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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat het functioneel ontwerp van het feature S01 Standaardisatie van bijlagentypen van de 

2.13.1 release. Dit document bevat de functionele specificaties voor het Omgevingsloket online.  

1.2 Doel van dit document 

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

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

wordt.  

1.3 Scope en uitgangspunten 

Scope 

De scope van dit FO betreft aanpassingen in de bijlagentypen Bouwen, RIKSG,  Milieu, Water, Werk of 

werkzaamheden uitvoeren, Handelen in strijd met regels RO, Grondwaterbeschermingsgebieden, Gebruik van 

gesloten stortplaatsen, Roerende zaken opslaan, Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, 

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten, Handelingen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden.   

1.4 Leeswijzer  

Dit document is een uitbreiding op het FO Omgevingsloket online. Het document heeft een relatie met het 

overzicht van alle bijlagen.  
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2 Inleiding 

Dit document bevat de functionele specificaties voor het Omgevingsloket online om het aantal bijlagentypen te 

verminderen door deze te clusteren.  

 

Ook hebben bijlagentypen vaak een uitgebreide beschrijving die moeilijk in een helptekst te vatten zijn, 

vandaar dat deze wordt gesplitst in een korte toelichting en een uitgebreide toelichting.  
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3 Ontwerp 

3.1 Toelichtingen bijlagen 

De beknopte en uitgebreide toelichting worden trapsgewijs aangeboden. Eerst wordt in de helptekst, die je 

bereikt door te klikken op het blauwe wolkje, uitgelegd wat het bijlagetype inhoudt. Via een link open je de 

uitgebreide toelichting die verschijnt in een modal panel. Vanuit dit modal panel kun je tenslotte een pdf 

downloaden waarin alle specificaties van de bijlagen zijn opgenomen.  

 

Zie voor meer toelichting de volgende afbeeldingen:  

 

 

Korte toelichting enkelvoudige bijlage 

 

Korte toelichting meervoudige bijlage 
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Door te klikken op 'Voorwaarden bijlage(n) bekijken' verschijnt een modal panel dat qua invulling 

afhankelijk is van het soort bijlage.  

 

Let op: de specificatie van de inhoud is opgenomen in het document met overzicht van alle bijlagen per 

categorie. 

 

 

Uitgebreide toelichting enkelvoudige bijlage 
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Uitgebreide toelichting meervoudige bijlage 
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3.2 PDF met alle bijlagen 

Naast de informatie op de schermen van Omgevingsloket online worden de toelichtingen van alle bijlagen ook 

aangeboden als PDF. Deze PDF is ter download beschikbaar op de website van InfoMil en wordt op 

verschillende plaatsen in het loket aangeboden: 

 Op stap 3 van de dialoog 'Papieren formulier samenstellen' 

 Op het tabblad 'Benodigdheden' van stap 4 van de vergunningcheck 

 Op de bijlagetab, onder het kopje 'Benodigde bijlagen bij werkzaamheden' 

 Op de modals met de uitgebreide specificatie van de bijlage 

Bij het te downloaden bestand wordt conform standaards ook de omvang van het te downloaden bestand 

getoond. Deze omvang varieert na aanpassingen in het betreffende bestand, en om onnodig veel onderhoud op 

deze schermen te voorkomen wordt hier standaard een omvang van “max 1 MB” als bestandsgrootte  getoond. 

Het bestand zal in werkelijkheid altijd kleiner zijn.  

 

Zie de afbeeldingen hieronder. 

 

 

Verwijzing naar pdf in stap 3 van 'Papieren formulier samenstellen' 

 

Tekst: 

Aan uw aanvraag/melding moet u bijlagen toevoegen. U kunt een document waarin alle toelichtingen en 

uitgebreide specificaties van alle bijlagen zijn opgenomen [link]downloaden (PDF, max 1 MB)[/link]. 
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Verwijzing naar pdf in stap 4 van 'Vergunningcheck' 

 

Tekst: 

In de toelichting staat welke informatie de bijlage moet bevatten. U mag de gevraagde informatie ook 

toevoegen in documentatie die vergelijkbaar is met de genoemde bijlage. Er is ook een document waarin alle 

toelichtingen en vereisten van alle bijlagen zijn opgenomen. U kunt dit document [link]downloaden (PDF, max 

1 MB)[/link]. 
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Verwijzing naar pdf op bijlagentab 

Tekst: 

Er is ook een document waarin alle toelichtingen en vereisten van alle bijlagen zijn opgenomen. U kunt dit 

document [link]downloaden (PDF, max 1 MB)[/link]. 

 

 

Verwijzing naar pdf in modal panel (helemaal onderaan het paneel) 

 

Tekst: 
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De specificaties van deze bijlage is ook opgenomen in een document waarin alle toelichtingen en uitgebreide 

specificaties van alle bijlagen zijn opgenomen. U kunt dit document [link]downloaden (PDF, max 1 

MB)[/link]. 

 

3.3 Introductieteksten bijlagen 

Het is wettelijk gezien niet verplicht om bijlagen aan te leveren in de vorm die in de applicatie wordt gevraagd. 

De introductietekst is daarom genuanceerd. 

 

De teksten komen voor in stap 3 van het papieren formulier samenstellen, stap 4 van de vergunningcheck, 

onder de tab 'Benodigdheden' en in de introductie van het overzicht van de bijlagen op de bijlagentab tijdens de 

aanvraag. 

 

 

Tekst bijlagen in stap 4 uitkomst check 

 

 

Tekst: 
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U hebt onderstaande documenten, of vergelijkbare documentatie die de gevraagde informatie bevat, nodig als 

bijlagen bij de aanvraag/melding. Denkt u dat een bepaalde bijlage al in het bezit is van het bevoegd gezag of 

niet op uw situatie van toepassing is? Dan hoeft u deze niet mee te sturen. Neem bij twijfel contact op met het 

bevoegd gezag om te controleren of de bijlage nodig is. 

In de toelichting staat welke informatie de bijlage moet bevatten. U mag de gevraagde informatie ook 

toevoegen in documentatie die vergelijkbaar is met de genoemde bijlage. Er is ook een document waarin alle 

toelichtingen en vereisten van alle bijlagen zijn opgenomen. U kunt dit document [link]downloaden (PDF, max 

1 MB)[/link]. 

 

 

Tekst bijlagen in introductie bij overzicht bijlagen op bijlagentab in aanvraag 

 

Tekst: 

Klik het overzicht open om te zien welke bijlagen per werkzaamheid nodig zijn. Denkt u dat een bepaalde 

bijlage al in het bezit is van het bevoegd gezag of niet op uw situatie van toepassing is? Neem dan contact op 

met de gemeente om te controleren of de bijlage nodig is.  

In de toelichting staat welke informatie de bijlage moet bevatten. U mag de gevraagde informatie ook 

toevoegen in documentatie die vergelijkbaar is met de genoemde bijlage. In het document ‘Specificatie 

bijlagetypen’ zijn alle toelichtingen en vereisten van alle bijlagen opgenomen. U kunt dit document 

downloaden (PDF, max 1 MB).  

 

 

3.4 Groeperen bijlagetypen per werkzaamheid in de vergunningcheck 

Nu alle bijlagetypen unieke namen kennen, is het mogelijk de bijlagen te groeperen per werkzaamheid op het 

tabblad 'Benodigdheden' van de uitkomst van de vergunningcheck. Op deze wijze wordt een vergelijkbare 

weergave als in de aanvraag bereikt. 

http://localhost/OLO%202010-11/OLO-SVN/Prototype/trunk/Media/toelichting-bijlagetypen-omgevingsloket-online.pdf
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Toelichting bijlagetype in stap 3 van de vergunningcheck 

 

3.5 Tonen toelichting bijlagetype  bij toevoegen bijlage 

Nu alle bijlagetypen unieke namen kennen, is het mogelijk de toelichtingen op te nemen in het scherm bijlage 

typeren. 
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Bijlage typeren met als extra de toelichtingen per bijlagetype 
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4 Generieke bijlage “Anders” 

Binnen Omgevingsloket online geldt het uitgangspunt dat verplichte bijlagen bij een werkzaamheid expliciet 

zijn gespecificeerd en aanwezigheid ervan bij een aanvraag door Omgevingsloket online wordt 

bewaakt/afgedwongen bij het indienen. Formele bijlagen zijn altijd verplicht. 

 

 

Vanaf Release 2.5 wordt hierop een  uitbreiding gedaan: 

 Voor alle werkzaamheden is een niet verplichte bijlage “Anders” beschikbaar. 

 Voor deze specifieke bijlage moet één van de formele bestandstypen worden gebruikt. 

(Ontwerpbeslissing in OO, in de praktijk altijd hanteerbaar omdat de meeste gangbare formaten 

waaronder PDF daar onder vallen ook bijv. PDF daar onder valt.) 

 De specificatie van die relatie werkzaamheid <> bijlage vindt overigens net als bij andere bijlagen op 

de normale manier in het jFO plaats.  

o Alle jFO’s worden daar nu collectief op geactualiseerd, verder dient ook deze nieuwe 

“Anders” bijlage op de normale manier in jFO’s beschreven en onderhouden te worden. 

(Lees: De bijlage “Anders” is er enkel als deze ook expliciet in de jFO als specificatie is 

opgenomen.)  

o Daarmee blijft het jFO zelfstandig leesbaar en is ook  de exacte bijlagesituatie op basis van 

het enkele zelfstandige jFO eenduidig zichtbaar. 

 

 



 

           

 

FO Bijlage Standaardisatie van bijlagentypen versie 2.16  Pagina 16 van 26  

 

 

5 Uitbreiding toegestane formaten bijlagen en check toegestane karakters in te uploaden bestandsnaam 

Er zijn twee wijzigingen die leiden tot aanpassingen in de informatietekst die wordt getoond bij het uploaden 

van bijlagen. De gewenste schermtekst wordt hieronder weergegeven, de wijzigingen worden daaronder 

beschreven.  

 

 

 

Wijziging 1: Uitbreiding formaat (PDF)   

 

Er is een wijziging in de MOR aangebracht waardoor de toegestane bestandsformaten zijn uitgebreid met de 

standaard PDF (1.4). Dit is gepubliceerd in de staatscourant 

(zie link: http://opmaatnieuw.sdu.nl/opmaat/d/op/SC126733.html.). De upload van standaard PDF 1.4 is al 

mogelijk in Omgevingsloket online. Wat nog resteert is de actualisering van diverse meldingen binnen 

Omgevingsloket online rondom toegestane bestandsformaten. 

 

De informatietekst voor de tweede alinea is: 

 

http://opmaatnieuw.sdu.nl/opmaat/d/op/SC126733.html
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Lever bijlagen aan in de genoemde bestandsformaten: 

Foto’s: .png en .jpg 

Ingescande documenten: .tiff, .jpg, .pdf (PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4) 

Officedocumenten: .pdf (PDF/A-1a en PDF 1.4) 

Tekeningen: .pdf (PDF/X en PDF 1.4) 

 

Wijziging 2: Toegestane karakters in te uploaden bestandsnamen 

 

Om problemen met de uitwisselbaarheid tussen verschillende platformen te voorkomen, is het gewenst om in 

bestandsnamen enkel karakters te gebruiken die voor alle gangbare besturingssystemen zonder afwijkingen 

hanteerbaar zijn. I&M heeft daartoe de volgende set aangegeven als toegestane karakters: 

 

Hiervoor is in de infotekst de volgende alinea toegevoegd. 

 

De bestandsnaam van een bijlage mag hoofd- en kleine letters (A-Z en a-z), cijfers (0-9), spaties, streepjes (-) 

en underscores (_) bevatten. 

Let op: de bestandsnaam mag maximaal 40 karakters langs zijn. Langere bestandsnamen worden 

automatisch ingekort. 
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6 Uitbreiding aantal bestanden dat tegelijkertijd kan worden geupload 

 

Met ingang van release 2.13.1 is het mogelijk meerdere bestanden gelijktijdig toe te voegen. Dit kan op twee 

manieren worden gedaan, te weten:  

1) In Windows (via bijvoorbeeld de verkenner) meerdere bijlagen selecteren om deze vervolgens in de 

box (Figuur 1a) te slepen.  

2) Via de knop ‘Bladeren’, waardoor vervolgens de Windows verkenner wordt opgestart. In deze 

verkenner kunnen meerdere bestanden worden geselecteerd door de CTRL toets ingedrukt te houden. 

 

Ook zijn alle tekstvelden van enkelvoudig naar meervoudig aangepast. Een voorbeeld hiervan is toegevoegd in 

hoofdstuk 5 waar het nieuwe scherm bijlage toevoegen reeds getoond wordt.  

 

Tevens is er een nieuwe foutmelding toegevoegd voor het geval een gebruiker meer dan 25 bestanden 

tegelijkertijd wil toevoegen.  

 

 

 

Daarnaast is er een controlescherm uitgebreid zodat meerdere bestanden opgesomd worden.  

 

 

Ook is het mogelijk om indien meerdere bestanden fouten veroorzaken dit in één scherm weer te geven.  
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Wanneer op Volgende wordt gedrukt worden de documenten die geen foutmelding veroorzaken geüpload. 

Deze documenten krijgen de status ‘Ongetypeerd’ en als versie de waarde 1. De bijlagen die een foutmelding 

veroorzaken worden niet toegevoegd. 

 

De bijlagen worden op basis van de status ‘Ongetypeerd’ in een apart overzicht gezet. De uit te voeren acties 

zijn gelijk aan de bijlagen in de overige overzichten, zoals bijvoorbeeld in het overzicht ‘Overzicht 

toegevoegde bijlagen omgevingsvergunning’. Dit wil zeggen dat deze bijlagen ook zijn te wijzigen, in te zien 

en te verwijderen. 

 

Door middel van de toegevoegde knop ‘Bijlagen typeren’ kunnen de ‘Ongetypeerde’ bijlagen getypeerd 

worden. Deze knop is alleen zichtbaar in het geval er één of meerdere bijlagen de status ‘Ongetypeerd’ heeft.  

 

 

 

Wanneer de knop ‘Bijlagen typeren’ wordt geselecteerd opent het formulier dat te zien is in de afbeelding 

hieronder. Hier kan worden aangegeven welke gegevens bij de nog te selecteren bijlagen horen. Een verschil 

met betrekking tot het verrijken van data tijdens het uploaden van een enkel document, is dat de versie 

voorgevuld is met 1. Het versienummer is niet te wijzigen. Daarnaast is het niet mogelijk om de naam van 

bijlage te wijzigen. 
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In de volgende stap heeft de gebruiker de mogelijkheid om de nog te selecteren bijlagen te koppelen aan 

werkzaamheden en deze te typeren voor water- en/of omgevingsvergunningen. 

 



 

           

 

FO Bijlage Standaardisatie van bijlagentypen versie 2.16  Pagina 21 van 26  

 

 

7 Verschillende tijdversies en datamigratie 

Door tijdversies toe te passen in kennismanagement is er geen datamigratie nodig. In de jFO’s wordt 

aangegeven vanaf en/of tot wanneer deze geldig zijn. Dit geldt ook voor de bijlagentypen.  

 

Bijlagen in ingediende aanvragen die op een later tijdstip teruggekeken worden, veranderen niet.  
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8 Omgang met oude stijl bijlagen in ingediende aanvragen en concept aanvragen 

In release 2.5 wordt een wijziging in de te gebruiken bijlagetyperingen gebruikt. Een aantal van de eerdere 

typeringen is vervallen, een aantal specifieker gemaakt.  

 Voor de actuele gebruikte bijlagetyperingen in Omgevingsloket Online zie het betreffende 

Bijlagendocument op basis van de jFO’s op sharepoint / viadesk  

Voor de omgang daarmee gelden in Omgevingsloket online de volgende uitgangspunten: 

 

Algemeen  

Op het moment dat de aanvrager één bijlage aan zijn aanvraag toevoegt, moet hij ook een typering bij de 

bijlage aangeven.  Bij het toevoegen van meerdere bijlagen tegelijk kan de aanvrager de bijlagen na uploaden 

typeren. Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen met ongetypeerde bijlagen. 

 Op het moment van indienen wordt er op 2 zaken gecontroleerd:  

o Allereerst: Zijn alle op basis van de werkzaamheden benodigde bijlagen aanwezig? Zo nee 

dan heeft de aanvrager de mogelijkheid de ontbrekende bijlagen alsnog toe te voegen of aan 

te geven die later, na het indienen, alsnog aan te gaan leveren bij BG.   

o Vervolgens: Hebben alle toegevoegde bijlagen een typering. Deze controle  leverde in de 

praktijk nooit een melding naar de aanvrager op omdat de situatie niet voor kon komen. (Het 

is niet mogelijk is een bijlage zonder typering op te voeren of een gedane typering te 

verwijderen.)  

 

Specifiek m.b.t. de nieuwe bijlagetypering vanaf R2.5 

 Er vindt géén geautomatiseerde omtypering van oude naar nieuwe bijlagetypen plaats. 

 Als een aanvraag nieuw als conceptaanvraag in Omgevingsloket online 2.5 wordt opgevoerd, moeten 

de bijlagen worden getypeerd conform de nieuwe stijl. 

 Als een al bestaande conceptaanvraag vóór release 2.5 is opgevoerd maar pas in Omgevingsloket 

online 2.5 wordt ingediend, moeten de bijlagen zijn getypeerd conform de nieuwe stijl. In de 

conceptfase conform oude stijl getypeerde bijlagen moeten opnieuw worden getypeerd.  

 Bijlagen behorend bij vóór release 2.5 al ingediende aanvragen behouden de typering conform de 

oude stijl (dus géén aanpassingen op al ingediende aanvragen). 

 Later nieuw toegevoegde bijlagen op al vóór release 2.5 ingediende aanvragen moeten bij het 

toevoegen worden getypeerd conform de nieuw stijl.  

 Bij hergebruik van een aanvraag gebaseerd op de oude bijlagetypering worden de bijlagetypering niet 

overgenomen naar de nieuwe aanvraag. Deze moet de aanvrager vóór het indienen van de nieuwe 

aanvraag alsnog correct, conform nieuwe stijl, typeren. 

 De aanvrager wordt waar nodig enkel gevraagd de bijlagen opnieuw te typeren. Andere 

eigenschappen van en koppelingen van de bijlage blijven gehandhaafd. (Bijlage blijft aan de aanvraag 

gekoppeld, bijlage blijft ook gekoppeld aan specifieke werkzaamheid.)  

 

Om de juiste typering af te dwingen wordt op 2 plaatsen functionaliteit gebruikt: 

1. Aanvrager komt tijdens het navigeren door de conceptaanvraag zelf op de bijlagentab terecht. 

2. Aanvrager dient de conceptaanvraag in. 
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1. Aanvraag aanwezig in Conceptfase, Aanvrager komt tijdens het navigeren door de conceptaanvraag 

zelf op de bijlagentab terecht.  

o Bij het openen van de bijlagentab controleert Omgevingsloket online op de typering van 

bijlagen. 

o Omgevingsloket online zal zien dat typeringen “oud” zijn en bij de betreffende bijlage 

de.typering ongedaan maken. (bijlage wordt niet verwijderd) 

o De aanvrager krijgt een melding dat er op de aanvraag bijlagen met een niet meer bestaande 

typering aanwezig waren, deze typering ongedaan is gemaakt en deze bijlagen opnieuw 

getypeerd moeten worden.  

o De aanvrager moet voor die bijlage(n) de typering opnieuw doen voordat de aanvraag kan 

worden ingediend. (= bestaande Omgevingsloket online typeringsfunctionaliteit) 

o De aanvrager wordt hierop gewezen met behulp van een melding (zie toegevoegde bovenste 

notice in de onderstaande afbeelding): 
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2. Aanvraag aanwezig in Conceptfase, Aanvrager dient de aanvraag in. 

o Bij het indienen van een aanvraag controleert Omgevingsloket online ook nog eens op de 

volledige typering van bijlagen conform actuele bijlagentyperingen. 

o Omgevingsloket online zal zien dat typeringen “oud” zijn en bij de betreffende bijlage de 

typering ongedaan maken (bijlage wordt niet verwijderd). 

o De aanvrager krijgt een melding dat er op de aanvraag bijlagen met een niet meer bestaande 

typering aanwezig waren, deze typering ongedaan is gemaakt en deze bijlagen opnieuw 

getypeerd moeten worden. Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen met 

ongetypeerde bijlagen.  
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9 Aanpassing meldingtekst bij toevoegen bijlagen 

 

Indien wordt geprobeerd een bijlage toe te voegen terwijl er nog geen werkzaamheden bekend waren wordt  

(enkel in uitzonderlijke situaties, in principe is het tabblad ‘Bijlage’ niet toegankelijk als er geen 

werkzaamheden zijn toegevoegd) onderstaande melding gegeven. 

 

‘Er zijn nog geen werkzaamheden bekend waarvoor u een bijlage moet toevoegen. Let op, want voor sommige 

werkzaamheden hoeft u geen bijlagen aan te leveren. Ga eventueel naar de werkzaamheden tab om 

werkzaamheden toe te voegen.’ 

 

 

 
 

 

 


