [13]. 

184 Aanvullingen door de aanvrager dienen op ontvankelijkheid getoetst te 
kunnen worden door het bevoegd gezag en pas daarna vrijgegeven voor 
gebruik. Tevens dient een notificatie te worden gestuurd naar de betrokken 
adviseurs. 

Dossier 

Zie beantwoording vraag 173. 

186 De voorziening moet in staat zijn om meerdere (tot 20) tekeningen of 
documenten tegelijk te openen en te bekijken. 

Dossier 

CAD-viewer ondersteunt dit. Deze functionaliteit is echter nog niet beschikbaar gemaakt via het 

Omgevingsloket. 

FO: dit was een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) 

187 Er moeten meerdere versies van een tekening of document kunnen worden 
getoond. Tevens kunnen verschillen tussen versies worden getoond. 

Dossier 

De CADviewer kan meerdere bestanden en dus versies tonen. Door het toepassen van layers kunnen ook 

verschillen worden getoond binnen tekeningen. Verschillen analyse tussen twee aparte tekeningen is ook 

mogelijk middels de functie compare. 

FO: dit was een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) 

188 Bij het plotten mag geen vervorming of dataverlies optreden. Dossier 

Wat van belang is dat er geplot kan worden met behoud van de schaal. De CADviewer voorziet in deze 

functie. 

FO: dit was een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) 

189 Tekeningen, die niet op schaal zijn moeten kunnen worden gekalibreerd. Dossier 

De CAD viewer zou deze mogelijkheid moeten bieden. 

FO: dit is een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) 
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190 Op schaal kunnen controleren van tekeningen op beeldscherm. Dossier 

De CADviewer voorziet in deze functionaliteit. 

191 In de CAD tekeningen dienen lengten, afstanden en oppervlakten 1:1 te 
kunnen worden gemeten. De te meten objecten kunnen bestaan uit 
cirkelbogen, cirkels, lijnen en linestrings. Maar ook afstanden tussen deze 
objecten. 

Dossier 

De CADviewer maakt het mogelijk om metingen te verrichten. 

FO: dit is een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) 

196 (Automatische) controle op compleetheid ingediende, aanvullende en 
gewijzigde documenten (ontvankelijkheid). 

Dossier 

Bij het procesontwerp wordt met de ontvankelijkheidsbeoordeling (states, events, toegestane acties) 

rekening gehouden, inclusief autorisaties voor behandelaar en adviseurs en notificaties (als onderdeel van 

resulterende actie). Hierbij wordt automatisch gecontroleerd tegen de indieningvereisten. Controle op 

inhoudelijke volledigheid zal in het algemeen handmatig plaatsvinden per document. Aan een document 

kan een metadata-veld worden gekoppeld voor dit doel, die handmatig wordt bijgewerkt. Controle over de 

hele set kan dan weer automatisch. 

FO: zie ook functioneel ontwerp bijlage D (procesontwerp) en hoofdstuk 9 in het functioneel ontwerp [7] 

voor de autorisaties. Controle op volledigheid aanvraag vindt overigens geautomatiseerd ook plaats bij 

indiening.  

197 Tekeningen, berekeningen, afbeeldingen en documenten dienen door de 
behandelaar, adviseur en aanvrager kunnen worden voorzien van 
commentaar middels markups/redlines. Deze markups mogen niet leiden tot 
wijzigingen in het originele bestand! 

Dossier 

Tekeningen: de originele tekening is de tekening die vast is gesteld bij de ontvankelijkheid toetsing. Deze 

wordt bevroren (ook functie van CADviewer) in het dossier. Alle commentaren, redlining en wijzigingen 

worden bewaard als een aparte laag op de originele tekening in een apart bestand en leiden dus niet tot een 

wijzing in de originele tekening. 

Documenten / afbeeldingen / berekeningen: gewijzigde bestanden worden als nieuwe versies in het dossier 

opgenomen inclusief markups; 

Commentaar: commentaar kan ook in notitiepagina’s worden bijgehouden, weliswaar gekoppeld aan het 

hele dossier of een document uit het dossier, maar deze zullen niet leiden tot de wijziging van het document 

zelf. 

FO: m.b.t. tekeningen geldt dat het een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) is.  

198 Opmerkingen die door verschillende adviseurs op de tekening worden 
gemaakt moeten bij de behandelaar meteen zichtbaar zijn. Elke adviseur 
krijgt zijn eigen layer, die moet kunnen worden bevroren. Behandelaar krijgt 
notificatie indien adviseur advies geeft. De opmerkingen zijn op naam van 
adviseur herkenbaar. 

Dossier 

Meerdere mensen kunnen tegelijk met hun eigen layer werken onder vermelding van naam. Binnen Be 

Informed wordt de procesflow zodanig ingericht dat een notificatie wordt gegeven i.g.v. adviseur advies 

geeft. 

FO: m.b.t. tekeningen geldt dat het een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document) is. Qua 

genoemde notificatie staat dit aangegeven in het procesontwerp in bijlage D van het functioneel ontwerp 

[8]. 

199 Opmerkingen, correcties e.a. kunnen worden vastgelegd en kunnen worden 
overgenomen en/of aangepast door de behandelaar. Het autorisatie systeem 
moet hiervoor geschikt zijn. 

Dossier 

Dit wordt mogelijk gemaakt door hier ook rekening mee te houden in het ontwerp van de 

autorisatiestructuur. 
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FO: zie ook hoofdstuk 9 van het functioneel ontwerp [7] voor de autorisaties 

200 Er moet een aparte layer kunnen worden gereserveerd voor persoonlijke 
notities van de behandelend inspecteur. 

Dossier 

Iedere behandelaar kan layers maken op een tekening, ook voor het ingeven van notities. Daarnaast kunnen 

ook binnen het dossier notities worden toegevoegd. 

FO: dit is een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document). De notities kunnen ook in een apart 

panel binnen de aanvraag worden geplaatst (zie ook interactie design. 

205 Het commentaar en de documenten moeten kunnen worden voorzien van 
een label openbaar/niet openbaar (bijvoorbeeld in geval van bankkluizen en 
intern gericht commentaar) en staatsgeheim. 

Dossier 

Het label openbaar / niet openbaar / geheim kan generiek gekoppeld aan bepaalde dossiers, document- of 

notitie types of als metadata veld worden opgenomen. Eerstgenoemde mogelijkheden hebben vanuit 

oogpunt van consistentie en betere beheerbaarheid de voorkeur. 

FO: in release 2.3 is deze eis uitgewerkt: de aanvrager heeft de mogelijkheid specifieke bijlagen (milieu) 

als vertrouwelijk te markeren; dit overigens na goedkeuring door bevoegd gezag ; zie verder ook bijlage D 

[8] .   

206 De behandelaar moet commentaar, documenten en mutaties d.m.v. redlining, 
die door andere functionarissen zijn gemaakt, naar eigen inzicht kunnen 
overnemen (o.a. door kopiëren) in een formele commentaar- of 
vergunningversie voor de aanvrager. 

Dossier 

Via de aan documenten gekoppelde brontoepassingen kan deze functionaliteit gerealiseerd worden, in 

combinatie met het toekennen van een formele status aan het doeldocument (commentaar- of vergunnings-

versie). Via autorisatie kan worden geregeld dat alleen de behandelaar deze permissies heeft. Komt ook 

terug bij autorisaties binnen Cad Viewer. Verder uitwerken in functioneel ontwerp. 

FO: de autorisaties staan aangegeven in hoofdstuk 9 van het functioneel ontwerp [7] en voor de CAD 

Viewer in functioneel ontwerp bijlage I [13] 

207 De behandelaar moet commentaren die door andere functionarissen zijn 
gemaakt op een eenvoudige manier gecombineerd beschikbaar krijgen en 
naar eigen inzicht kunnen overnemen (o.a. door kopiëren) in een formeel 
advies. Het betreft ook documenten die adviseurs toegevoegd hebben 
(bijvoorbeeld over veiligheid of over welstand). Het behandelresultaat kan 
worden toegevoegd aan het dossier. 

Dossier 

Zie beantwoording vraag 206. 

209 De viewer moet de mogelijkheid bieden aan het bevoegd gezag om een 
digitale stempel te zetten. Deze stempel bevat in ieder geval een uniek 
nummer eventueel enkele zichtbare gegevens zoals naam bevoegd gezag en 
dossiernummer. Via een web applicatie is met dat nummer te zien welke 
metagegevens (bouwwerk, dossiernummer, datums etc.) en status info (wie 
heeft wanneer deze tekening goegekeurd) bij die tekening horen. De stempel 
wordt aan de tekening toegevoegd als een soort redline. 

Dossier 

De CADviewer maakt het mogelijk om een watermerk toe te kennen aan een tekening. In het dossier 

kunnen dan ook overeenkomstige metagegevens worden geregistreerd die ingezien kunnen worden door 

derden. 

FO: dit is een selectiecriterium tbv de CAD Viewer (apart document). 

Qua document metagegevens is dit beschreven in bijlage E van het functioneel ontwerp [8] 

211 Het besluit dient desgewenst te kunnen worden toegevoegd aan het dossier. Dossier 

Toevoegen van ‘het besluit’ kan als een apart document worden toegevoegd en/of automatisch (bijv. 

gegenereerd PDF op basis van info in het dossier) ten gevolge van een stap in het proces. 

Dit nader te specificeren in het functioneel ontwerp. 

FO: een beschikking of ontwerpbeschikking kan worden toegevoegd als apart document aan het dossier 
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(zie ook interactiedesign). De metagegevens van een (ontwerp) beschikking is uitgewerkt in bijlage E van 

het functioneel ontwerp [8]. 

Generatie van besluit is niet voorzien in OLO.  

213 Vergunningverlener kan de vergunning samenstellen uit de beschikbare 
documenten in het dossier (b.v. door aanvinken). De vergunning is een 
subset van de documenten in het dossier. 

Vergunning 

Ten behoeve van het verlenen van een vergunning (event) kan een formulier worden getoond t.b.v. het 

aanvinken van de relevante documenten (eventueel vooringevuld middels kennisregels), waarna deze 

selectie zal worden opgeslagen (als tabel-info en status / metadata-info van betreffende documenten). 

FO: In release 2.2 is deze functionaliteit gerealiseerd door de vergunningsverlener de mogelijkheid te geven 

om bepaalde documenten als vervallen te markeren (m.a.w. omgekeerde redenering tov eis) 

214 Bevoegd gezag kan de te archiveren stukken kenmerken, zodat een 
archiefwaardig dossier ontstaat. 

Archivering 

Zie beantwoording vraag 213, maar dan voor archivering. Voorinvulling kan plaatsvinden op basis van het 

moment in het proces + kennisregels (bijv. afhankelijkheid met vergunning onderdeel en 

indieningvereisten). 

FO: volgens procesontwerp bijlage D [8] wordt er vanuit gegaan dat het gehele aanvraag of melding 

overgaat (via overdracht functie) naar bevoegd gezag om daar gearchiveerd te worden. Het ‘kenmerken van 

stukken’ vindt dus plaats bij bevoegd gezag. 

215 Het archiefwaardige dossier (inclusief de ambtelijke commentaren, redlines, 
etc.) dient volledig digitaal overdraagbaar te zijn naar gangbare DMS-
systemen. Dit geldt ook voor niet ontvankelijke aanvragen. WSDL en XSD zijn 
beschreven in het gegevenswoordenboek. Overheden, die geen DMS hebben 
kunnen (voorlopig) binnen de dossiermodule archiveren. Tevens kan het 
bevoegd gezag met de CAD viewer een plot maken van het dossier en 
overige stukken ook afdrukken. 

Archivering 

Dossier kan worden overgedragen middels export(s). Kan onderdeel zijn van het proces (hierbij 

differentiatie makende tussen typen bevoegd gezag). Middels broker functionaliteit zal de informatie (die 

intern al in XML vorm beschikbaar is) worden geconverteerd worden naar de formats van het 

gegevenswoordenboek en worden overgedragen (statusovergang). Middels CAD viewer kunnen de plots en 

afdrukken worden gemaakt. 

FO: in release 2.3 is functionaliteit beschikbaar (zie ook bijlage D [8]) gekomen om alle stukken (ev. 

tussentijds) over te dragen naar bevoegd gezag. Overigens blijven de dossiers aanwezig in Omgevingsloket 

tot nader order.  

216 Na overdracht van het vergunningendossier aan het bevoegd gezag voor 
archivering kan de beheerder (van het bevoegd gezag) het dossier van de 
LVO verwijderen. 

Archivering 

Na overdracht zal een dossier automatisch (conform proces en afhandelingsvariant) ‘default’ een status 

‘gearchiveerd’ krijgen. Een schoningsjob (automatisch of handmatig gestart) zal het dossier fysiek 

verwijderen. 

FO: de statusverandering vind automatisch plaats (zie ook bijlage D [8]), echterde schoningsjob is nog niet 

gerealiseerd in release 2.3 

217 Indien gewenst kan een bevoegd gezag er voor kiezen om het dossier 
beschikbaar te houden voor handhaving. Dit is instelbaar door de centrale 
beheerder. Het betreft in dat geval alleen een raadpleegfunctie. 

Handhaving 

Het bevoegd gezag kan de ‘default’ aanpassen (in tabel) en dus een overgang naar speciale status 

‘handhaving’ i.p.v. ‘logisch verwijderd’ laten plaatsvinden in genoemd geval. 

Handhaving als zodanig is door VROM buiten scope van Omgevingsloket geplaatst. 

FO: het dossier blijft in release 2.3 nu nog default beschikbaar in OLO. 
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218 Wanneer de status wijzigt (zie informatiestroom statusinformatie in dit PvE) 
kan dat binnen de dossiermodule handmatig worden aangegeven, of 
automatisch via het back- of midoffice systeem, waarna middels het 
koppelvlak de nieuwe status in het dossier wordt toegevoegd op basis van 
GFO Zaken en IPM 3.0. Dit (handmatig/geautomatiseerd) dient instelbaar te 
zijn door de beheerder van het bevoegd gezag. (in eerste instantie alleen 
instelbaar door centraal beheer). Het koppelvlak wordt opgesteld door de 
leverancier middels webservices, die worden aangeboden in het sector model 
StUF-ZKN 2.00. Deze berichtendefinities zijn gebaseerd op het 
objectenmodel GFO Zaken uit 2004. 

Dossier 

Een statuswijziging (event -> actie) kan worden veroorzaakt door een handmatige actie, maar ook door een 

electronisch bericht van het back- of mid-office systeem van bevoegd gezag. Het koppelvlak hiervoor loopt 

via de broker (std. uitwisselformaat / web services). Of het automatisch wijzigen via een bericht toegestaan 

is (d.w.z. toegestane acties) kan ingesteld worden door centrale of decentrale beheerder(s) – kwestie van 

autorisatie. 

FO: betreffend koppelvlak tbv statusupdates is uitgewerkt in paragraaf 3.9 van het functioneel ontwerp [7]. 

De optionaliteit hiervan is aangegeven in bijlage E van functioneel ontwerp [8] m.b.t. de beschrijving van 

de gegevens van bevoegd gezag. In bijlage H [15] staat meer informatie over de ondersteunde StuF versies. 

In overleg met VROM wordt StuF versie 2.x niet ondersteund. 

219 Indien mogelijk zou optioneel een barcodefaciliteit kunnen worden 
aangeboden. De bedoeling hiervan is dat aanvragers op project en 
tekeningen niveau een streepjescode kunnen aanmaken en onlosmakelijk 
aan de tekening of document verbinden. Bij een eventuele print of plot is de 
tekening, afkomst, project en versienummer via de barcode herleidbaar en 
door het systeem via een barcodescanner in te lezen. 

Functioneel 

Een mogelijkheid is om een zgn. barcode font te nemen en te gebruiken bij het intypen in documenten, bij 

de generatie van documenten (PDF) en als commentaar in een bepaalde layer (CAD viewer). Bij het 

afdrukken kan dit dan worden meegenomen. 

FO: in overleg met VROM is er geen nadere invulling gegeven aan deze eis, d.w.z. er is geen barcode of 

barcode scanner afgesproken om te integreren. Ook aan ondersteuning t.b.v. OCR wordt geen invulling aan 

gegeven.  

220 Statusinformatie dient raadpleegbaar te zijn voor alle betrokken partijen, 
zowel aan de aanvragerkant als de verlenende kant. Tevens voor derde-
belanghebbenden via publicatie. 

Functioneel 

Status informatie zal via een melding (scherm of eventueel email) vanuit Be Informed (dossier service) 

worden aangeboden aan alle betrokken partijen, (zowel aan aanvrager- als verlenerkant) als wel 

derdebelanghebbenden (publicatie). 

FO: zie het interactiedesign [9], [10], [21] v.w.b. de inzage in statusinformatie voor aanvragers resp. 

bevoegd gezag. Actieve publicatie naar zoekdienst is niet voorzien in Omgevingsloket release 2.3. 

223 Statusinformatie wordt gepresenteerd in een tijdbalk (zie stijlgids) Functioneel 

Alle statusovergangen worden geregistreerd (wie, wat, wanneer, …), zodat te allen tijde een status(-

overgang) overzicht kan worden opgeroepen, waaruit het tijdbeeld ontstaat. Zie ook ‘status panel’ in de Be 

Informed help info, ref. [3]. 

Deze functionaliteit is om technische redenen uitgezet. 

FO: in het interactiedesign [9, 10, 21] en visual design is de visualisatie uitgewerkt. In overleg met VROM 

is ervoor gekozen de termijninformatie (nog) niet te tonen in Omgevingsloket. 
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3.4 Ondersteunende modules 

3.4.1 Diensten 

230 De LVO dient een dienstenadapter te bevatten, voor het orchestreren van de LVO 
services. 

Broker 

In Omgevingsloket is gebruik gemaakt van een broker op basis van Be Informed en de Overheids Service 

Bus (OSB) / Digikoppeling. Functioneel gezien zal de orchestratie binnen de casemanagement omgeving 

(coördinatie van acties, waarbij services worden aangeroepen) van Be Informed plaatsvinden. 

Zie ook ‘Architectuur en Ontwerp’ ref. [4]. 

231 Het moet mogelijk zijn berichten in afschrift naar een betrokken partij te sturen. Zo 
dienen Gemachtigden en Aanvragers/Melders beiden een afschrift van een 
ingediende aanvraag/melding te ontvangen. Daarnaast dienen in enkele gevallen 
bij het Activiteitenbesluit een derde partij een Aanvraag/Melding in afschrift te 
ontvangen (b.v. de Bovag). 

Broker 

Binnen de case management van Be Informed kunnen middels events, acties worden geïnitieerd. Een 

voorbeeld van een event zou in deze context bijvoorbeeld ‘indiening nieuwe aanvraag’ kunnen zijn. Hier 

kan door configuratie in de case management omgeving automatisch een indicatie actie(s) aan worden 

gekoppeld. Dit kunnen berichten zijn (bijv. met genereerd PDF document) die gestuurd worden naar 

betrokken partijen en/of naar derde partijen, waar gebruik kan worden gemaakt van de broker die de 

berichten ontvangst/versturing van/naar derden afhandeld. 

FO: in het procesontwerp in bijlage D van het functioneel ontwerp [8] staat beschreven wie notificaties 

krijgt bij het indienen van een aanvraag.  

232 De voorziening moet een module bevatten die gegevens vanuit de dossiermodule 
kan uploaden naar een mid-/backoffice of archief systeem van het bevoegd gezag, 
middels een webservice gebaseerd op inimaal StUF 2.05, StUF_BG 2.04 en StUF-
ZKN 2.00. Daarnaast dient deze module de beschikbare gegevens beschikbaar te 
maken voor internetpublicatie (IPM 3.0). Naar keuze instelbaar vindt publicatie 
plaats vanuit de mid-/backoffice bevoegd gezag of vanuit de dossiermodule. 

Interface 

Middels een event (case management Be Informed) met een daaraan gekoppeld webservice bericht 

(gebaseerd op minimaal StUF standaarden zoals genoemd) kan worden voorzien in de upload behoefte naar 

mid-/backoffice of archief systeem.  

Het Omgevingsloket ondersteunt StUF versie 3.01 en 3.05 (LVO-specifiek). Deze standaard wordt gebruikt 

voor de uitwisseling van berichten met mid- en backoffice systemen. DigiKoppeling als zodanig 

ondersteund nog geen uitwisseling van grote bestanden. Hier is een alternatief voor gevonden door upload 

van bestanden naar een fileserver via het http-protocol. Deze bestanden kunnen worden gedownload met 

behulp van een FTP-voorziening. 

Aanvankelijk is de wens geuit om vergunningaanvragen te publiceren met gebruikmaking van de 

“overheidsbrede zoekdienst”. In samenspraak met opdrachtgever is tijdens het realisatieproject besloten om 

geen gebruik te maken van deze dienst.FO: in bijlage H van het functioneel ontwerp [8] zijn de berichten 

(zowel upload als download) gedefinieerd. In overleg met VROM is ervoor gekozen geen actieve publicatie 

naar de zoekdienst via IPM 3.0 te realiseren, maar wel te voorzien in een voor publicatie beschikbare PDF 

van de aanvraag zodat bevoegd gezagen zelf eenvoudig(er) in staat zijn deze te publiceren. 

Met invoering relaease 2.5 is StUF versie 3.10 geimplementeerd 

233 De koppelvlakken moeten, conform de indieningvereisten, het Stijlhandboek 
Omgevingsvergunning en het gegevenswoordenboek, diensten ondersteunen voor 
uitwisseling van berichten tussen formulier en dossiermodule alsmede tussen 
dossiermodule en systemen van het bevoegd gezag. Alsmede publiceren op 
internet (IPM). 

Interface 
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Zie beantwoording vraag 232 en verder onderdeel ‘Architectuur en Ontwerp’ ref. [4]. 

234 De WSDL envelop van de STUF/XML berichten moet zijn gesteld in XML (conform 
standaard GBO architectuur). Er dient zoveel mogelijk van bestaande inhoudelijke 
XML libraries gebruik gemaakt te worden. Leverancier dient voorzover niet 
beschikbaar deze op te stellen. Het betreft de volgende diensten: 

 Verzenden, ontvangst en doorsturen van formuliergegevens en bijlagen; 

 Verzenden, ontvangst en doorzenden van aanvullingen; 

 Ontvangst en verzenden van statusinformatie uit mid- en backoffice systemen 
(conform GFO zaken); 

 Ontvangst en verzenden voor internetpublicatie; 

 Uploaden van dossier voor archivering of midoffice. 

 PIP 

 Zaak/Referentienummer van het loket (i.g.v. midoffice variant): stuur request 
en ontvang zaak/referentienummer 

 Basisgegevens en LRD: sturen van een request en ontvangst gegevens 

 Informatie overdracht van vragenboom naar formulier 

Interface 

Gedurende ontwerp en realisatie zal rekening gehouden worden met deze interface eis. 

Functionele bericht en service definities kunnen onderhouden worden in Be Informed, waarbij genoemde 

GBO standaard architectuur als conformiteit wordt meegenomen. Bij de realisatie worden XML libraries 

toegepast. 

FO: in bijlage H van het functioneel ontwerp [8] zijn de koppelvlakken (zowel upload als download) 

gedefinieerd. Koppeling naar PIP, Zoekdienst en basisregistraties zijn nog niet voorzien in 

Omgevingsloket, maar wel voorbereid qua gegevensmodellering (zie FO bijlage E [11]).  

235 De bericht- of servicedefinities moeten voldoen aan de StuF 2.05 standaard of 
hoger. Daarnaast geldt voor internetpublicatie IPM 3.0. De services dienen 
voorzover niet beschikbaar in het gegevenswoordenboek door leverancier te 
worden opgesteld (in dezelfde vorm als het gegevenswoordenboek), b.v. 
archiefservice, zaaknummerservice. Toetsing en accordering van de door 
opdrachtnemer opgestelde services en berichtenspecificaties vindt plaats door 
opdrachtgever (o.a. ondersteund door EGEM en AdviesOverheid.nl). 

Interface 

Zoals ook te lezen in onderdeel ‘Architectuur en Ontwerp’, ref. [5], zal het StuF formaat (2.05 of hoger) 

dienen als standaard voor bericht- en servicedefinities. Toevoegingen van service definities kunnen m.b.v. 

Be Informed plaatsvinden, waarbij de concepten en begrippen uit het gegevenswoordenboek worden 

toegepast. 

Met betrekking tot internetpublicatie is IPM 3.0 een uitgangspunt gedurende ontwerp en realisatie (zie 

beantwoording vraag 232). Besloten is om geen gebruik te maken van deze functionaliteit. Deze eis is 

komen te vervallen. 

FO: o.b.v. een change vanuit VROM wordt StuF3.01 gehanteerd als standaard. Zie ook bijlage H van het 

functioneel ontwerp [8]. De berichtdefinities in StUF 3.01 formaat zijn beschikbaar, opgeleverd aan 

opdrachtgever en zijn getoetst door EGEM expert.   

236 Communicatie vindt plaats, zowel via synchroon als asynchroon berichtenverkeer, 
al naar gelang de concrete dienst. 

Interface 

Gedurende ontwerp en realisatie zal, afhankelijk van de concrete eisen aan de interface en opties van 

aanbieders (zoals de basisregistraties), gekozen worden voor synchrone of asynchrone uitwisseling. Be 

Informed en de broker ondersteunen beide uitwisselingsvormen. 

FO: zie bijlage H van het functioneel ontwerp [8]. De keuze is gemaakt voor asynchrone 

berichtuitwisseling omdat dit een robuustere keten van systemen oplevert (betere beschikbaarheid van de 

totale keten). 

238 De voorziening moet qua metadata aan de internationale standaard Dublin Core 
(DC) en taxonomie aan de Rijksbrede themalijst. Zie voor meer informatie: 
http://www.overheid.nl/metadata, http://www.regering.nl/meta/thc/ 
en http://www.dublincore.org/. 

XML 

http://www/
http://www/
http://www/
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Gedurende ontwerp en realisatie zal rekening worden gehouden met deze eis m.b.t. metadata standaarden 

(dus ook per object benoemen welke metadata relevant is en hoe dit wordt gemanaged binnen OLO). Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen zaak-gerelateerde, document-gerelateerde en systeem metadata. 

Noemenswaardig is dat de Be Informed omgeving reeds gebruikt wordt in het project OWMS (Overheid 

Web Metadata Standaarden) voor het onderhoud van de genoemde overheid metadata. Dit betekent dat we 

al veel kennis hebben over deze standaards en relatief eenvoudig de standaards kunnen implementeren 

binnen OLO. 

FO: in bijlage E van het functioneel ontwerp [8] staat beschreven welke metadata wordt bijgehouden op 

zaak en document niveau. Betreffende metadata velden zijn afgestemd met VROM. Daarnaast onderhoudt 

Be Informed standaard metadata velden (komt ook voor in Dublincore) zoals creatiedatum, laatste 

wijzigingsdatum, etc.  

239 In het scenario, dat het bevoegd gezag het dossier in haar midoffice gaat 
behandelen, dient middels een service een zaak/referentienummer van het 
bevoegd gezag te kunnen worden opgevraagd. Dit zaak/referentienummer komt 
dan in het overzicht te staan van de lopende en nog niet ingediende 
aanvragen/meldingen. 

Interface 

Een extra veld voor opslag van zaak/referentienummer kan worden opgenomen in de OLO dataset. 

Onderhoud op dit veld, door middel van opvragen (service) uit midoffice bevoegd gezag gebeurd door 

middel van acties t.g.v. events in de Be Informed case management omgeving. 

FO: in bijlage H van het functioneel ontwerp [8] is een koppelvlak opgenomen t.b.v. het doorgeven van het 

zaak/referentienummer van bevoegd gezag aan Omgevingsloket. I.p.v. dat een service wordt aangeroepen 

bij bevoegd gezag hiervoor, is er een asynchroon bericht bevoegd gezag -> Omgevingsloket hiervoor 

gerealiseerd. De reden hiervoor is dat dit een robuustere (betere beschikbaarheid van de totale keten) keten 

oplevert.  

240 De dienstenadapter dient drie verzendmethodes vanuit het formulier te 
ondersteunen. Per overheidsinstantie is dit instelbaar: 

 Volledig gebruik van de dossiermodule 

 Naast dossiermodule tevens backoffice voor workflow 

 Alleen gebruik van de midoffice van het bevoegd gezag. Ook in dit geval blijft 
een (niet te benaderen) kopie van het dossier achter op de voorziening (voor 
het geval later het bevoegd gezag wijzigt). 

Interface 

Het afhandelingsproces (de specifieke variant daarvan – in dit geval wel/niet gebruik dossiermodule) ten 

behoeve van een bevoegd gezag kan bepaald worden op basis van kennisregels (bijv. provincie, 

grote/kleine gemeenten, inwoneraantal, locatie) en/of via een onafhankelijk toewijzingsproces (bijv. 

instelling in tabel door centraal beheer); 

Het ingevulde formulier zal een event vormen voor de case management omgeving van Be Informed. De 

actie op dit event is afhankelijk van het afhandelingsproces type en zal leiden tot 1 van de genoemde 

verzendmethodes. 

FO: in paragraaf 3.9 en 9.1 van het functioneel ontwerp [7] zijn de drie verzendmethodes verder 

uitgewerkt. De aansluitvorm is instelbaar door de decentraal beheerder van betreffend bevoegd gezag. In 

bijlage H [15] wordt verder ingegaan op de samenwerkingsvormen van bevoegd gezag met haar 

adviesorganisaties. 

241 Indien een indiening direct plaatsvindt bij de provincie ontvangt de betreffende 
gemeente een notificatie. Tevens krijgt de gemeente toegang tot het dossier 
(inzage, totdat aansturing vanuit de provincie als bevoegd gezag plaatsvindt). 

Interface 

Middels events in de case management omgeving van Be Informed, kunnen voorgedefinieerde acties 

worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het versturen van een notificatie richting betreffende gemeente. Zie 

onderwerp ‘autorisaties op dossiers’ binnen onderdeel ‘Architectuur en ontwerp’, ref [4]: middels een 
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specifieke kennisregel kan een dergelijke autorisatie op het dossier voor de bijbehorende gemeente worden 

geregeld. 

Gemeenten blijven inzage houden omdat de provincies geen mogelijkheid hebben om het behandeldossier 

weer af te schermen. 

FO: in bijlage D (procesanalyse, [8]) is aangegeven welke acties (o.m. notificatie) er plaatsvinden bij 

indienen. Doordat in het specifieke geval dat gemeente geen bevoegd gezag is zij een assigment krijgt op 

betreffend dossier krijgt zij inzagerecht.  

242 De LVO houdt een berichtenlog bij. In verband met wettelijke termijnen van 
behandeling van aanvragen dient het log voor bewijsvoering over de momenten 
van indiening en verzending. Dus ook het moment van indiening wordt gelogd en 
toegevoegd aan het zaakdossier. 

Traceerbaarheid 

De case management omgeving van Be Informed beschikt reeds over standaard voorzieningen 

(berichtenlog en mutatielog) die kunnen helpen bij het realiseren van deze eis, waardoor te allen tijde 

bewijsvoering over momenten ligt vastgelegd. Daarnaast wordt in de broker ook het tijdstip van 

daadwerkelijke verzending en ontvangst gelogd (interessant bij calamiteiten). 

FO: dit is standaard functionaliteit van Be Informed en is inzichtelijk in het proceshistorie en audittrail 

panels van de aanvraag. In het interactieontwerp [10] van Omgevingsloket komt dit ook terug. 

3.4.2 3.4.2  Beheer 

3.4.3 246 

De voorziening dient juridisch-inhoudelijk door het ministerie van VROM of 
aangewezen derden zelfstandig (onafhankelijk van leverancier) te kunnen worden 
beheerd. 

Beheer 

Functioneel beheer van juridisch inhoudelijke kennis vindt plaats met behulp van Juridische FO’s, die 

vervolgens door Be Informed worden geconfigureerd middel van de web based gebruikersinterface van Be 

Informed Studio. De JFO’s worden reeds zelfstandig beheerd door derden. 

247 Op de voorziening dient een doelmatig versiebeheer te worden toegepast. Dit 
houdt in dat moet kunnen worden teruggegrepen naar een eerdere versie. Het 
moet ook mogelijk zijn meerdere wetgevingsversies dmv start en einddata parallel 
te gebruiken. Voor aanvragen is wetgeving is nl. van toepassing op het moment 
van indiening. Ook ten aanzien van wijzigende wetgeving is een audittrail 
beschikbaar in de applicatie. 

Beheer 

In paragraaf 2.2 van dit document wordt toegelicht hoe rekening wordt gehouden met meerdere versies van 

wetgeving in Omgevingsloket. 

Qua versiebeheer van de OLO applicatie programmatuur, zie ‘Bijlage Be Value Beheer en Onderhoud’ 

hoofdstuk 3.6. 

TO: bij de ontwikkeling van Omgevingsloket is/wordt gebruikt gemaakt van een repository waarin 

domeinmodellen inclusief wetteksten vastliggen. De repository beschikt over efectief versiebeheer (per 

component mogelijk) en configuratiebeheer (labeling) hierop. Dit is dus naast de mogelijkheid tot het 

toepassen van tijdslijnen in domeinmodellen (zoals aangegeven in paragraaf 2.2). Zie verder ook het 

document over tijdreizen [18] voor meer details. 

248 Er worden naar verwachting niet meer dan vier functioneel/inhoudelijke updates 
per jaar verricht omdat elke wijziging gevolgen heeft voor de gehele keten. Vaker 
moet echter mogelijk zijn indien gewenst, b.v. ten gevolge van wijziging 
regelgeving. 

Beheer 

In ‘Bijlage Be Value Beheer en Onderhoud’ hoofdstuk 2.1 wordt toegelicht welke vormen van beheer 

onderscheiden worden, waarop dit betrekking heeft en op welke manier wijzigingen worden verwerkt. 
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Door het expliciete onderscheid in deze beheervormen en de component-based architectuur van 

Omgevingsloket zijn wijzigingen in veel gevallen op zodanige wijze door te voeren dat niet de hele keten 

daar last van heeft.  

De procedure qua wijzigingen in Omgevingsloket staat toegelicht in paragraaf 3.4 van betreffende bijlage. 

Recentere ontwikkelingen op dit vlak staan verwoord in de notitie en sheets betreffende ‘Release 

onafhankelijk beheer’.. 

253 De applicatie stelt de technisch beheerder in staat de werking van de applicatie te 
monitoren op performance, aanwezigheid van problemen. 

Beheer 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt nader ingegaan op de mogelijkheden tot monitoring in combinatie 

met infrastructurele tools.  

256 De behandelaar en decentraal beheerder kunnen het bevoegd gezag wijzigen. Dit 
dient zo spoedig mogelijk na intake te gebeuren omdat anders de mogelijkheid 
bestaat dat dossierstukken in de dossiermodule ontbreken. In geval van wijziging 
van het bevoegd gezag vindt een notificatie plaats naar het oude en het nieuwe 
bevoegde gezag. Het nieuwe bevoegd gezag krijgt –afhankelijk van de gekozen 
verzendmethode- een mail, XML bericht of het gehele dossier toegestuurd. 
Indien verzendmethode 3 is gebruikt voor het loket en het bevoegd gezag gebruik 
maakt van de voorziening, kan het dossier geactiveerd worden (kopie is nl. 
achtergebleven op de voorziening). 

Beheer 

Het wijzigen van het bevoegd gezag kan, eventueel ondersteund middels kennisregels (bepaling bevoegd 

gezag) plaatsvinden via een functie van Omgevingsloket. Deze wijziging zal als een event worden opgevat, 

hetgeen leidt tot genoemde acties afhankelijk van afhandelingsproces bevoegd gezag. 

FO: in het functioneel ontwerp bijlage D [8] is deze mogelijkheid opgenomen. In overleg met VROM is 

echter bepaald dat deze taak slechts mogelijk is voor een coördinator. Zie ook de autorisatiematrices in 

hoofdstuk 9 van het functioneel ontwerp. 

257 Het moet mogelijk zijn binnen een bevoegd gezag de behandeling van de ene 
behandelaar over te dragen naar een andere (door decentraal beheerder en oude 
behandelaar). Zowel oude als nieuwe behandelaar ontvangen een notificatie. 

Beheer 

Overdracht van dossiers is zonder meer mogelijk (zie ook paragraaf 2.5). Aan de overdracht zelf (event) 

kan een actie worden gekoppeld (notificaties). 

FO: in het functioneel ontwerp bijlage D [8], event B3, is deze mogelijkheid opgenomen 

258 Een decentraal beheerder kan bepalen of e-mailnotificaties bij proces 
statuswijzigingen al dan niet naar het bevoegd gezag verzonden worden. Hij kan 
dat in een menu instellen. 

Beheer 

Aan de overgang (=event) naar een andere status kan de actie worden gekoppeld om een notificatie naar 

bevoegd gezag (bijv. naar hun inbox of e-mail adres) te sturen. Of de notificatie daadwerkelijk gestuurd 

dient te worden is instelbaar (bijv. als attribuut van betreffende bevoegd gezag te definieren en wijzigbaar 

te maken). 

FO: behalve bij indienen van een aanvraag zijn er volgens het procesmodel in bijlage D geen notificaties 

aan bevoegd gezag voorzien bij statusovergangen. De zinvolheid hiervan valt ook te betwijfelen omdat alle 

statusovergangen tgv een actie van een bevoegd gezag medewerker (coördinator) plaatsvindt. Hiermee is 

ook de zinvolheid van deze mogelijkheid tot instelbaar zijn van betreffende notificatie niet aanwezig. 

Daarom in overleg met VROM ook niet meegenomen in Omgevingsloket. 

259 Het gebruik van de dossiermodule is voor overheden niet verplicht. Het bevoegde 
gezag kan aangeven welke verzendmethode zij willen. Instelling geschiedt door 
centraal beheer. 

Beheer 

Dit kan worden uitgevoerd door een lokale beheerder. In release 2.4 is tevens het onderscheid gemaakt voor 

het wel of niet gebruiken van de Behandelmodule. Dit is gerealiseerd door autorisaties te leggen op de 

verschillende activiteiten die in de Behandelmodule mogelijk zijn. Deze autorisaties kunnen met een 

parameter aan of uit worden gezet. 
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Zie verder de beantwoording vraag 240. 

263 Geïnstalleerde programmatuur is in zijn geheel te verwijderen (zowel aan de client- 
als serverzijde) met standaard systeemopties hiervoor. 

Technisch 

De functionele beheer omgeving van Be Informed voldoet reeds aan deze eis en biedt standaard 

systeemopties voor verwijdering. Gedurende de realisatie van andere integratie componenten, zal rekening 

worden gehouden met dit feit, zodat programmatuur te allen tijde eenvoudig en volledig te verwijderen is. 

TO: aan de client zijde hoeft niet te worden geïnstalleerd, t.b.v. de (de)installatie aan serverzijde zijn scripts 

beschikbaar 

265 De leverancier levert aan de opdrachtgever de broncode alsmede de werkende 
software op CD bij elke release: 

 zelf gemaakte broncode dient gedocumenteerd opgeleverd te worden 

 Gecompileerde executables voor het exploitatieplatform 

 Inregeling/parametrisering van out-of-the-box componenten volledig 
gedocumenteerd en waar zinvol in digitale vorm (ini files e.d.) 

 Broncode en executables van gebruikte open source componenten De 
voertaal van het project is Nederlands. Dit houdt in dat documentatie, 
naamgeving en commentaar in code in Nederlands is gesteld. 

Beheer 

Broncode van maatwerk t.b.v. Omgevingsloket, alsmede executables, open source componenten, 

configuratie, parameterisering, domein modellen en tabel-vulling worden opgeleverd aan opdrachtgever. 

Voertaal en documentatie is in Nederlands. 

Opmerkingen: 

 broncode van gelicenseerde producten wordt niet opgeleverd aan opdrachtgever; 

 Documentatie van open source componenten wordt verstrekt zoals openbaar beschikbaar (kan dus 

in Engels zijn); 

268 De applicatie integreert met system management tooling indien de 
applicatieprocessen bewaakt moeten worden 

Beheer 

Via externe monitoring tools (zoals BMC Patrol) integreert Be Informed met system management tooling 

t.b.v. bewaking applicatieprocessen. Zie ook vraag 279, m.b.t. HP Open View. 

FO/TO: in de applicatie zijn maatregelen getroffen om system management mogelijk te maken (zie ook 

hoofdstuk 2 van dit document) m.b.t. infrastructurele tools van de hosting partij. 

269 De applicatie maakt gebruik vna de standaard logging faciliteiten van het operating 
systeem 

Beheer 

Logging vindt plaats op verschillende niveau’s in Omgevingsloket: dossier events (zie paragraaf 2.3), door 

de applicatie-programmatuur (Log4J, compatible met operating systeem), in de database (i.h.a. dbms 

specifiek t.b.v. onder meer rollback / recovery) en in infrastructuur componenten (compatible met / 

afhankelijk van operating system).  

3.5 Techniek 

3.5.1 Software 

274 Netwerkgerelateerde data zoals DNS namen, IP adressen of folder namen mogen 
niet in applicatiecode voorkomen. 

Technisch 

Gedurende realisatie van Omgevingsloket is rekening gehouden worden met deze eis. Binnen de Be 

Informed omgeving zijn genoemde zaken (DNS namen, IP adressen, folder namen) standaard al niet vast 

opgenomen in de applicatiecode. 

TO: dergelijke instellingen komen niet voor in de applicatiecode, maar in gebruikte middleware / 

infrastructuur (zoals de JBoss applicatieserver). In de deployment documentatie wordt dit verder toegelicht. 
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276 De voorziening dient te kunnen samenwerken met de volgende serverelementen: 

 Besturingssysteem Microsoft Windows NT, Windows 2003 

 Besturingssysteem Linux 

 Webservice Apache 

 Webservice Microsoft IIS 

Technisch 

Genoemde serverelementen vormen geen probleem t.a.v. samenwerking Be Informed applicatie. Voorkeur 

voor webserver gaat uit naar Apache, vooral vanuit integratie perspectief Jboss applicatieomgeving. 

TO: inmiddels zijn hier obv het hosting contract met Centric weliswaar concrete keuzes in gemaakt, maar 

de flexibiliteit bestaat v.w.b. de applicatieve componenten om te migreren. V.w.b. de gebruikte middleware 

en deployment instellingen heeft een toekomstige migratie wel effect, maar is uitvoerbaar.  

277 Het is mogelijk de voorziening te gebruiken op de client besturingssystemen 
Windows (2000, NT en XP), MacOs en Linux. 

Technisch 

Omgevingsloket zal aan de gebruikers zijde worden aangeboden via een webbrowser (zie vraag 295). Het is 

hierdoor mogelijk Omgevingsloket via browser functionaliteit aan te bieden op elk der besturingssystemen. 

(Zie punt 295 voor de specifieke browserondersteuning) 

278 Het systeem dient iedere (fout)melding uniek te identificeren en te loggen. Tevens 
dient bijbehorend dossiernummer te worden opgeslagen bij deze foutmelding. De 
loggings zijn raadpleegbaar voor zowel de helpdesk, de centraal beheerder en de 
decentraal beheerder. Ook de applicatiebeheerder heeft deze toegang. 

Technisch 

Be Informed logt foutmeldingen standaard met unieke identificatie (via Log4J), foutmeldingen specifiek op 

dossier functionaliteit kunnen worden opgeslagen en inzichtelijk gemaakt worden voor genoemde groepen, 

ook via system management tooling (zie beantwoording 268). 

279 Het systeem dient de ernst van (fout)meldingen als volgt te classificeren: 

 Informatief (info): de melding behoeft geen attentie van de beheerder, 

 Waarschuwing (warning): er is sprake van een mogelijk ongewenste toestand, 

 Niet-fatale fout (error): er is een ongewenste toestand die het systeem op 
correcte wijze kan afhandelen, 

 Fatale fout (fatal): er is een ongewenste toestand waardoor (een deel van) het 
systeem niet langer correct kan functioneren. 

Aansluiting is mogelijk op tooling zoals bijvoorbeeld HP Openview 

Technisch 

Classificatie van foutmeldingen is standaard geïmplementeerd in Be Informed, door o.a. gebruik te maken 

van de Log4J library vanuit applicatie programmatuur. Via externe monitoring tools (zoals BMC Patrol) 

kan gekoppeld worden aan HP Open View t.b.v. applicatiebeheer. 

Op infrastructuur niveau neemt de hosting partij de maatregelen hiervoor.  

280 De voorziening moet een database bevatten voor de opslag van de 
aanvraagdossiers en aanvullingen, inclusief commentaren en redlining. 

Technisch 

Binnen de case management omgeving van Be Informed is de mogelijkheid standaard beschikbaar voor 

opslag van aanvraagdossiers inclusief aanvullingen (commentaren, redlining) aan de hand van bepaalde 

stadia. 

TO: Omgevingsloket gebruikt een MySQL database voor de opslag van aanvraagdossiers en een 

gekoppelde fileserver voor de opslag van bijlagen en documenten (met daarin redlining opgenomen). 

283 De voorziening moet volledig functioneel kunnen werken bij een schermresolutie 
van 800x600 pixels tot 1280x1024 pixels en met een kleurdiepte van 8 bits tot 32 
bits. 

Functioneel 

De voorziening zal volledig functioneel blijven werken bij genoemde schermresoluties en kleurdieptes. 

Deze eis zal meegenomen worden in de realisatie fase, met betrekking tot layout en kleurstelling van 

gebruikersschermen. 

FO: meegenomen als eis in het visual design [9, 21] en bij het ontwikkelen van stylesheets tbv de 

vormgeving 

284 De voorziening moet goed functioneren indien de volgende elementen aan de 
cliëntzijde zijn uitgeschakeld: 

Technisch 
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 Cookies 

 Javascript 

Gedurende de realisatie van Omgevingsloket is rekening gehouden met het feit dat de voorziening dient te 

blijven functioneren, na uitschakeling ondersteuning Cookies, Java scripts aan client zijde. Zie ook de eisen 

aan webrichtlijnen en beantwoording vragen 55-57. 

TO: deze eis is meegenomen bij het ontwikkelen van stylesheets tbv de vormgeving 

285 De voorziening dient het hoofd te bieden aan de volgende browserproblemen: 

 Instellingen van verschillende tekstgroottes en standaard lettertypes (i.v.m. 
herkenbaarheid) 

 Pop-up blockers Er dient zo min mogelijk gebruik te worden gemaakt van pop-
ups. 

Technisch 

De voorziening houdt met deze problemen rekening. 

TO: deze eis is meegenomen bij het ontwikkelen van stylesheets tbv de vormgeving 

286 De voorziening dient webbased te kunnen worden gebruikt. Gebruikers moeten 
zonder extra installaties gebruik kunnen maken van deze omgeving. Licht toe op 
welke wijze gemeenten, provincies, waterschappen en rijk kunnen koppelen met 
de voorziening, gebaseerd op GBO architectuur. 

Technisch 

Omgevingsloket is volledig webbased voor gebruikers, exclusief de gebruikte CAD Viewer. Alleen 

functioneel beheerders, die het Omgevingsloket configureren op maat en ten behoeve van onderhoud van 

kennisregels, hebben Be Informed Studio nodig. Programmatuur van Be Informed Studio dient op 

werkplekken aanwezig te zijn (waarbij de repository centraal staat en via web benaderbaar), maar kan 

eenvoudig worden geïnstalleerd middels downloading vanaf Internet of worden gedistribueerd door GBO 

(worden opgenomen in een installatie-package). Draaien binnen een Citrix oplossing (zie vraag 309) is ook 

mogelijk [optie]. Nuancering is dat het waarschijnlijk slechts gaat om een paar (centrale OLO) 

functionarissen waarvoor dit speelt. 

Midoffices en backoffices van gemeentes, provincies, waterschappen en Rijk kunnen aansluiten via de 

broker (conform startarchitectuur LVO) ten behoeve van de uitwisseling van gegevens. Omgevingsloket 

kan ook draaien binnen een Intranet (browser) van betreffende instantie ten behoeve van betreffende 

ambtenaren, waarbij de server configuratie bij de externe hosting partij staat. Dit betekent natuurlijk wel dat 

betreffende instanties hun netwerk-configuratie en beveiligingsinstellingen hierop aangepast dienen te 

hebben. 

FO: ter aanvulling op bovenstaande; alle functionaliteit tbv decentraal beheerders is webbased ingebouwd 

in Omgevingsloket: bevoegd gezagen hebben dus geen Be Informed Studio nodig bij het onderhouden van 

instellingen. Voor de meest gebruikte functionaliteit door centraal functioneel beheerders is dit ook de 

aanpak. 

287 Er zijn -naast de installatie van een browser en een PDF Reader- geen overige 
lokale installaties nodig om de voorziening goed te laten werken. 

Technisch 

Voor gebruik van Omgevingsloket is het niet noodzakelijk zijn lokale installaties uit te voeren naast een 

browser en PDF reader.  

Zie verder beantwoording vraag 286 (functioneel beheerders). 

FO: voorbehoud m.b.t. CAD Viewer: zie beantwoording vorige vraag. 

288 De voorziening moet kunnen draaien zonder plug-ins. Indien toch plugins nodig 
zijn, dient te worden aangegeven wat de decentrale (installatie-) consequenties 
zijn, o.a. voor een Citrix omgeving. 

Functioneel 

 

OLO maakt gebruik van plug-ins. Als deze worden uitgezet, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over het 

feit dat niet alle functionaliteit in het Loket beschikbaar is. 

289 De CAD-Viewer dient webbased te zijn. Het is dus niet nodig de CADviewer op de 
computer te laden van de gebruiker. 

Functioneel 
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Uitgangspunt bij realisatie van integratie met CAD viewer functionaliteit is dat deze webbased aangeroepen 

wordt, waardoor er geen noodzaak is voor installatie CAD-viewer software op de computer van de 

gebruiker. 

Zie verder beantwoording vraag 286. 

290 Indien een Java plug-in nodig is, maakt de voorziening het mogelijk het gebruik van 
Java applets zowel aan als uit te schakelen. Aangegeven dient te worden welke 
functionaliteiten uitvallen bij het niet gebruik maken van Java applets. Geef dit 
duidelijk aan in de documentatie. 

Functioneel 

OLO maakt gebruik van Java plug-ins. Als deze worden uitgezet, dan wordt de gebruiker geïnformeerd 

over het feit dat niet alle functionaliteit in het Loket beschikbaar is. 

291 Indien een Active-X plug-in nodig is, maakt de voorziening het mogelijk het gebruik 
van Active X zowel aan als uit te schakelen. Aangegeven dient te worden welke 
functionaliteiten uitvallen bij het niet toestaan van Active X. Geef dit duidelijk aan in 
de documentatie. 

Functioneel 

Omgevingsloket draait zonder Active-X plug-ins. 

292 De voorziening dient bij gebruikmaking van PDF’s correct te functioneren op 
Acrobat Reader (versie 7.0 en hoger). 

Technisch 

Bij de totstandkoming van het systeem zal rekening worden gehouden met deze eis, zodat PDF’s correct 

functioneren op Acrobat Reader (versie 7.0 en hoger). 

293 De voorziening moet transacties atomair verwerken. D.w.z. dat een transactie of in 
zijn geheel afgehandeld dient te worden of in het geheel niet. Halve of afgebroken 
transacties mogen nooit leiden tot verandering van informatie (vgl. 
COMMIT/ROLLBACK in een Oracle database). 

Technisch 

Bij transacties in Be Informed worden de mechanismen van de RDMS toegepast. Betreffende RDMS 

(mySQL) voldoet aan de ACID principes. 

294 De dossiermodule bevat functionaliteit om een initial load te doen vanuit het 
Digitaal Bouwloket, of er wordt een eenmalige conversie uitgevoerd. 

Dossier 

Middels import mogelijkheden binnen de te configureren dossier module in de Be Informed omgeving, is 

het mogelijk een initial load te doen van gegevens uit het digitaal bouwloket. Aan hand van nadere 

specificatie import gegevens, kan er worden bepaald welke delen van de data op welke wijze worden 

omgezet. 

 

In overleg met VROM is vooralsnog afgezien van deze behoefte. 

295 De voorziening dient bij gebruikmaking van een browservenster correct te 
functioneren op Internet Explorer (versie 6 en hoger), FireFox (versie 1.5 en 
hoger), Safari (versie 1.3 en hoger) en Opera (versie 9 en hoger). 

Technisch 

Genoemde browsers worden standaard ondersteund door de applicatie, waardoor aan deze eis voldaan kan 

worden. 

TO: deze eis is ook meegenomen bij het ontwikkelen van stylesheets tbv de vormgeving.  

Voor OLO R2.6 is als vereiste browserondersteuning gedefinieerd: 

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 

Firefox 3.6, 4.0 

Chrome 11.0 

Safari 5.0 

296 Leverancier levert de applicatiespecifieke iconen Functioneel 

Applicatiespecifieke iconen worden meegeleverd. 

TO: aanvulling: specifiek lettertype NewGothic, plaatjes Bouwvergunning online en andere plaatjes in 

Omgevingsloket zijn geleverd door VROM. 

298 De programmatuur, applicatie data en gebruikersdata dienen gescheiden te 
worden opgeslagen 

Technisch 
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Programmatuur (op web/applicatie server), applicatie data en gebruikersdata (in database / SAN) worden 

apart opgeslagen. 

299 De applicatie maakt geen gebruik van paralelle poorten en dongles Technisch 

Voor het gebruik Omgevingsloket is het niet noodzakelijk gebruik te maken van parallelle poorten en 

dongles, waarbij impliciet voldaan wordt aan deze eis. 

300 De programmatuur is Nederlandstalig, de broncode documentatie ook. De 
applicatie werkt op zowel internationale (multilingual user interface) als 
Nederlandstalige versies 

Technisch 

Zie beantwoording vraag 265. 

Een uitzondering is Oracle AutoVue. Dit is een Engelstalige applicatie. 

3.6 Overig 

3.6.1 Beveiliging 

303 De melding en gegevens dienen beveiligd verzonden te worden. Dit dient ook bij 
webservices met gevoelige informatie het geval te zijn. 

Infobeveiliging 

Ten behoeve van beveiligd transport tussen Omgevingsloket en mid- en backoffices kan in principe een 

VPN oplossing worden toegepast, echter in overleg met VROM is hiervan afgezien (wegens 

invoeringsproblematiek). Ten behoeve van de overdracht van StuF berichten wordt gebruik gemaakt van de 

beveiligingsvoorzieningen van de OSB (pki) en voor de overdracht van bijlagen wordt gebruik gemaakt 

van ftps. Email vindt vooralsnog onbeveiligd plaats m.u.v. email die gerouteerd wordt via de berichtenbox 

voorziening. 

306 Per gebruiker moet in het systeem kunnen worden geconfigureerd of en hoe vaak 
wijziging van het password door het systeem wordt afgedwongen. 

Infobeveiliging 

Be Informed authenticatie, of gekoppelde authenticatie voorzieningen (zie ook paragraaf 2.7), bieden 

standaard mogelijkheden voor instelling van de frequentie voor het wijzigingen van passwords per 

gebruiker, waarmee aan deze eis wordt voldaan. 

TO: afdwingen van wachtwoord wijziging door systeem nog niet ingeregeld 

307 Er dient een maximale sessieduur te kunnen worden geconfigureerd. Infobeveiliging 

De maximale sessieduur is ingesteld in de gebruikte applicatieserver(s)  (JBoss). Daarnaast kent DigiD een 

maximale sessieduur. 

308 Het systeem moet inbreuken op de beveiliging terug kunnen voeren op een IP 
adres (zonder DigiD) of persoon (met DigiD). 

Infobeveiliging 

Middels logging binnen Omgevingsloket (wat gelogd wordt is configureerbaar) en de gekoppelde 

authenticatie voorzieningen, zal aan deze eis voldaan worden. 

FO: toevoeging: v.w.b. inbreuk door bevoegd gezag medewerkers ligt er een afhankelijkheid met het 

nakomen van de afspraak tussen VROM en bevoegd gezagen dat de decentraal beheerder van bevoegd 

gezag accounts op persoonsniveau toekent. Omgevingsloket zelf dwingt dit technisch namelijk niet af. 

309 De voorziening dient te kunnen samenwerken met de volgende clientelementen: 

 Citrix Thin Client 

 McAfee (nieuwst beschikbare versie) 

 Symantec/Norton Antivirus (nieuwst beschikbare versie) 

 TrendMicro (nieuwst beschikbare versie) 

 Kaspersky (nieuwst beschikbare versie) 

 Sophos (nieuwst beschikbare versie) 

Technisch 

Omgevingsloket is gerealiseerd als een web gebaseerde toepassing en kan samenwerken met genoemde 
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clientelementen. 

3.6.2 Opleidingen 

320 Ten behoeve van opleiding dient het mogelijk te zijn fake aanvragen in te dienen. Implementatie 

Enerzijds is het mogelijk om hiervoor een aparte omgeving (test / acceptatie omgeving( toe te passen en 

anderzijds is er in Omgevingsloket voorzien te werken met test bevoegd gezagen en test accounts. 

321 Voorzover de eisen en wensen in dit hoofdstuk niet overeenkomen met de eisen 
en wensen in Hoofdstuk 2 dient te worden ontwikkeld in de geest van het totale 
PvE 

Algemeen 

Als partner van VROM is dit voor ons een prima uitgangspunt, immers voortschrijdend inzicht is in dit 

soort trajecten eerder regel dan uitzondering. 

 


