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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat het Functioneel Ontwerp voor de landelijke voorziening Omgevingsloket online. Dit 

document is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (ministerie van IenM). 

1.2 Leeswijzer 

Het Functioneel ontwerp is opgebouwd uit tien hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de scope 
van de incrementen en releases in het Omgevingsloket online-project. Dit hoofdstuk is relevant voor 
projectmanagers van het ministerie van IenM en Be Informed, contractmanagers en deelnemers aan 
aanverwante projecten en/of programma’s.  

In de hoofdstukken 3 t/m 9 wordt ingegaan op de verschillende invalshoeken waarop Omgevingsloket online 

in beschouwing is genomen, d.w.z. Proces, Organisatie, Gegevens, Gebruikersinterface, Juridisch, Kennis en 

Beheer & Beveiliging. Per invalshoek wordt in hoofdlijnen de uitwerking beschreven en ingegaan op de 

samenhang met andere invalshoeken. Hoofdstuk 10 gaat over de bijlagen.  

 

Wanneer er sprake is van een detailuitwerking, zoals de processchema’s en specifiek afgebakende 

functionaliteiten worden deze als aparte bijlagen toegevoegd. Zie voor een overzicht van alle functionaliteit 

bijlagen de bijlage “Toelichting bij de documentatieset”. 

1.3 Doel van dit document 

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

dat zowel bij de bouw, het testen, het beheren en bij functionele onduidelijkheden nagezocht kan worden hoe 

Omgevingsloket online functioneel opgebouwd is. Tevens kan het als discussie document gebruikt worden als 

er onduidelijkheid over bepaalde functionaliteiten bestaat. 

 

Dit document is het hoofddocument van een documentatieset over de functionaliteit van Omgevingsloket 

online welke een generieke introductie geeft over de functionaliteit van Omgevingsloket online. De overige 

documenten zijn bijlagen welke een specifiek afgebakende functionaliteit beschrijven. Zie bijlage A “Toelichting 

bij de documentatieset” voor een overzicht van de totale documentatieset. 

1.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Als eerste uitgangspunt gelden de documenten zoals opgesteld door het ministerie van IenM in het kader van 

de aanbesteding voor Omgevingsloket online en de offerte van Be Value in antwoord op deze aanbesteding. 

Deze vormen samen de zogenoemde Baseline-documenten. Zie ook paragraaf 1.7. 

 

Als tweede uitgangspunt geldt het wetgevend kader ten behoeve van Omgevingsloket online. Het verdiept 

vanuit de wetten in formele zin (waaronder Wabo) naar AMvB (o.a. Bor en Mor), modelverordeningen en 

besluiten.  

 

Als derde uitgangspunt geldt de afbakening van de releases door het ministerie van IenM. Deze is aangegeven 

in hoofdstuk 2. 
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1.5 Uitgangspunten beschrijving 

Uitgangspunt voor de wijze van beschrijven in dit document 

 is het volledig gebruik van Omgevingsloket online voor het uitvoeren van een vergunningcheck, het 

opstellen, indienen en behandelen van een aanvraag, voor de communicatie tussen de betrokken 

organisaties, met de aanvrager en het publiek en voor het publiceren van het (tussen) resultaat. (Er 

zijn ook gebruiksvarianten waarbij met name het bevoegd gezag niet alle OLO functionaliteit 

gebruikt maar delen daarvan zelf invult) 

 is het gebruik van de rolnamen uit hoofdstuk 4 van het functioneel ontwerp. De rolnamen zijn 

uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen Omgevingsloket online en zeggen niets over enige functie of 

taak met dezelfde naam binnen organisaties als gemeenten of provincies. De rollen zijn: aanvrager, 

melder, gemachtigde, bevoegd gezag, adviseur, uitvoerder, betrokkene, publiek (een ieder), 

baliemedewerker, coördinator, behandelaar, (lokaal) beheerder, landelijke beheerder en 

applicatiebeheerder (functioneel) 

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

 is het gebruik van de rolnaam ‘Aanvrager’ voor degene die indient. Voor ‘Aanvrager’ kan ook 

‘Melder’ of ‘Gemachtigde’ worden gelezen 

1.6 Gebruikte termen 

In dit FO wordt een aantal termen gebruikt. Hierbij worden zoveel mogelijk de termen gehanteerd die staan 

beschreven in (1) het wettelijk kader, aangevuld met (3) termen zoals genoemd in andere documenten binnen 

de baseline-documentatie en (4) gebruikelijke ICT-termen volgens omgangsnormen. Deze termen worden niet 

nader beschreven in dit document. Alleen de termen die alleen hun geldigheid hebben binnen dit document 

worden hieronder beschreven. 

 

Term Betekenis 

PVE Programma van Eisen LVO: zie referentie document [1]. 

LVO /  OLO Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning. Eind 2008 is de term LVO vervangen 

door Omgevingsloket Online (OLO) 
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1.7 Referenties 

Voor het bepalen van de functionaliteit hebben de onderstaande documenten als input gediend: 

 

[1] Programma van Eisen Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning, VROM 

[2] Startarchitectuur Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning, VROM. 

[3] PVE Bijlage Gegevenswoordenboek, VROM 

[4] Bijlage beantwoording programma van eisen LVO, Be Value 

[5] Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning 2007, mr. Van den Broek, Kluwer 

[6] Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens – referentiemodel, ICTU, project EGEM 

[7] Functioneel ontwerpen BRIKS 

[8] Verslag workshop BRIKS 17 juli 2007, M. van Rijk 

[9] Wetsbibliotheek VROM, toegankelijk via H. Borgers 

[10] Memo VROM aan Kerngroep betreffende Couleur Local 

[11] Presentatie E. de Wit (lid Kerngroep LVO) over tekeningsoorten 

[12] Impactanalyse LVO1, versie 1.1, M. van Rijk / B. Swinkels, 10 oktober 2008 

[13] Memo Uitbesteden van diensten in LVO/1, M. van Rijk, 15 oktober 2008 

[14] LVO HP-UX Prototype informaat LVO/1 Burgers, L. Evers 

[15] Memo AIM waterkwaliteitsbeheerder, M. van Rijk, oktober 2008 

[16] Functioneel ontwerp change baliemedewerker + interactiedesign, I. Pijpers, juni 2009 

[17] Afspraken Omgevingsloket – Berichtenbox, 27-08-2009, ICTU & VROM  

[18] Project Start Architectuur Omgevingsloket online – Water, 04-01-2011, versie 1.0 
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2 Scope 

2.1 Achtergrond/aanleiding (extractie uit originele programma van eisen 2008) 

Het kabinet wil een modernere overheid met minder, betere en effectievere regels. Het ministerie van IenM 

werkt aan de modernisering van regels op het gebied van wonen, ruimte en milieu door honderden regels te 

schrappen en de administratieve lasten als gevolg van regels van het ministerie van IenM met ruim dertig 

procent te verminderen. Een belangrijk onderdeel van de modernisering van de regelgeving van het 

ministerie van IenM is het project Omgevingsvergunning. Het ministerie van IenM werkt in dit project samen 

met gemeenten, provincies, waterschappen, andere ministeries (BZK, EL&I en OCW) en ICTU. Binnen de 

huidige wetgeving wordt gewerkt aan mogelijkheden om het proces - zowel voor de ’Aanvrager’ als het 

‘Bevoegd gezag’ dat de aanvraag behandelt - te versnellen.  

 

Daarnaast wordt gewerkt aan het tot stand komen van één omgevingsvergunning. Onder de 

omgevingsvergunning vallen ook vergunningen op beleidsterreinen van andere departementen, zoals 

vergunningen op het gebied van monumenten en natuurbescherming. De omgevingsvergunning wordt 

uiteindelijk één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 

Burgers en organisaties die voorheen verschillende vergunningen nodig hadden en moesten aanvragen als zij 

een huis, fabriek of schuur wilden bouwen of verbouwen, hoeven nu nog maar één vergunning aan te vragen: 

de omgevingsvergunning.  

 

Onderdeel van het ministerie van IenM-project Omgevingsvergunning is Omgevingsloket online. Via het 

digitale omgevingsloket, dat voor centrale en decentrale overheden is gerealiseerd, kunnen burgers en 

ondernemers gebruik maken van: 

 goede informatie, die hen helpt zich te oriënteren op mogelijk nodige vergunningen 

 de gelegenheid om hun vergunningen 24 uur per dag vanuit huis of kantoor aan te vragen, via een 

eenvoudig en informatief elektronisch aanvraag/melding formulier 

 statusinformatie over hun vergunningaanvraag1 

 

Sinds versie 2.5 heeft er een structurele uitbreiding van de scope plaatsgevonden: Met het omgevingsloket 

kunnen ook vergunningen en meldingen worden gedaan op grond van de Waterwet en Bouwbesluit. 

 

                                                                 
1  Alleen als het bevoegd gezag deze functionaliteit van Omgevingsloket online gebruikt. 
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2.2 Context van Omgevingsloket online 

In het volgende figuur uit het PVE is het architectuurmodel van Omgevingsloket online weergegeven: 

 

 
Figuur 1: Architectuurmodel Omgevingsloket online(uit PVE) 

 

In deze afbeelding zijn een aantal aspecten opgenomen die in de rest van het document en bij de realisatie 

als leidraad worden gebruikt: 

1. het onderscheid tussen de hoofdprocessen Oriënteren, Aanvragen, Ontvangst, Behandelen en 

advisering en Besluit; 

2. het onderscheid tussen de Omgevingsloket online-modules Vragenboom, Digitale aanvraag, 

Papieren aanvraag en Dossier (incl. broker); 

3. de interactie (verschillende aansluitvormen) tussen Omgevingsloket online en midoffice / backoffice 

van het bevoegde gezag. De in het PVE genoemde verzendmethoden worden in het functioneel 

ontwerp aangeduid als aansluitvormen, aangezien niet alleen de variatie in verzendmethode maar in 

aansluiting op en gebruik van de dossiermodule centraal staan. 
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Juridische context 

Een belangrijke context voor Omgevingsloket online vormen de wettelijke kaders, voornamelijk WABO 

Bouwbesluit en Waterwet, maar daarnaast ook door andere vigerende wetgeving, modelverordeningen en 

besluiten. De analyse van deze wettelijke context behoort expliciet tot de scope van het project, omdat het 

een belangrijke basis vormt voor de inhoud van de vragenboom, aanvraag, dossier en interactie met ‘Bevoegd 

gezag’. In de rest van dit document komt dit nader aan de orde. 

Vooralsnog worden alleen de wettelijke context en regels, die besloten liggen in landelijke wetgeving en 

regelingen, kaderstellende IPO-documenten, modelverordeningen (VNG) en geharmoniseerde regelgeving in 

materiewetten meegenomen. Gemeentelijke varianten (waaronder bestemmingsplannen) worden niet 

meegenomen in de analyse.  

 

Ervaringen uit eerdere pilots 

De ervaringen vanuit pilots, zoals de BRIKS, het Digitaal Bouwloket, de Activiteitenbesluit Internet Module 

(AIM) en overige initiatieven binnen de overheid (onder meer DigiD, eHerkenning, e-Formulieren, 

stroomlijning Basisregistraties) zijn gebruikt bij de ontwikkeling van Omgevingsloket online. In de rest van dit 

document wordt, waar van toepassing, hier expliciet aan gerefereerd.   

2.2.1 Scope R2.16  

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.16. Hierbij is de originele requirementnaam conform het 

specificatiedocument van I&W gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en 

gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

 

De chronologische opsomming van eerdere release/scopewijzigingen per release vindt u in hoofdstuk 10. Het 

totaal leidt tot de inhoud van de actuele release. 

 

OLO Wens Omschrijving 

2.16.1 0002 Snelheid bij tonen Bijlagen 

2.16.1 0003 Bestandsformaat GML ivm Stikstof berekening 

2.16.1 0004 Diakrieten uit bestandnamen LAVS 

2.16.1 0006 Buisleidingen voor warm water en stoom 

2.16.1 0007 Voorinvul vanuit LAVS 

2.16.1 0008 NHR foutmeldingen 

2.16.2 0001 I 200722-016 - Digitale Toegankelijkheid (Deel 1) 

2.16.2 0010 Invoering BENG norm per 1-1-2021 

2.16.2 xxxx I 200708-019 - Upgrade E-herkenning naar 1.11 

2.16.3 0001 Digitale Toegankelijkheid (Deel 2) 

2.16.3 xxxx I 200708-020 - BAG webservice BagVsRaadplegenDatumADO_v20090901 
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3 Processen in Omgevingsloket online 

3.1 Inleiding 

Het Omgevingsloket online is bedoeld om burgers en bedrijven op een eenvoudige manier een correcte 

aanvraag of melding te laten doen bij het bevoegd gezag, en die vervolgens te laten behandelen door het 

bevoegd gezag. De functionaliteit is te splitsen in vier samenhangende delen: 

 Het doen van een vergunningcheck. Hiermee kan de aanvrager nagaan of het nodig is voor de door 

hem gewenste werkzaamheden een vergunning aan te vragen of een melding te doen. 

 Het samenstellen en indienen van een aanvraag voor een vergunning en een aantal meldingen 

binnen het Omgevingsloket online (dus langs elektronische weg). Indien gewenst kan dit aansluitend 

op de vergunningcheck gebeuren met de gegevens die daarin zijn ingevuld. 

 Het genereren van een aanvraagformulier (.pdf), dat kan worden geprint, handmatig moet worden 

ingevuld en vervolgens als papieren aanvraag bij het bevoegd gezag ter beoordeling kan worden 

ingeleverd.  

 De afhandeling van de elektronisch ingediende aanvraag of melding door het bevoegd gezag waarbij 

met name de elementaire stappen in de procesgang rondom de afhandeling worden ondersteund. 

Gebruik van deze functionaliteit door het bevoegd gezag is optioneel. Ze kan er ook voor kiezen de 

aanvragen vanuit het loket te ontvangen, maar voor de behandeling eigen systeemondersteuning te 

gebruiken.  

De geboden ondersteuning borgt enerzijds het opstellen van een inhoudelijk correcte en complete, en daarmee 

behandelbare aanvraag. Afhankelijk van het gebruik kan het loket het bevoegd gezag ondersteunen in een 

correcte afhandeling en communicatie rond afhandeling van een aanvraag. 

 

 
 

In dit hoofdstuk worden de processen zoals ondersteund door Omgevingsloket online op hoofdlijnen 

beschreven. De detail procesuitwerking is in bijlage Procesmodel beschreven.  

 



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 13 van 137 

 

Het procesmodel waarop het ontwerp van het loket is gebaseerd, is het procesmodel van RGBZ2,  dat in 

ontwikkeling was bij EGEM. Het procesmodel is in december 2010 vastgesteld en beschrijft de stappen, die een 

aanvrager neemt om een aanvraag samen te stellen en in te dienen, en de stappen die het bevoegd gezag 

neemt om de aanvraag te behandelen. Wanneer het bevoegd gezag kiest om de behandelmodule uit te zetten, 

betekent dit dat de behandelstappen in Omgevingsloket online niet als proces worden weergegeven maar als 

losse stappen. De behandeling vindt plaats in het eigen backofficesysteem of via de reguliere bedrijfsprocessen 

buiten de ICT om. Communicatie over de behandelstappen en uitwisseling van gegevens met adviseur kan dan 

nog wel via Omgevingsloket online plaatsvinden 

3.2 Statussen van de aanvraag 

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

uitgangspunt genomen. Deze fasen komen overeen met de statussen van een vergunningaanvraag en hangen 

nauw samen met de hoofdprocessen, zoals deze staan in het PVE is het architectuurmodel van Omgevingsloket 

online (zie paragraaf 2.2).  

 

De procesgang is grofweg in twee delen te splitsen, namelijk: 

 het procesdeel, dat ervoor zorgt dat de aanvrager komt tot het samenstellen en indienen van een 

complete en inhoudelijk correcte aanvraag of melding (de ‘voorkant’ van het loket).   

De eerste aanvraagstatus, die daarbij ontstaat, is Concept. Dit procesdeel eindigt met de status In 

behandeling (bij een aanvraag) of Gemeld (bij een melding). De status In behandeling betekent niet 

dat het bevoegd gezag de aanvraag compleet heeft bevonden. Het betekent alleen dat de aanvraag 

of melding is ingediend door de aanvrager.  

 de afhandeling van een ingediende aanvraag of melding door het bevoegd gezag (de ’achterkant’ van 

het loket). Het overgrote deel van de statussen, die een aanvraag kan doorlopen, hebben betrekking 

op de afhandeling door het bevoegd gezag. Dit deel start met de status In behandeling of Gemeld, en 

loopt, afhankelijk van het specifieke geval, via de statussen Aanvulling gevraagd, Ontwerpbesluit, 

Aanhouden beslissing en Beschikking via OLO dossier gesloten naar de eindstatus Gearchiveerd.  

 

Op de volgende pagina staat het actuele status-transitiediagram, dat de toegestane doorloop van statussen 

weergeeft. In bijlage Procesmodel is ook een overzicht van de wijzigingen hierin opgenomen ten opzichte van 

een  voorgaande versieStatus-transitiediagram vergunningverleningprocedure Omgevingsloket online 

(inclusief afhandeling melding): 

 

                                                                 
2 Voor RGBZ zie “ http://www.kinggemeenten.nl/secties/zaakgericht-informatie-
uitwisselen/informatiemodel-rgbz”   

http://www.kinggemeenten.nl/secties/zaakgericht-informatie-uitwisselen/informatiemodel-rgbz
http://www.kinggemeenten.nl/secties/zaakgericht-informatie-uitwisselen/informatiemodel-rgbz
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Figuur 1: Status-transitiediagram Omgevingsloket online 
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Toelichting bij de statussen 

Hieronder worden de basisfunctionaliteiten van de eerste drie statussen beschreven. Voor een meer 

gedetailleerde beschrijving per status en de events, die per status voor een specifieke gebruikersrol 

beschikbaar zijn, wordt verwezen naar het procesmodel in bijlage Procesmodel  

 

Waar in de volgende beschrijving sprake is van een ‘Aanvrager’ kan ook ‘Gemachtigde’ worden gelezen. 

 

Status Concept 

Het aanvraagdossier heeft de status Concept als dit wordt samengesteld en ingevuld door een aanvrager, 

maar nog niet is ingediend als aanvraag of melding bij het bevoegd gezag. 

 

De ‘Aanvrager’, die een aanvraag en/of melding wil indienen, vult in Omgevingsloket online zijn persoons- of 

bedrijfsgegevens in, en de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarbij worden, voor zover 

beschikbaar, adres-, persoons- en bedrijfsgegevens vooringevuld op basis van daarvoor beschikbare externe 

overheidsregistraties als GBA, NHR en BAG. Vervolgens worden de werkzaamheden en aanvraagonderdelen 

toegevoegd, waarvoor hij een aanvraag of melding wil indienen. Vanuit de toegevoegde werkzaamheden 

leidt het loket zelf af welke bijlagen toegevoegd moeten worden om de aanvraag te complementeren. 

 

Bij het samenstellen van de aanvraag heeft de aanvrager de mogelijkheid andere partijen te betrekken (en 

dat ook weer ongedaan te maken). Dat kan op een aantal manieren. De aanvrager kan: 

 iemand machtigen om de aanvraag aan te vullen (gemachtigde). Een gemachtigde kan een persoon 

zijn of een bedrijf. Een particulier kan niet als gemachtigde een aanvraag voor een bedrijf aanmaken. 

Bedrijven kunnen zowel voor particulieren als bedrijven als gemachtigde een aanvraag aanmaken. 

 een betrokkene uitnodigen om het aanvraagdossier in te zien (betrokkene). De aanvrager kan bij het 

betrokken maken aangeven of de betrokkene bijlagen aan de aanvraag mag toevoegen. Een 

betrokkene kan een persoon zijn, een bedrijf, maar ook overheidsorganen zoals een provincie, een 

waterschap, een gemeente of het rijk.  

 het dossier open te stellen voor het  bevoegd gezag ten behoeve van vooroverleg (beschikbaarheid 

van deze optie is beïnvloedbaar door Bevoegd Gezag)) 

 het bevoegd gezag verzoeken te helpen bij het invullen van de aanvraag (beschikbaarheid van deze 

optie is beïnvloedbaar door Bevoegd Gezag)) 

 notities aan het dossier toevoegen om informatie uit te wisselen tijdens het samenstellen. 

 

. 

 

Als de aanvraag compleet is en eventuele bijlagen zijn toegevoegd, kan de aanvraag en/of melding worden 

ingediend. Een aanvrager kan de aanvraag geheel via het loket doen of ervoor kiezen de aanvraag op papier 

bij het bevoegd gezag te bezorgen.  

 

De ‘Aanvrager’ kan een omgevingsvergunning gefaseerd, in twee fasen aanvragen. Dit geeft de aanvrager de 

mogelijkheid over een specifiek voor hem belangrijk deel van de aanvraag eerst uitsluitsel te ontvangen over 

de vergunningverlening en op basis daarvan de aanvraag voor de resterende delen te doen.  
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De ‘Aanvrager’ kan informatie uit een eerder ingediende aanvraag hergebruiken als basis voor een nieuwe 

aanvraag of als vervanging voor een afgekeurde aanvraag. Hergebruik van aanvragen is mogelijk voor niet-

gefaseerde aanvragen, voor gefaseerde aanvragen en voor meldingen die ingediend zijn.  

 

Als een aanvraag of melding wordt ingediend en bij het bevoegd gezag is aangeboden kan deze een van de 

volgende statussen krijgen: 

 Wanneer alleen sprake is van één of meerdere meldingen, wordt de status van de aanvraag 

gewijzigd in ‘Gemeld’ en ontvangt het ‘Bevoegd gezag’ en/of ‘Uitvoerder’ een bericht dat één of 

meerdere meldingen zijn ingediend. 

 Wanneer sprake is van een vergunningaanvraag, wordt de status van de aanvraag gewijzigd in ‘In 

behandeling’ en ontvangt het ‘Bevoegd gezag’ een bericht dat de aanvraag is ingediend.  

 Wanneer sprake is van een combinatie van een vergunningaanvraag en een melding en/of een water 

en een Wabo procedure, worden de aanvragen voor de verschillende wetten en eventueel 

opgenomen meldingen bij het indienen gesplitst in separate aanvraagdossiers, en doorlopen zij ieder 

hun eigen proces.  

Let op: Tijdens de systeemverwerking zal de aanvraag een korte tijd in de status “Ingediend” staan vóórdat de 

status “In behandeling” of “Gemeld” wordt bereikt. (Zie beschrijving van de status “Ingediend”.)  

 

Wanneer de aanvrager zijn aanvraag indient, verandert de status van het dossier. Vanaf dat moment kan de 

aanvrager de aanvraag niet meer wijzigen in het aanvraagformulier en ingediende bijlagen en heeft hij alleen 

nog maar leesrechten op het dossier.   

 Het blijft wel mogelijk om extra bestanden of (vervangende) bijlagen aan de aanvraag toe te voegen 

en deze naar het bevoegd gezag te zenden.  

 De aanvrager kan nog notities toevoegen. 

 Voor aanvragen, die zijn ingediend en nog niet de status Beschikking hebben bereikt, heeft de 

aanvrager de mogelijkheid de aanvraag in te trekken. De aanvraag wordt daarmee niet verwijderd, 

maar het bevoegd gezag (coördinator) krijgt dan een melding dat de aanvraag is ingetrokken en kan 

het dossier sluiten. 

 

Status Ingediend 

Gedurende de verwerkingstijden tussen het moment dat de aanvrager voor Indienen kiest en het moment 

dat de onderliggende aanvra(a)g(en) / melding(en) zijn afgesplitst en daadwerkelijk bij de relevante bevoegde 

gezagen zijn aangeleverd staat de aanvraag korte tijd in de status “Ingediend”. Dit is een systeemstatus die na 

afronding van de systeemverweking vanzelf wijzigt in “In behandeling”.  

 

Afhankelijk van de inhoud van de ingediende aanvraag kan de aanvraag enkele minuten in de status 

“Ingediend” staan. Zolang de aanvraag nog in status “Ingediend” staat is deze wel zichtbaar in het 

aanvraagoverzicht van de aanvrager, maar zijn er geen taken zoals bijvoorbeeld verwijderen of hergebruiken 

op mogelijk.  Bij het bevoegd gezag is de aanvraag/melding niet zichtbaar.  

 

Status In behandeling 

Nadat de aanvraag is ingediend krijgt de ‘Aanvrager’ een ontvangstbevestiging per e-mail toegestuurd vanuit 

het omgevingsloket. De tekst van de ontvangstbevestiging is door het bevoegd gezag aan te passen. Hierin kan 

zij bijvoorbeeld aangeven hoe zij over een aanvraag communiceren. 
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Voor het afhandelen van aanvragen heeft het bevoegd gezag de keuze in meer of minder mate gebruik te 

maken van de behandelfunctionaliteit in het Omgevingsloket online. De mogelijkheden vallen grofweg in 

twee varianten uiteen: 

 Behandelmodule ‘aan’: De afhandeling van het dossier gaat via volgorde van de stappen in het 

omgevingsloket. De stappen worden gestructureerd aangeboden. Op elk moment van het 

behandelproces kan het dossier naar een alternatief archief/behandelsysteem bij het bevoegd gezag 

worden overgedragen. Het is mogelijk om de behandelmodule aan te zetten en via webservices te 

communiceren.  

Behandelmodule ‘uit’: De dossiermodule in het omgevingsloket wordt niet gebruikt voor de afhandeling. Een 

aantal behandelstappen wordt wel aangeboden, maar niet gestructureerd in een behandelproces. Het loket 

kan wel gebruikt worden als samenwerkingsruimte voor betrokkenen buiten de interne organisatie en de 

communicatie met de aanvrager. Het blijft mogelijk om aanvullingen te vragen aan een aanvrager (of 

gemachtigde). Ook blijft het mogelijk advies te vragen aan andere op het loket aangesloten organisaties: 

bevoegde gezagen/adviesorganisaties/uitvoeringsdiensten/waterschappen.  

 Hierna wordt de werking in geval van Behandelmodule ‘aan’ toegelicht: 

Nadat de aanvraag is ingediend krijgt het bevoegd gezag de behandelrechten op het dossier. Voor het dossier 

wordt door een medewerker van het Bevoegd gezag met de rol ‘Coördinator’ een coördinator voor de 

aanvraag toegewezen. Deze coördinator is verantwoordelijk voor het bewaken van het proces en de 

statusovergangen.  

 

De ‘Coördinator’ beoordeelt of voor het dossier het juiste ‘Bevoegd gezag’ en de juiste vergunningprocedure  

is aangegeven. Is dit niet het geval dan kan de ‘Coördinator’ het ‘Bevoegd gezag’ en/of de procedure wijzigen. 

Daarna voert de coördinator de taak “Verzenden bericht in behandeling” uit. De ‘Aanvrager’ krijgt hiervan 

bericht en de coördinator krijgt meer behandeltaken op het dossier. 

 De ‘Coördinator’ kan het ‘Bevoegd gezag’  later alsnog wijzigen als de aanvraag nog of opnieuw in de 

status “In behandeling” staat.  

 De ‘Coördinator’ kan de procedure later nog wijzigen. Dit kan enkel als de aanvraag nog steeds of 

weer opnieuw in de status In behandeling staat. 

(Een aanvraag kan opnieuw in de status In Behandeling komen na bijvoorbeeld het ontvangen van gevraagde 

aanvullingen).  

 

De aanvrager kan tijdens behandelproces wel de statusveranderingen van het dossier zien in het 

Omgevingsloket, maar heeft geen inzage in de behandeldocumenten.  

 

Afhankelijk van de inhoud van de aanvraag, de volledigheid van bijgevoegde stukken et cetera, kan de 

afhandeling van een ingediende aanvraag door het bevoegd gezag meerdere statussen doorlopen. Dit zijn: 

 In behandeling: Basisstatus van het dossier totdat dossier wordt gesloten. Vanuit de verschillende 

statussen komt het dossier hierin terug. In deze status kan het Bevoegd gezag beoordelingen doen, 

adviesaanvragen et cetera. 
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 Aanvulling gevraagd: Het bevoegd gezag kan verzoeken om extra gegevens aan te leveren bij de in 

de aanvraag aangegeven werkzaamheden. De aanvrager krijgt bericht per e-mail dat aanvulling 

wordt gevraagd en kan via bijlagen gegevens toevoegen aan het dossier. Het aanvraagformulier zelf 

kan niet wijzigen. Na ontvangst van een aanvulling komt de aanvraag terug op status In behandeling. 

De behandelaar kan de aanvraag ook zelf terughalen van de status Aanvulling gevraagd, naar In 

behandeling.  

 Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure): Het bevoegd gezag heeft de taak “Beschikking registreren” 

gebruikt om een besluit aan het dossier toe te voegen. Een afschrift van de beschikking wordt door 

he bevoegd gezag zelf aan aanvrager gestuurd. Tijdens deze status legt het bevoegd gezag legt de 

voorgenomen beslissing ter inzage (buiten het omgevingsloket) voordat een definitieve beslissing 

wordt genomen. 

 Aanhouden beslissing: Het bevoegd gezag mag op grond van de wet nog geen beslissing nemen of 

kan behandeling aanhouden.  

 Beschikking: Het bevoegd gezag heeft de taak “Beschikking registreren” gebruikt om een besluit aan 

het dossier toe te voegen. Er is een beslissing op de aanvraag genomen / een beschikking ontstaan. 

De aanvrager kan bij deze status nog bijlagen toevoegen aan het dossier, bijvoorbeeld omdat in de 

beschikking hierom wordt gevraagd.  

 OLO dossier gesloten: De behandeling is afgerond. Er kunnen door de aanvrager en het bevoegd 

gezag geen stukken meer aan het dossier worden toegevoegd.  

 Gearchiveerd: Het bevoegd gezag heeft de taak “Dossier overdragen naar archief” gebruikt. Alle 

bescheiden van het dossier zijn klaargezet op de FTP-server. Het bevoegd gezag kan alle bescheiden 

overnemen naar de eigen omgeving (het bevoegd gezag dient zelf haar archivering te organiseren, 

Omgevingsloket online dient niet als archief voor het bevoegd gezag). Zie voor de specifieke 

behandelstappen binnen de afhandeling door het bevoegd gezag Bijlage Procesmodel. 

 

3.3 Uitwerking procesgang 

Statusovergangen ontstaan door de afhandeling van taken binnen het Omgevingsloket In die taken kunnen 

handelingen worden uitgevoerd door verschillende rollen in het proces. Naar aanleiding van die 

handelingen kunnen berichten aan de diverse rollen worden verstuurd. Afhankelijk van bepaalde 

(pre)condities zijn taken op een moment in het proces al dan niet beschikbaar voor specifieke rollen.  

 

In bijlage procesmodel is de uitwerking van de procesanalyse in detail beschreven: de verschillende events 

per status, de berichten en de publicaties.  
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Algemene uitgangspunten bij de uitwerking: 

1. Er wordt uitgegaan van de eisen vanuit procedure regelende wetgeving. 

2. Alleen de formele orchestratie tussen betrokken organisaties (‘Aanvrager’, ‘Bevoegd gezag’, 

‘Uitvoerder’ en ‘Adviseur’) en systeem (Omgevingsloket online) is uitgewerkt. Dit is een 

organisatie-onafhankelijke uitwerking, die ook qua architectuur van Omgevingsloket online 

terugkomt (zie volgende paragraaf). Omgevingsloket online zal functies en services 

aanbieden waarmee de daadwerkelijke inrichting van de vergunningsverlening kan worden 

gefaciliteerd (denk aan orchestratie van aanvragen over afdelingen heen, onderlinge 

informele afstemming tussen ‘Coördinator’, ‘Behandelaar’ en ‘Adviseur’). 

3. Er wordt geen gebruik gemaakt van de inbox-functionaliteit van de Be Informed Suite zelf; 

notificatie verloopt via de e-mail, de berichtenbox of StUF/XML. 
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Uitgangspunten ten aanzien van documenten: 

1. De volgende documenttypen worden onderscheiden: bijlage, advies, VVGB, zienswijze, notitie 

(‘Aanvrager’, ‘Bevoegd gezag’, ‘Uitvoerder’), beschikking en overige documenten. De onderstreepte 

document typen worden gezien als behorende tot het aanvraagdossier, de overige tot het 

behandeldossier ten behoeve van ‘Bevoegd gezag’;  

2. Een bijlage kan verschillende statussen hebben, namelijk ‘Concept’, ‘In behandeling’, ‘Aanvulling, 

‘Behandeld’, ‘Beschikking’, ‘Vervallen’ en ‘Archief’;  

3. Formele bijlagen moeten voldoen aan beschrijving in het Mor en kunnen in de volgende 

bestandsformaten aangeleverd worden:  

Foto’s:    .jpg en .png 

Ingescande documenten:  .png, .jpg en .tif, 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) 

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

 

4. Bijlagen als achtergrondinformatie kunnen in de volgende bestandsformaten aangeleverd worden:  

ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr  

CAD-bestanden:   .dwg en .dxf 

Bim-bestanden:   .ifc en .ifcxml 

Spreadsheet:   .xls en .ods 

XML-documenten:  .xml 

Proteus3-bestanden:  .sdf 

 

5. Een ‘ontwerpbesluit’, ‘beschikking’, ‘advies’, ‘VVGB’ en ‘overige documenten’ zijn inhoudelijk 

vormvrije documenten die men kan uploaden naar Omgevingsloket online. 

6. Met documenten van het type ‘bijlagen’ kan worden voldaan aan gegevens. In de huidige realisatie 

worden bijlagen niet gekoppeld aan de afzonderlijke gegevens maar aan de aanvraag als geheel. 

7. Het documenttype ‘zienswijze’ kan toegevoegd en gekoppeld worden aan een dossier. Zienswijzen 

kunnen niet via het loket, bij de overheid worden ingediend. Ontvangen zienswijzen kunnen op deze 

manier wel worden gekoppeld aan een dossier en gedeeld met adviseurs of een behandeldienst, 

zienswijzen kunnen niet worden gekoppeld en/of geregistreerd bij één of meerdere onderdelen. Bij 

het registreren van een beschikking gevraagd of alle adviezen en zienswijzen in overweging zijn 

genomen. 

8. Het documenttype ‘beschikking’ is onder te verdelen in twee beschikkingstypen ontwerpbesluit en 

beschikking. Afhankelijk van de afhandelingsprocedure wordt een type aangeboden bij de stap 

“beschikking registreren”. Een beschikking en een ontwerpbesluit worden altijd geregistreerd in 

Omgevingsloket online, aangezien deze een juridische betekenis hebben. 

9. Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen door bijzondere karakters in bestandsnamen is een 

beperkte karakterset voor de bestandsnaam van te uploaden bestanden toegestaan. Toegestaan zijn 

hoofd- en kleine letters (A-z en a-z), cijfers (0-9), streepjes (-) en underscores (_)).  

 

Het omgevingsloket kent een eigen gedefinieerde bijlagetyperingsstructuur. Binnen het StUF 3.11 

berichtenverkeer (en later) wordt ook het corresponderende RGBZ type bij een Omgevingsloket 

bijlagetypering meegeleverd.   
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3.4 Architectuur dossiermodule 

De Omgevingsloket online-dossiermodule levert de ondersteuning voor de processen van Omgevingsloket 

online. Deze module is gerealiseerd met behulp van de Case Management-omgeving van Be Informed. In 

het onderstaande figuur wordt de architectuur van de dossiermodule afgebeeld, inclusief de belangrijkste 

services en koppelvlakken met de omgeving. 

 

 

Figuur 2: Functionele architectuur dossiermodule. 

 

Toelichting: 

 De interactie van gebruikers met het dossier vindt plaats in de vorm van Mijn overzicht en 

formulieren. Deze interactie is mogelijk ook te implementeren als berichtuitwisseling met ICT-

voorzieningen van derden; 

 Gebruikers hebben via Mijn overzicht en formulieren ook een inkijkfunctionaliteit op dossiers (alleen 

aanvraag met bijlagen niet stukken van behandelende overheden); 

 Binnen formulieren kunnen ook kennisservices worden toegepast (met of zonder interactie met 

gebruikers) zoals het bepalen van het ‘Bevoegd gezag’ of andere kennis services die al binnen ‘de 

vragenboom’ worden gebruikt; 

 Door gebruikers kunnen overzichten op maat worden geconfigureerd (bijv. een actueel overzicht van 

openstaande aanvragen); 

 De dossiermodule heeft ook een zoekfunctie. Dit is een typisch voorbeeld van een functionaliteit die 

ook door het ‘Bevoegd gezag’ veel zal worden gebruikt; 
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Binnen de dossiermodule kan gebruik gemaakt worden van een Inbox of e-mailnotificaties 

(procesmeldingen). Naar ‘Bevoegd gezag’ worden procesmeldingen door middel van e-mailnotificaties of op 

basis van SOAP/XML berichtenverkeer gestuurd. Naar de ‘Aanvrager’ worden de meldingen via post, 

berichtenbox of e-mailnotificaties gecommuniceerd. 

  



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 23 van 137 

 

3.5 Bepaling ‘Bevoegd gezag’ 

De bepaling van bevoegd gezag is uitgewerkt in een FO bijlage bevoegd gezag bepaling. Hieronder volgen de 

hoofdlijnen van de bepaling. 

 

Op aanvraag niveau: 

De bepaling van het ‘Bevoegd gezag’ wordt automatisch uitgevoerd bij elke conceptaanvraag zodra de locatie 

waar een project wordt uitgevoerd bekend is én minimaal één onderdeel is gekozen. Als de locatie wordt 

gewijzigd of een onderdeel wordt toegevoegd of verwijderd wordt de bevoegd gezag afleiding herhaald. Let 

op. Voor sommige werkzaamheden geldt dat organisaties op verschillende niveaus bevoegd gezag kunnen zijn. 

Het kan dus zijn dat het door Omgevingsloket online afgeleide bevoegd gezag niet het werkelijke bevoegde 

gezag is voor een aanvraag. Dit kan later door het afgeleide bevoegd gezag worden gewijzigd. 

 

Het resultaat van de afleiding wordt opgeslagen bij de aanvraaggegevens en getoond aan de ‘Aanvrager’ / 

‘Gemachtigde’. Onder strikte voorwaarden is het voor de gebruiker mogelijk het automatisch bepaalde 

‘Bevoegd gezag’ te wijzigen. Verderop in deze paragraaf wordt daar nader op ingegaan. 

 

De bepaling van het Bevoegd gezag is met de toevoeging van de Waterwet in het omgevingsloket online  

complexer geworden. Niet alleen de locatie van werkzaamheden is bepalend, maar onder andere ook de 

lozingsrichting van afvalwater. Om die reden is er voor de Bevoegd gezag bepaling een apart FO gemaakt dat 

als aparte bijlage bij de FO set is opgenomen. 

 

Vanuit de Wabo zijn de gemeenten aan te wijzen als bevoegd gezag. Er wordt geen rekening gehouden met de 

stadsdelen of deelgemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam die bijvoorbeeld hebben. Het Omgevingsloket 

online leidt de gemeenten zelf als ‘Bevoegd gezag’ af, niet de afzonderlijke stadsdelen en deelgemeenten. 

Bij elke fase van een gefaseerde aanvraag wordt bevoegd gezag opnieuw afgeleid, er wordt niet vastgehouden 

aan bevoegd gezag voorgaande fase. 

 

Mogelijkheid tot wijzigen ‘Bevoegd gezag’ door ‘Aanvrager’ 

Het is voor een gebruiker van Omgevingsloket online mogelijk om het automatisch bepaalde ‘Bevoegd gezag’ 

te wijzigen. Dit is alleen mogelijk voor de volgende rollen en onder de volgende voorwaarden: 

1. Een ‘Aanvrager’ en een ‘Baliemedewerker’ kunnen in de status ‘Concept’ het ‘Bevoegd gezag’ wijzigen. 

(Zie FO voor de specifieke mogelijkheden en hiërarchie). Hierbij geldt dat een ‘Aanvrager’ het 

‘Bevoegd gezag’ niet lager kan zetten dan het automatisch bepaalde ‘Bevoegd gezag’.  

Let op: Als de aanvrager zelf het bevoegd gezag op een conceptaanvraag eenmaal heeft gewijzigd, zal 

het loket dat gekozen bevoegd gezag blijven hanteren, het bevoegd gezag wordt niet opnieuw bepaald 

als de aanvrager later nog aanpassingen in de conceptaanvraag doet.  (“Als de aanvrager er eenmaal 

bewust ervoor kiest het gegeven bevoegd gezag te wijzigen, is het ook aan hem om ervoor te zorgen 

dat dat bevoegd gezag op het indienmoment nog steeds juist is.”) 

2. Een ‘Coördinator’ van het ‘Bevoegd gezag’ waar de aanvraag is binnengekomen kan in de status ‘In 

behandeling’ het ‘Bevoegd gezag’ zonder beperkingen wijzigen. Wanneer een aanvraag eenmaal is 

overgedragen vervallen de taken voor deze aanvraag voor het “oude” bevoegd gezag. Eenmaal 

overgedragen kunnen zij de aanvraag dus niet meer terugzetten op de eigen organisatie.  
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3.6 Uitbesteding aanvraag of melding aan een behandeldienst 

‘Bevoegd gezag’ heeft de mogelijkheid om een aanvraag of melding ter behandeling over te dragen aan een 

andere organisatie Het Bevoegd Gezag blijft verantwoordelijk voor de aanvraag, maar de uitvoering wordt 

dan belegd bij een andere partij (behandeldienst). Organisaties die op kunnen treden als behandeldienst zijn 

gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en ‘uitvoeringsdiensten’. Onder uitvoeringsdiensten zijn 

alle aangesloten behandeldiensten en overige adviesorganisaties te kiezen.  

 

Deze “Uitbesteding” kent 4 vormen: 

 BG kan ervoor zorgen dat alle bij dat BG aangeboden Aanvragen met betrekking tot een specifieke 

projectlocatie (=burgerlijke gemeente) automatisch naar een behandeldienst worden doorgezonden 

 BG kan ervoor zorgen dat alle bij dat BG aangeboden Meldingen  met betrekking tot een specifieke 

projectlocatie (=burgerlijke gemeente) automatisch naar een behandeldienst worden doorgezonden 

 BG kan ervoor zorgen dat op basis van in de aanvraag / melding aanwezige onderdelen een aanvraag 

automatisch naar een behandeldienst worden doorgezonden. Wanneer een aanvraag meerdere 

onderdelen bevat waarbij op al die onderdelen dezelfde behandeldienst is ingesteld wordt het 

dossier doorgestuurd, anders niet.  

 BG kan via de taak behandeling overdragen de behandeling van 1 specifieke aanvraag overdragen. 

 

De onderdelen (zowel onderdelen binnen de water- als de omgevingvergunning) waarvoor behandeling kan 

worden ingeschakeld worden vermeld in het FO Generalisatie mandatering  / de matrix. 

 

 Het mechanisme van “uitbesteding” wordt geautomatiseerd uitgevoerd bij: 

 de systeemverwerking van de door de aanvrager ingediende conceptaanvraag. (afsplitsen 

individuele aanvragen, aanbieden bij BG / uitvoerder).  

 Bij het wijzigen van het bevoegd gezag op een al ingediende aanvraag door een Bevoegd Gezag. 

Ook voor dat nieuwe Bevoegd Gezag waarnaar de aanvraag wordt doorgezonden wordt 

gekeken of er een “uitbesteding” van toepassing is.  

 Wanneer er op een aanvraag of melding geen uitbestedingsregel van toepassing blijkt te zijn wordt 

de aanvraag niet doorgestuurd naar een behandeldienst. De regie van afhandeling blijft dan bij 

ontvangende organisatie (oorspronkelijk Bevoegd Gezag), de verschillende organisaties kunnen dan 

als adviseur bij een dossier worden ingeschakeld.  

 

Aan de aanvrager wordt niet de ingestelde behandeldienst getoond. De afgeleide gemeente/provincie wordt 

getoond als Bevoegd Gezag. Bij het doorsturen van een aanvraag wordt aanvrager geïnformeerd dat de 

behandeling wordt uitgevoerd door behandeldienst. Het bevoegd gezag krijgt een melding dat dossier wordt 

behandeld door behandeldienst. Het bevoegd gezag heeft inzagerecht op de aanvraag.   

 

uitgangspunten 

 Het berichtenverkeer naar de aanvrager blijft via afgeleid bevoegd gezag lopen met standaard 

berichten van het bevoegde gezag. Door bevoegd gezag kan deze optie uitgezet worden niet door de 

behandeldienst. 

 Openstellen voor vooroverleg blijft via afgeleid bevoegd gezag lopen.  
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In hoofdstuk 3.7 van de ‘Bijlage Behandel en beheermodule’ wordt het beheren van de uitbesteding 

beschreven. 

 

3.7 Bepaling procedure  

De bepaling van de juiste behandelprocedure (regulier of uitgebreid) wordt automatisch uitgevoerd bij elke 

conceptaanvraag zodra minimaal één onderdeel is gekozen. Bij elk onderdeel dat wordt toegevoegd of 

verwijderd wordt de bepaling herhaald. Het resultaat van de bepaling wordt opgeslagen bij de 

aanvraaggegevens en getoond aan de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’. Het ‘Bevoegd gezag’ heeft de 

mogelijkheid om na indiening van de aanvraag de automatisch bepaalde procedure te wijzigen (zie bijlage 

Procesmodel). 

De mogelijkheid tot faseren van de aanvraag is uitgewerkt in Omgevingsloket online. Een ‘Aanvrager’ in 

Omgevingsloket online aangeven de aanvraag voor een project gefaseerd te willen indienen.  

3.8 Contact met met ‘Bevoegd gezag’ 

3.8.1 Vooroverleg over aanvraag 

In Omgevingsloket online wordt overleg tussen ‘Aanvrager’ en ‘Bevoegd gezag’ gefaciliteerd gedurende de 

status ‘Concept’. Een aanvrager kan voor het aanvraagdossier overleg aanvragen door middel van het starten 

van vooroverleg. Het bevoegd gezag krijgt inzagerecht op het dossier zodat dit gebruikt kan worden bij een 

vooroverleg. De optie “vooroverleg” kan door Bevoegd Gezag uitgezet worden. Zie ook paragraaf 9.1. In 

paragraaf 6.3.4 is het overleg qua functionaliteit uitgewerkt. Daarnaast is het ook mogelijk voor een ‘Aanvrager’ 

om extra betrokkenen zoals adviseurs of een specifieke gemeente inzage te geven in haar aanvraag in status 

‘Concept’.  

3.8.2 Invulhulp door Bevoegd Gezag. 

Het bevoegd gezag kan de optie invulhulp aanzetten. Een aanvrager kan dan via de knop invulhulp het bevoegd 

gezag vragen om invulhulp. Ook deze optie kan door Bevoegd Gezag uitgezet worden. Bij het activeren van de 

knop ontvangt het bevoegd gezag een bericht dat er om invulhulp verzocht wordt. Een medewerker met rol 

‘baliemedewerker’ kan toegang krijgen tot het dossier. 

3.9 Bijlagen toevoegen 

Onder de tab ‘Bijlagen’ kan de ‘Aanvrager’ bestanden toevoegen. Een ‘Aanvrager’ kan een overzicht van 

gebruikelijke in te dienen bijlagen (“boodschappenlijstje”) bij zijn aanvraag oproepen (vergelijkbaar met wat 

ook in de vergunningscheck mogelijk is).  

- Deze lijst wordt opgebouwd aan de hand van op de achtergrond draaiende kennisregels en wordt op 

basis van bekende- en/of nog uit te vragen gegevens automatisch bijgewerkt.  

- Welke bijlagen aangeleverd dienen te worden, staat beschreven in bijlage Indieningsvereisten. 

Naast de wettelijk voorgeschreven (verplichte) bijlagen is in OLO voor elke werkzaamheid altijd minimaal de 

optionele bijlage “Anders” mogelijk.  
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Een nieuwe bijlage wordt middels een aantal schermen toegevoegd (zie ook hoofdstuk 7 van de Bijlage 

Aanvraagmodule): er worden eerst één of meerdere bestanden geselecteerd en geüpload, dan kan de 

gebruiker metadata (typering) invullen inclusief koppeling aan de werkzaamheid. 

Naast het toevoegen van een bijlage kunnen bestanden worden ingezien of verwijderd en de metadata worden 

aangepast. De versiehistorie wordt bijgehouden. Ook is het mogelijk dat een aanvrager ervoor kiest om bijlagen 

niet, of pas na indienen of beschikken toe te voegen. 

 

Een aanvrager kan bijlagen blijven toevoegen aan een aanvraag totdat het dossier de status “gesloten” heeft 

bereikt.  De bijlagen die worden geüpload en ingediend bij het bevoegd gezag kunnen niet meer worden 

verwijderd. 

 

Vanaf release 2.12.1 kunnen, naast de ‘opsteller’ (de gebruiker welke wijzigingsrechten op de aanvraag heeft, 

dat is de aanvrager, de gemachtigde of baliemedewerker) van de aanvraag, ook andere gebruikers bijlagen 

toevoegen aan de aanvraag. Het gaat om de volgende gebruikers: 

 een geselecteerde betrokkene 

 de aanvrager in het geval van een machtiging. 

De opsteller van de aanvraag heeft bij het toevoegen van de betrokkene aangegeven of deze betrokkene 

bijlagen mag toevoegen. Deze gebruikers kunnen de aanvraag of aanvulling niet indienen. 
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4 Rollen en autorisaties in het omgevingsloket  

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de rollen met betrekking tot Omgevingsloket online en een grove beschrijving 

van bijbehorende taken die uiteindelijk ook de autorisaties voor een rol bepalen. In de FO bijlage 

procesmodel zijn autorisatietabellen opgenomen. 

 

Eerst wordt ingegaan op de verschillende rollen die in de context van het vergunningsaanvraagproces 

worden onderscheiden.  Afhankelijk van de verleende autorisatie kan een rol taken binnen OLO 

uitvoeren. Deze worden weergegeven in tabellen (rollen versus OLO taken) en zijn ook afhankelijk van de 

processtatus waarin een aanvraag staat.  

4.2 Eigenschappen en eisen rondom Rollen 

Deze paragraaf beschrijft de rollen die worden onderkend binnen Omgevingsloket online en de typering 

van elke rol en specifieke eigenschapen / criteria voor een bepaalde rol.  

Voor de grove autorisatie per rol zie H9, paragraaf 9.5.1. Voor alle autorisaties van een rol op concreet 

OLO taakniveau zie de autorisatietabellen per processtatus in bijlage Procesmodel.  

 

De volgende (gebruikers) rollen worden onderscheiden in de context van het aanvraagproces 

vergunningen.  

 

Bij het beschrijven van de autorisatieregels worden de volgende rollen buiten beschouwing gelaten: 

 ‘Baliemedewerker’, aangezien zij dezelfde rechten hebben als de ‘Aanvrager’ in het geval zij de 

opsteller zijn (eventueel na overdracht door de ‘Aanvrager’). Daarnaast hebben ze de algemene 

‘Bevoegd gezag’ rechten. Aanvullend kan een ‘Baliemedewerker’ een aanvraag van een andere 

‘Baliemedewerker’ overnemen. 

Onderstaande rollen zijn beperkt beschreven: 

 ‘Beheerder’, aangezien deze alleen rechten heeft om de beheerfuncties uit te voeren, naast de 

algemene ‘Bevoegd gezag’ rechten. Zie voor de beschrijving van beheerrollen H9. 

 ‘Betrokkene’, aangezien deze alleen informatie kan inzien en toevoegen. 

 ‘Publiek’, aangezien zij hun informatie via het ‘Bevoegd gezag’ krijgen.   

 

Voor elke rol zijn de belangrijkste eigenschappen / eisen zoals relevant bij gebruik van het 

Omgevingsloket online beschreven , gevolgd door concrete autorisatieregels die behoren bij de invulling 

van die rol binnen OLO: 
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‘Aanvrager’ en ‘Gemachtigde’ 

Met betrekking tot de ‘Aanvrager’ en ‘Gemachtigde’ gelden de volgende uitgangspunten binnen OLO:  

1. een aanvraag / melding wordt ingediend door de ‘Aanvrager’ of door degene die de ‘Aanvrager’ 

gemachtigd heeft dat namens hem te doen; 

2. zowel een ‘Aanvrager’ als een ‘Gemachtigde’ kan een natuurlijk persoon of een niet natuurlijk persoon 

zijn; 

3. een aanvraag wordt ingevuld door een natuurlijk persoon;  

4. de authenticiteit van de invuller wordt bepaald door de verschillende services: 

Personen : DigiD 

Bedrijven: eHerkenning 

Niet ingezetene particulier: Procedure van Landelijk beheerder  

Niet ingeschreven bedrijf: Procedure van Landelijk beheerder  

Overheid: Procedure van Landelijk beheerder en lokaal beheerder  

5. vervolgens moet bepaald worden in welke rol de invuller de aanvraag invult: voor zichzelf, voor een 

bedrijf of organisatie (waar hij werkt), als ‘Gemachtigde’ voor een particulier, als ‘Gemachtigde’ voor 

een bedrijf of organisatie indien de invuller zelf ook een bedrijf of organisatie is; 

6. bij keuze van de opties “als gemachtigde ...” is de vervolgvraag gericht op het bepalen wie de 

‘Gemachtigde’ is: de invuller zelf dan wel het bedrijf of de organisatie (waar hij werkt); 

7. op basis van 5 en 6 worden de gegevens van de invuller op de juiste plaats ingevuld in het geval het 

een natuurlijke persoon betreft (met behulp van het Burger Service Nummer) 

8. deze gegevens worden op basis van 5 en 6, aangevuld met de gegevens van de ’Aanvrager’. Wanneer 

de authenticiteit is bepaald met eHerkenning, dienen bij de registratie ook de gegevens van de 

contactpersoon vermeldt te worden; 

9. Authenticatie van aanvragers vindt plaats via DigiD of eHerkenning of bij de uitgifte van de niet 

ingezetene account. Op basis van deze eerste authenticatie is er duidelijkheid over identiteit van de 

aanvrager/gemachtigde. Het beheer van de autorisatie via DigiD en eHerkenning is 

verantwoordelijkheid van de aanvragers en valt niet binnen de scope van Omgevingsloket online.   Er 

worden geen nadere gegevens gevraagd om na te gaan of de invuller echt bij het ingevulde bedrijf of 

de organisatie werkt of echt gemachtigd is. Wanneer er toch twijfel is geldt dat: 

 nagegaan kan worden of de ingevulde persoon en/of het bedrijf of organisatie echt bestaan; 

 nagegaan kan worden of de invuller echt bij het ingevulde bedrijf of de organisatie werkt; 

 als een ‘Gemachtigde’ kennis heeft van het BSN van de ‘Aanvrager’, dit als een (weliswaar 
beperkt) bewijs wordt gezien, dat de particulier dit BSN heeft verstrekt aan de ‘Gemachtigde’; 

 

Met betrekking tot de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ gelden de volgende autorisatieregels: 

 Een ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ kan tot het indienen van de aanvraag alle aanvraaggegevens 

toevoegen, wijzigen en verwijderen. 

 Een ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ kan in de status ‘Concept’ (bijlagen) toevoegen en verwijderen en 

in ‘Aanvulling gevraagd’ alleen bijlagen toevoegen. 

 Een ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ kan in alle statussen een ‘Betrokkene’ toevoegen of verwijderen. 

 Een ‘Aanvrager’ kan maximaal één ‘Gemachtigde’ toevoegen of een ‘Gemachtigde’ verwijderen. 

 Een ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ kan in alle statussen de gegevens van de aanvraag inzien, echter 

niet het notitiepanel en het documentenpanel van het ‘Bevoegd gezag’. 
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‘Bevoegd gezag’ 

Het ‘Bevoegd gezag’ is het aangewezen bestuursorgaan dat een besluit (beschikking) moet nemen over 

de vergunningaanvraag. Welk bestuursorgaan dat is, hangt af van de onderdelen waarvoor een 

vergunning wordt aangevraagd. Een bestuursorgaan kan overigens ook als ‘Adviseur’ optreden. In dat 

geval wordt zij door Bevoegd gezag ingeschakeld als adviseur, zij kan op dat betreffende dossier geen 

besluit (beschikking) nemen maar alleen adviseren. 

 

Bij een hoger ‘Bevoegd gezag’ dan de gemeente dienen wel de toetsingskaders van de gemeente waar 

de locatie van de werkzaamheden zich bevindt, aangehouden te worden.  

De (organisatie) inrichting van het ‘Bevoegd gezag’ kan variëren en is onder andere afhankelijk van de 

omvang en de structuur van de organisatie. Om het ‘Bevoegd gezag’ te faciliteren, ondersteunt 

Omgevingsloket online de rollen ‘Baliemedewerker’, ‘Coördinator’, ‘Behandelaar’ en ‘Beheerder’. Deze 

rollen moeten niet verward worden met functies; het ‘Bevoegd gezag’ kan er in de praktijk voor kiezen 

om verschillende rollen door dezelfde functionaris te laten vervullen. Omgekeerd kunnen natuurlijk ook 

meerdere functionarissen dezelfde rol hebben. 

 

Alle medewerkers van het ‘Bevoegd gezag’ met een rol in Omgevingsloket online krijgen ten aanzien van 

een aanvraag of melding leesrechten nadat de aanvraag is ingediend door de ‘Aanvrager’ / 

‘Gemachtigde’. Dit geldt ook in de status ‘Concept’ als de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ het ‘Bevoegd 

gezag’ heeft betrokken in het kader van overleg. 

 

Met betrekking tot alle rollen voor ‘Bevoegd gezag’ medewerkers t.b.v. de aanvraag gelden de volgende 

autorisatieregels: 

 Autorisatie om in status ‘Concept’ alle gegevens van de aanvraag in te zien mits de ‘Aanvrager’ in 

Omgevingsloket online de aanvraag heeft opengesteld voor ‘Bevoegd gezag’  t.b.v. vooroverleg; 

 Autorisatie om in alle statussen (vanaf status ‘In behandeling’) de gegevens van de aanvraag in te 

zien, echter niet het notitiepanel van de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’. 

 

‘Baliemedewerker’ 

Deze rol verleent hulp aan ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ bij het opstellen, en eventueel indienen, verwijderen 

of intrekken van de aanvraag. De ‘Baliemedewerker’ kan ook een aanvraag ten behoeve van de eigen 

gemeente opstellen en indienen. De rol ‘Baliemedewerker’ kan ook worden gebruikt door postkamer 

medewerkers die betrokken zijn bij het digitaliseren van papieren aanvragen en meldingen. Specifiek hiervoor 

is ook functionaliteit in Omgevingsloket opgenomen. 

 

In paragraaf 6.4.4 staat het interactieontwerp voor de ‘Baliemedewerker’ beschreven. De rol van 

‘Baliemedewerker’ wordt in het PVE omschreven als loketbeambte van het fysieke loket, maar is dus 

uitgebreid met de mogelijke invulling door postkamer medewerkers. 
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‘Coördinator’ 

Deze rol verzorgt de intake van aanvragen die binnengekomen zijn bij het centrale (functionele) e-

mailadres van het betreffende bestuursorgaan. Afhankelijk van de omvang en structuur van de 

organisatie van het ‘Bevoegd gezag’, is het mogelijk om meerdere medewerkers met de rol ‘Coördinator’ 

te hebben. De eerste stap bij een ingediende aanvraag is het toewijzen van een ‘Coördinator’ (meestal 

wijst de ‘Coördinator’ zichzelf aan en neemt de aanvraag in behandeling).  

 

De toegewezen ‘Coördinator’ kan het ‘Bevoegd gezag’ wijzigen (als het initiële ‘Bevoegd gezag’ onjuist is) 

of (als het wel juist is) de aanvragen verdelen in de organisatie, door aanvragen toe te kennen aan 

zichzelf of eventuele een andere ‘Coördinator’. De ‘Coördinator’ is verantwoordelijk voor de bewaking 

van de juiste en tijdige behandeling van het proces. Omgevingsloket online kent geen tijdsbewaking wel 

is er de mogelijkheden om werkzaamheden te verdelen. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om op 

onderdeelniveau één of meer behandelaars toe te wijzen aan een specifieke taak. De toegewezen 

‘Coördinator’ kan op aanvraagniveau beschikkingen aanmaken, op onderdeelniveau binnen een aanvraag 

notities en adviesaanvragen en verder kan hij overige documenten toevoegen en verwijderen. 

 

Met betrekking tot de ‘Coördinator’ gelden de volgende autorisatieregels: 

 Een ‘Coördinator’ kan een aanvraag toewijzen aan een ‘Coördinator’ (zichzelf of een andere). We 

spreken dan van de (toegewezen) ‘Coördinator’. 

 De ‘Coördinator’ kan het ‘Bevoegd gezag’ van een aanvraag wijzigen indien dit nodig is. 

 De ‘Coördinator’ kan de door de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ aangeleverde gegevens niet wijzigen 

en/of verwijderen, maar kan aan bijlagen wel commentaar m.b.v. redlining e.d. toevoegen.  

 De ‘Coördinator’ kan documenten en notities van ‘Bevoegd gezag’ toevoegen en ook notities van 

‘Bevoegd gezag’ verwijderen. 

 De ‘Coördinator’ kan een aanvraag in behandeling nemen, aanvullingen vereisen, een aanvraag 

aanhouden en een aanvraag archiveren 

 De ‘Coördinator’ kan advies vragen aan een ‘Adviseur’ of aan een ‘Behandelaar’. Bij het vragen van 

advies van een ‘Behandelaar’ kan de ‘Coördinator’ een ‘Behandelaar’, door middel van het toewijzen 

van een specifieke taak, autoriseren om beoordelingen op te voeren. De ‘Coördinator’ kan een 

adviesaanvraag ook intrekken.  

 De coördinator kan behandeling van de aanvraag overdragen. 

 

‘Behandelaar’ 

Deze rol kan de statusinformatie van de volledigheid en beoordeling van onderdelen van de betreffende 

aanvraag wijzigen, binnengekomen bijlagen inzien en overige documenten toevoegen en verwijderen. De 

‘Behandelaar’ kan beoordelingen invoeren wanneer een ‘Coördinator’ hierom vraagt en hier voor 

autoriseert. 

 

Met betrekking tot de ‘Behandelaar’ gelden de volgende autorisatieregels: 

 Een ‘Behandelaar’ kan beoordelingen opvoeren, wanneer de ‘Coördinator’ hem hiervoor autoriseert 

door middel van het toewijzen van een specifieke taak aan de ‘Behandelaar’. De ‘Behandelaar’ kan 

de volledigheid van de verstrekte informatie beoordelen (in de statussen ‘In behandeling’ en 

‘Aanvulling gevraagd’ en de verstrekte informatie beoordelen in het kader van vergunningverlening 

(in de status ‘In behandeling’). 
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 De ‘Behandelaar’ kan alleen documenten van het type notitie (van ‘Bevoegd gezag’) toevoegen. 

Slechts de door hen zelf toegevoegde notities kunnen worden verwijderd. 

 

‘Lokaal beheerder’ (functioneel) 

Deze rol onderhoudt de organisatiegegevens, stuurgegevens, operationele rapportages en 

gebruikersadministratie van betreffend ‘Bevoegd gezag’. De ‘Beheerder’ fungeert ook als eerste 

aanspreekpunt voor zijn collega’s in het geval van problemen met Omgevingsloket online. De lokaal 

‘Beheerder’ kan de landelijk ‘Beheerder’ om hulp vragen. 

 

‘Adviesorganisatie’ ‘adviseur’’ 

Hiermee wordt in het kader van Omgevingsloket online een bestuursorgaan binnen de overheid of 

aangewezen door de een bestuursorgaan (anders dan het ‘Bevoegd gezag’) bedoeld dat in het 

vergunningverleningproces een advies uitbrengt. Een gemeente, provincie, ministerie, waterschap of 

andere overheidsinstantie kan als ‘Adviesorganisatie’ optreden. Een ‘Coördinator’ of ‘Behandelaar’ kan 

vragen om advies over bepaalde onderdelen van de aanvraag. In sommige gevallen is dit zelfs wettelijk 

verplicht (bv. bij een VVGB). Alle medewerkers van de desbetreffende ‘Adviesorganisatie’ kunnen alle 

gegevens inzien van de aanvra(a)g(en) waarvoor hij om advies gevraagd is. Alleen de toegewezen 

‘Adviescoördinator’ of ‘Adviesbehandelaar’ kan beoordelingsadviezen toevoegen. Een Adviescoördinator’  

of ‘Adviesbehandelaar’ kan geen beoordelingen opvoeren, maar wel raadplegen. Een advies wordt 

uitgebracht door het toevoegen van een advies aan het documentenpanel. Een ‘Adviseur’ kan een 

andere ‘Adviseur, adviesorganisatie’ inschakelen. Als een adviesorganisatie om advies wordt gevraag, 

worden automatisch de bestanden behorend bij de aanvraag op de FTP omgeving van de organisatie 

klaargezet. (“met de taak Tussentijds archiveren naar de adviesorganisatie”) 

 

Met betrekking tot de ‘Adviseur’ gelden de volgende autorisatieregels: 

 Alle medewerkers van een ‘Adviesorganisatie’ kunnen, de gegevens van een aanvraag inzien 

(behoudens notitiepanel van ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’), wanneer de ‘Coördinator’ hun hiervoor 

autoriseert door middel van het aanvragen van een VVGB of een (beoordelings)advies van de 

beoordeling van de verstrekte informatie in het kader van de vergunningverlening. 

 De toegewezen ‘Adviescoördinator’ of ‘Adviesbehandelaar’ kan documenten van het type ‘advies’ en 

‘VVGB’ toevoegen. 

 De’ Adviescoördinator’ kan zijn eigen toegevoegde notities en notities van desbetreffende 

‘Adviesbehandelaar’ wijzigen en verwijderen.  

 De’ Adviescoördinator’ kan zijn eigen toegevoegde documenten en documenten van de 

‘Adviesbehandelaar’ wijzigen en verwijderen zolang het advies nog niet volledig is. 

 De adviescoördinator kan het advies “compleet” maken en indienen bij het bevoegd gezag.  

 De ‘Adviseur’ kan zijn eigen toegevoegde notities wijzigen en verwijderen.  

 De ‘Adviseur’ kan zijn eigen toegevoegde documenten wijzigen en verwijderen zolang het advies nog 

niet volledig is. 

 De ‘Adviseur’ kan een adviesaanvraag ook afsluiten zonder een document toe te voegen. Wel is dan 

een toelichting nodig. 

 ‘Adviseurs’ (van verschillende organisaties) kunnen onderling géén documenten en notities van 

elkaar van elkaar verwijderen en/of wijzigen. 
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‘Landelijk beheerder’ (functioneel) 

RWS Leefomgeving voert de landelijk beheertaak samen met ministerie van Ministerie van IenM uit. 

Voor landelijk beheer is in het loket een organisatie “landelijk beheer organisatie” aangemaakt. Aan 

medewerkers van dit bestuursorgaan dient de rol ‘Landelijk beheerder’ te worden toegekend. De 

‘Landelijk beheerder’’ heeft de volgende taken: 

 landelijke helpdesk;  

 toevoegen van nieuwe organisaties (exclusief bevoegd gezag organisaties)  inclusief 

medewerkers met beheer rechten en het beheren van de bestaande organisaties. 

 onderhoud van gebruikersadministratie (supervisie rol); 

 genereren van rapportages 

 naar concept omzetten van aanvragen als deze wel zijn ingediend, maar de verwerking tot 

individuele aanvragen voor een BG niet is afgerond (ook wel hangende aanvragen). 

 zorgen voor heraanbieden aanvragen als deze wel zijn ingediend, maar de verwerking tot 

individuele aanvragen voor een BG niet is afgerond (ook wel hangende aanvragen).   

De landelijk beheerder is ook in staat om de aanvragen en meldingen van een bepaald ‘Bevoegd gezag’ in 

te zien, als de lokaal ‘Lokaal beheerder’ dit toelaat (tijdelijk). Daarnaast kan de landelijk beheerder de 

aanvraag of melding ook rechtstreeks inzien om deze te onderzoeken. 

 

Applicatie ‘Beheerder’ 

De ‘Landelijk beheerder’ kan medewerkers aanwijzen met de rol applicatiebeheerder. Deze kan de 

volgende taak uit voeren: 

Het bekijken van ontvangen en verstuurde (soap/xml) berichten. Dit betreft een integraal (dus niet case-

gebonden) overzicht, in het overzicht staan de meest recente berichten bovenaan.  

 

‘Betrokkene’ 

Deze rol kan de informatie van een aanvraag inzien. Vanaf release 2.12 kan de betrokkene, als de 

aanvrager/gemachtigde bij het betrokken maken heeft aangegeven dat de betrokkene bijlagen mag 

toevoegen, ook bijlagen toevoegen. In de status ‘Concept’ kan een ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ één of 

meerdere betrokkenen (bijvoorbeeld, zijn architect of aannemer, maar ook een overheidsinstantie) 

opvoeren, waardoor ze toegang tot Omgevingsloket online krijgen. De ‘Betrokkene’ ontvangt hierover 

een notificatie.  

 

De ‘Aanvrager’ (of ‘Gemachtigde’) beslist dus welke ‘Betrokkene’ er worden toegevoegd.  

 

Daarnaast is onder de tab ‘Betrokkenen’ voor het ‘Bevoegd gezag’ zichtbaar welke ‘Coördinator’, 

‘Behandelaar’ en/of ‘Adviseur’ bij de behandeling van een aanvraag een rol spelen. 

Een ‘Aanvrager’ / ’Gemachtigde’ kan zelf een toegevoegde ‘Betrokkene’ ook weer verwijderen. 

 

Op het moment dat de aanvrager een aanvraag indient die uiteenvalt in meerdere aanvragen/meldingen 

bij verschillende bevoegde gezagen worden bevoegde gezagen automatisch betrokken gemaakt bij de 

ontstane aanvragen die wel deel uitmaken van de originele conceptaanvraag, maar niet als aanvraag of 

melding bij het betreffende BG ter behandeling zijn ingediend. Op die manier heeft zo’n  bevoegd gezag 

inzage in de totale context van de bij hem aangeboden aanvraag / melding.  Via de taak gerelateerde 

aanvraag zijn dergelijke aanvragen ook in te zien. 
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‘Publiek’ (een ieder) 

Overige personen hebben geen rol of mogelijkheden in Omgevingsloket online. Ze mogen (juridisch) 

gegevens raadplegen die wettelijk openbaar moeten worden gemaakt. Het gaat om (een deel van) de 

aanvraag, het eventuele ontwerpbesluit en de (definitieve) beschikking. Betreffende ontsluiting van 

gegevens verloopt via de Overheidsbrede zoekdienst. Het Omgevingsloket online heeft daar geen rol in. 
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5 Gegevens 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de verschillende gegevens die in Omgevingsloket online worden vastgelegd en hun 

onderlinge relaties, beschreven. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de verschillende berichten die 

in de procesanalyse worden genoemd. Alle gegevens en berichten hebben betrekking op de dossiermodule 

van Omgevingsloket online. 

 

Voor de opzet van het gegevensmodel is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen (in volgorde van 

belangrijkheid): 

1. Het wettelijke kader, zoals vastgelegd in de matrices Wabo en water; 

2. Uitwerking procesanalyse (zie bijlage Procesmodel); 

3. PVE Bijlage Startarchitectuur Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning, VROM; 

4. Zaken in zicht, Gemeenschappelijk Functioneel Ontwerp - Zaken, VNG; 

5. Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens versie 1.0, ICTU, programma EGEM; 

6. Functioneel Ontwerp Activiteiten Besluit nov 2008, ICTU, programma eFormulieren. 

5.2 Gegevensmodel aanvraag 

Bij de ontwikkeling van het gegevensmodel zijn enerzijds het wettelijke kader en anderzijds de uitwerking 

procesanalyse het uitgangspunt geweest, waarvoor de Startarchitectuur (PVE bijlage) als leidraad is gebruikt. 

Gezien het belang van draagvlak bij de gemeenten tijdens de implementatie van Omgevingsloket online, is bij 

de opzet van het gegevensmodel rekening gehouden met de huidige werkwijze van gemeenten. Hierbij heeft 

het Gemeenschappelijk Functioneel Ontwerp (GFO) Zaken als uitgangspunt gediend. Het behandelen van een 

vergunningsaanvraag wordt hierin als ‘zaak’ gezien. Het GFO-Zaken bevat de basiskenmerken van een zaak en 

de relevante sleutels om in de organisatieonderdelen van de gemeente en de daar gebruikte 

informatiesystemen de detailinformatie van een zaak terug te vinden. In paragraaf 5.4 wordt hier in detail op 

ingegaan. Om een aansluiting met de basisregistraties zoals genoemd in het Programma van Eisen mogelijk te 

maken, is het RSGB (Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens) als uitgangspunt genomen. In 

paragraaf 5.3 wordt hier dieper op ingegaan. 

 

In het volgende figuur is het gegevensmodel van Omgevingsloket online weergegeven. De aangegeven 

relaties tussen de entiteiten hebben betrekking op één aanvraag. Bij de uitwerking van de entiteiten en 

attributen van het model is rekening gehouden met later te realiseren koppelingen naar basisregistraties en 

bij de uitwerking is de indeling aangehouden die ook in de functionele ontwerpen van de BRIKS wordt 

gehanteerd (VROM, okt 2008): 
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Figuur 5: Gegevensmodel van een aanvraag in Omgevingsloket online 

 

Centraal in het gegevensmodel staat de aanvraag. Bij elke aanvraag is sprake van één ‘Aanvrager’ en 

optioneel één ‘Gemachtigde’. Elke aanvraag wordt behandeld door een bestuursorgaan: het ‘Bevoegd gezag’ 

of een behandeldienst. Daarnaast kunnen bij de behandeling van een aanvraag andere bestuursorganen dan 

het ‘Bevoegd gezag’ advies uitbrengen in het vergunningverleningsproces: de ‘Adviseur’. De ‘Adviseur’ wordt 

op verzoek van het ‘Bevoegd gezag’ (‘Coördinator’ of ‘Behandelaar’) ingeschakeld voor advies of de 

‘Coördinator’ / ‘Behandelaar’ is hiertoe wettelijk verplicht, bijvoorbeeld in het geval van een VVGB. 

 

De gegevens over de aanvraag zoals aanvraagnummer, registratiedatum, gegevens van de ‘Aanvrager’ en 

eventuele ‘Gemachtigde’ en gegevens over de aangevraagde werkzaamheden vormen tezamen de 

zogenoemde algemene informatie. Naast deze algemene informatie, gekoppeld ‘Bevoegd gezag’ en 

betrokken ‘Adviseur’, bevat een aanvraag ook specifieke informatie. Dit zijn onderdeelspecifieke informatie 

over de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, het object dat bij een werkzaamheid 

betrokken is en de locatieaanduiding van het object. De verstrekte informatie wordt per onderdeel 

beoordeeld door de ‘Coördinator’ of ‘Behandelaar’. Daarnaast kan een advies voor beoordeling worden 

gevraagd bij een ‘Adviseur’. 

 

Onder documenten vallende volgende typen documenten: bijlage, VVGB, advies, zienswijze, notitie 

(waaronder ook bestanden met red-lining in tekeningen), ontwerpbesluit en beschikking. Documenten van 

het type bijlage hebben betrekking op werkzaamheden, documenten van het type VVGB en advies hebben 

betrekking op een onderdeel. Documenten van het type beschikking en zienswijze hebben betrekking op de 

aanvraag als geheel. Notities kunnen voorkomen in het notitiepanel en als documenttype dat geen betrekking 

heeft op werkzaamheden of een onderdelen. Werkzaamheden zijn altijd gericht op een fysieke locatie, het 

‘benoemd terrein’, en indien aanwezig op het daarop aanwezige ‘gebouwd object’. 

 

Bij de ontwikkeling van het gegevensmodel zijn de volgende aannames gedaan: 
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1. Een conceptaanvraag in de dossiermodule wordt gecreëerd op het moment dat gegevens worden 

opgeslagen (na autorisatie op basis van DigiD of eHerkenning of niet ingezetene account tijdens de 

status conceptaanvraag). 

2. Uit de vragenboom volgen op basis van de locatie (gemeente) en de werkzaamheden: de 

onderdelen. In de dossiermodule wordt enkel nog over werkzaamheden en onderdelen gesproken. 

3. Er is per aanvraag sprake van één ‘Aanvrager’ en er is per aanvraag één ‘Gemachtigde’ mogelijk 

(optioneel). 

4. Er kan per aanvraag sprake zijn van meerdere betrokkenen (in de zin van adviseurs van de 

‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’, zoals een architect). De ‘Aanvrager’, ‘Gemachtigde’ en ‘Betrokkene’ zijn 

de subjecten die bij een aanvraag betrokken zijn. 

5. Er zijn meerdere werkzaamheden per aanvraag mogelijk, echter minimaal 1 voor indiening. 

6. Er is per aanvraag één ‘Coördinator’, er kunnen één of meer behandelaars zijn en één of meer 

adviseurs. ‘Coördinator’, ‘Behandelaar’ en ’Adviseur’ zijn de actoren die bij een aanvraag betrokken 

zijn. 

7. Sommige concepten - zoals bijvoorbeeld in de kennisregels - komen ook terug als attributen in het 

gegevensmodel. Deze zullen door Omgevingsloket online vooringevuld worden. Tot het moment van 

indienen zijn alle ingevoerde gegevens en toegevoegde bijlagen te wijzigen en/of te verwijderen. 

8. Documenten van het type bijlage hebben betrekking op één of meer werkzaamheden. Alleen in het 

geval dat een werkzaamheid wordt verwijderd kan het zijn dat een bijlage niet gekoppeld meer is 

aan een werkzaamheid. Documenten van het type VVGB en advies hebben betrekking op 

onderdelen. Documenten van het type zienswijze en beschikking hebben betrekking op de aanvraag 

als geheel. 

9. Per onderdeel gelden één of meer onderdeelspecificaties (voor beoordeling van een onderdeel 

benodigde informatie); 

10. Eén object is betrokken bij één of meer werkzaamheden of onderdeelspecificaties. 

11. Een object heeft altijd een locatieaanduiding in de vorm van een adresseerbaar object aanduiding of 

kadastrale aanduiding, een coördinaat of een kilometerraai (water) (eventueel aangevuld met een 

toelichting). 

12. Een aanvraag heeft in Wabo-terminologie betrekking op een ‘project’. In de communicatie wordt 

overwegend over ‘aanvraag’ gesproken. 

13. Binnen Omgevingsloket online leidt een aanvraag altijd tot de creatie van één zaak. Werkzaamheden 

kunnen gezien worden als deelzaken en onderdelen als deeldeelzaken.  

5.3 Gegevensmodel Melding Activiteitenbesluit Wm 

De melding activiteitenbesluit is niet ingebouwd in het omgevingsloket. Het gegevensmodel van een Melding 

Activiteitenbesluit Wm is gelijk aan het gegevensmodel uit de vorige paragraaf. In Omgevingsloket online/1 

bevat een melding altijd één werkzaamheid. Een werkzaamheid bevat één of meer onderdelen. Sommige 

onderdelen (zoals het lozen op oppervlakte water) hebben een specifieke specificaties, oftewel rubrieken.  
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Bij het indienen van een Melding Activiteitenbesluit Wm via de Activiteiten Internet Module (AIM) wordt een 

bericht naar de ‘Melder’ / ‘Gemachtigde’ verstuurd met daarbij een PDF van de melding. PDF’s met de 

checklist, de voorschriften en maatregelen kunnen op ieder willekeurig moment gegenereerd worden mbv de 

melding zoals aanwezig in Omgevingsloket online. Deze PDF’s worden opgebouwd uit de checklisten, 

voorschriften en maatregelen die horen bij de afzonderlijke activiteiten uit het Activiteitenbesluit Wm. Per 

melding wordt dus één checklist en één overzicht van de voorschriften en maatregelen op-maat 

samengesteld. Daarnaast kan het nodig zijn dat één of meerdere bijlagen ingediend dienen te worden 

(bijvoorbeeld een onderzoeksrapport). 

5.4 Samenhang met Basisregistraties en RSGB 

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet zal Omgevingsloket online gekoppeld worden aan een 

basisregistratie, om dat mogelijk te maken is bij de ontwikkeling van het gegevensmodel aangesloten bij de 

gegevens (modellen) van de basisregistraties. Hiervoor is in 2009 het Referentiemodel Stelsel van 

Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) als uitgangspunt genomen. In afwachting van het nieuwe 

Omgevingsloket online zijn in de structuur geen verdere ontwikkelen en wijzigingen voorzien. 

In het volgende figuur is het globale RSGB objecten model afgebeeld. Afwijkingen van relaties tussen RSGB en 

het gegevensmodel van Omgevingsloket online komen voort uit het feit dat het gegevensmodel van 

Omgevingsloket online is gebaseerd op de relaties tussen entiteiten voor één aanvraag.  

 

Met ingang van R2.7 wordt gebruik gemaakt van de basisregistraties GBA en BAG om persoons- en 

adresgegevens voor in te vullen in een aanvraag. Vanaf R2.13.1 zijn de vooringevulde gegevens vanuit de GBA 

niet meer te wijzigen door de gebruiker. De bedrijfsgegevens worden van R2.15.2 vooringevuld vanuit het NHR. 



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 38 van 137 

 

 

Figuur 6: Globaal objectenmodel RSGB 

 

In navolgend figuur is de gegevensschets van het stelsel van basisregistraties per 2009 weergegeven. Van de 

algemene en specifieke informatie is nagegaan en vastgesteld welke gegevens van de basisregistraties 

afgenomen kunnen worden.  

 

 

 

 

 



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 39 van 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7a: Gegevensschets van het Stelsel van Basisregistraties per 2009 met administratieve relaties (bron: SBG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7b: Gegevensschets van het Stelsel van Basisregistraties per 2009 met geografische relaties (bron: SBG) 
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Aangezien de koppeling met de basisregistraties, administratief of geografisch in omgevingsloket online, nog 

maar beperkt is gerealiseerd, worden deze gegevens (subjectgegevens van de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ of 

objectgegevens waaronder locatiegegevens) eenmalig vooringevuld op basis van GBA en BAG. Gegevens uit de 

BAG worden later niet nog eens tegen de basisregistratie gecontroleerd / geüpdatet.). De gegevens vanuit het 

GBA zijn niet muteerbaar, deze gegevens worden bij indienen in alle gevallen nogmaals gecontroleerd bij het 

GBA. 

 

Object 

In de uitwerking van het gegevensmodel is bij object uitgegaan van de volgende entiteiten die in de BGR zijn 

opgenomen: 

 Gebouwd object 

Hieronder vallen de entiteiten ‘verblijfsobject’ en ‘pand’. ‘Gebouwd object’ wordt naar de gebruiker 

toe gecommuniceerd als ‘gebouw’ en soms als ‘hoofdgebouw’ en ‘bijgebouw’ 

 Benoemd terrein 

Hieronder vallen de entiteiten ‘standplaats’ en ‘ligplaats’. ‘benoemd terrein’ wordt naar de gebruiker 

toe gecommuniceerd als ‘terrein’ 

Aangezien er nog geen koppeling is, is het niveau van ‘gebouwd object’ en ‘benoemd terrein’ voldoende 

gedetailleerd. In deze entiteiten zit een sleutel naar de locatieaanduiding. 

Een bijzonder object, relevant bij aanvragen met de onderdelen Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of 

veranderen (Milieu) en Brandveilig gebruik en bij de Melding Activiteitenbesluit Wm en Melding brandveilig 

gebruik, is de ‘inrichting’. In Omgevingsloket online wordt deze gezien als een of meerdere terreinen met de 

daarop aanwezige gebouwen, waarbij geldt dat in kader van de Melding Activiteitenbesluit Wm het niet 

noodzakelijk is om de individuele gebouwen en terreinen aan te duiden. Een andere betekenis van de term 

‘inrichting’ is dat van een bedrijf (subject). 

 

Voor het invoeren van de Watervergunning is het object “Water” toegevoegd. Dit object is ter functie van de 

locatieaanduiding Coördinaten en Kilometerraai. 

 

Locatieaanduiding 

In de uitwerking van het gegevensmodel is bij locatieaanduiding uitgegaan van de volgende entiteiten die in de 

Basisregistratie Adressen zijn opgenomen: 

 Nummeraanduiding 

 Woonplaatsnaam 

Daarnaast is voor locatieaanduiding uitgegaan van de volgende entiteiten die in de Basisregistratie Kadaster 

zijn opgenomen 

 Kadastrale onroerende zaak 

 

Subject 

In de uitwerking van het gegevensmodel is bij subject (‘Aanvrager’, ‘Melder’, ‘Gemachtigde’ en ‘Betrokkene’) 

uitgegaan van de GBA (voor natuurlijke personen die ingezetenen zijn) of het NHR (voor niet natuurlijke 

personen) en Kamer van Koophandel.  
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5.5 Mapping op GFO-Zaken 

Naast het RSGB is bij de ontwikkeling van het gegevensmodel rekening gehouden met het objectmodel zoals 

dat beschreven staat in GFO-Zaken. Dat het mogelijk moet maken om centraal gegevens over ‘zaken’ te 

ontsluiten. Een ‘zaak’ is in het GFO-Zaken gedefinieerd als “een samenhangende hoeveelheid werk met een 

gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten 

worden”. De behandeling van een aanvraag van een vergunning binnen Omgevingsloket online valt binnen 

deze definitie en is als een zaak te beschouwen, die extern geïnitieerd wordt door een burger, organisatie of 

bedrijf.  

Iedere gemeente is vrij om haar organisatie en processen op die wijze in te richten die het beste bij haar past. 

Het GFO-Zaken is organisatie- en procesonafhankelijk. 

 

In GFO-Zaken dient de centrale beschikbaarheid van basis- en sleutelgegevens over een zaak en het centraal 

kunnen ontsluiten van een zaak de volgende doelen: 

1. Het verbeteren van de dienstverlening aan de burger 

2. Het ondersteunen van elektronische dienstverlening 

3. Het verbeteren van de bedrijfsvoering van de gemeente 

4. Het verbeteren van de mogelijkheden tot handhaving 

5. Het verruimen van de mogelijkheden voor het opstellen van de politieke agenda, het volgen van de 

uitvoering daarvan en het verantwoorden van resultaten in het kader van het dualisme. 

 

In het volgende figuur zijn de relaties te zien tussen de verschillende objecten uit het GFO-Zaken. Vervolgens 

wordt een mapping gemaakt van de objecten / entiteiten uit het gegevensmodel van Omgevingsloket online 

met de objecten van GFO-Zaken. 
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Figuur 8: GFO-Zaken diagram (bron: Zaken in Zicht. GFO-Zaken) 

 

EGEM heeft GFO-Zaken geactualiseerd. De geactualiseerde versie is uitgebracht onder de naam 

referentiemodel gemeentelijke basisgegevens Zaken (RGBZ). Het gegevensmodel van Omgevingsloket 

online is gebaseerd op GFO-Zaken. Als RGB-Zaken definitief is, wordt het gegevensmodel van 

Omgevingsloket online daaraan aangepast.  

In RGB-Zaken vervallen de entiteiten ‘subject’ en ‘actor’, daarvoor in de plaats komen de nieuwe entiteiten 

‘betrokkene’ en ‘rol’. Een betrokkene is via een rol gerelateerd aan een zaak. En ‘organisatorische eenheid’ is 

in RGB-Zaken, in tegenstelling tot in dit gegevensmodel, niet gelijk aan een niet natuurlijk persoon, maar 

een onderdeel van een niet natuurlijk persoon, zoals een divisie, directie of afdeling. 

 

‘Verzoek’ en ‘Zaak’ vallen binnen Omgevingsloket online samen in ‘Aanvraag’ 

Centraal in GFO-Zaken staat het begrip ‘zaak’, zoals te zien in de bovenstaande illustratie die de huidige situatie 

weergeeft. Een burger doet een ‘verzoek’ bij het ‘Bevoegd gezag’ dat aanleiding geeft tot het starten van één 

of meer gerelateerde zaken. Neem bijvoorbeeld de bouw van een garage. In dit specifieke voorbeeld is een 

sloopmelding nodig voor het slopen van een schuurtje, een kapvergunning voor het kappen van een paar 

bomen, een inritvergunning voor de aanleg van een inrit en een bouwvergunning voor de bouw van de garage. 

Voor de burger is dit een samenhangend pakket.   

 

De invoering van de Wabo heeft effect op het volgende: 
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 meerdere activiteiten worden samengevoegd in één project. De activiteiten die gezamenlijk onder 1 

aanvraag kunnen worden opgenomen komen samen in 1 omgevingsvergunning, die bij binnenkomst 

bij ‘Bevoegd gezag’ als een verzoek wordt beschouwd. Alleen de activiteiten die een separate 

procedure moeten doorlopen omdat er een andere bevoegd gezag is bijvoorbeeld bij een 

wateractiviteit of een andere procedure in het geval van een melding worden gesplitst en worden als 

separate zaken bij het bevoegd gezag aangeleverd; 

 het ‘Bevoegd gezag’ zet dit verzoek binnen haar organisatie uit als één of als meerdere gerelateerde 

zaken, maar dit is verder niet van belang voor Omgevingsloket online; 

 Omgevingsloket online creëert per vergunningstype altijd slechts één zaak ten behoeve van 

behandeling van de omgevingsvergunningaanvraag en/of watervergunningaanvraag (dit geldt voor 

activiteiten die in 1 omgevingsvergunningaanvraag of watervergunningaanvraag kunnen worden 

samengevoegd). Alle meldingen zoals bijvoorbeeld bij slopen worden separate zaken omdat de 

juridische procedures een losse procedure doorlopen. In de rest van het document wordt ‘aanvraag’ 

als synoniem voor verzoek en de gekoppelde Omgevingsloket online-zaak gebruikt. 

 

‘Status’ is binnen Omgevingsloket online een attribuut van de ‘Aanvraag’ en in GFO Zaken van het ‘Verzoek’ 

Een zaak doorloopt een aantal statussen, waarbij de status aangeeft in welke toestand de zaak zich bevindt. In 

een bepaalde status kunnen meerdere stappen worden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

adviesaanvragen aan de afdeling Monumenten en de Welstandscommissie in het kader van de behandeling 

van een vergunningaanvraag. De status is ook bedoeld om richting de burger te kunnen communiceren hoe 

het met een aanvraag staat, met de mogelijkheid in detail inzicht te geven in de stappen die bij een bepaalde 

status horen.  

 

‘Actor’ is binnen Omgevingsloket online ‘Bevoegd gezag’, behandeldienst of ‘Adviesorganisatie 

Een actor is binnen GFO-Zaken een organisatorische eenheid of  een medewerker daarvan die een rol heeft bij 

een zaak of een stap. Binnen het gegevensmodel van Omgevingsloket online is een actor (mede) ‘Bevoegd 

gezag’, ‘Uitvoerder’ of ‘Adviseur’. Op het niveau van medewerker onderscheidt Omgevingsloket online (bij de 

behandeling van een ingediende aanvraag) binnen het ‘Bevoegd gezag’ of behandeldienst de ‘Coördinator’, de 

‘Uitvoerder’ en de ‘Behandelaar’. Op het niveau van medewerker onderscheidt Omgevingsloket online binnen 

de ‘Adviesorganisatie’ de ‘Adviescoördinator’  en de ‘Adviseur’.  

 

‘Subject’ en ‘Betrokkene’ zijn binnen Omgevingsloket online resp. ‘Aanvrager’ (of ‘Melder’) en ‘Gemachtigde’ 

GFO-Zaken definieert een subject als “een natuurlijk dan wel niet natuurlijk persoon die onderwerp van rechten 

kan zijn”. De ‘Aanvrager’, ‘Melder’ en ‘Gemachtigde’ binnen het gegevensmodel van Omgevingsloket online 

zijn in de termen van GFO-Zaken ‘subjecten’. 

GFO-Zaken definieert een betrokkene als “een subject dat een bepaalde rol vervult bij een zaak. Doordat een 

aanvraag zowel verzoek als zaak is, zijn ‘Aanvrager’, ‘Melder’ en ‘Gemachtigde’ in de termen van GFO-Zaken 

ook betrokkenen. Een ‘Betrokkene’ binnen het gegevensmodel van Omgevingsloket online is niet hetzelfde als 

een betrokkene binnen het gegevensmodel van GFO-Zaken, binnen Omgevingsloket online heeft een 

‘Betrokkene’ geen (actieve) rol maar kan slecht de informatie in Omgevingsloket online inzien, als de 

‘Betrokkene’ door de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ hiervoor geautoriseerd is. 

 

‘Verblijfsobject’ is binnen Omgevingsloket online ‘Object’ 
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GFO-Zaken definieert een verblijfsobject als “een pand, woonwagen of woonboot dat rechtstreeks vanaf de 

openbare weg, via het eigen erf of een gemeenschappelijke ruimte toegankelijk is en waarbinnen alle ruimten 

rechtstreeks met elkaar in verbinding staan. Verblijfsobjecten kunnen deel uitmaken van panden”. Binnen 

Omgevingsloket online is verblijfsobject niet gemodelleerd. Het ‘gebouwd object’ (als onderdeel van ‘object’) 

is gelijk aan ‘pand’ binnen het gegevensmodel van GFO-Zaken. 

 

‘Kadastraal object’ en ‘Adres’ zijn binnen Omgevingsloket online ‘Locatie aanduidingen’ 

GFO-Zaken definieert een kadastraal object als “een eenheid van zakelijk recht, te weten een kadastraal 

perceel, deelperceel, complex, fysiek complex of een appartementsrecht voorzien van een unieke kadastrale 

aanduiding. Een kadastraal object is een adres dat wordt gedefinieerd als een aanduiding van een plaats in 

Nederland door de gemeente, met behulp van de tot deze adresgroep behorende gegevens”. Binnen 

Omgevingsloket online zijn ‘kadastraal perceel’ en ‘adres’ subtypes van locatieaanduiding. 

 

Sinds release 2.5 is locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer toegevoegd aan de mogelijke 

locatieaanduidingen. 

 

Overige entiteiten: ‘Stap’, ‘Beschikking’ en ‘Overeenkomst’ 

Stap: Binnen GFO-Zaken bestaat een zaak bestaat uit een aantal stappen. Elke stap is een duidelijk afgebakende 

hoeveelheid werk die door één actor kan worden uitgevoerd en waarbij tussentijds geen overdracht naar 

andere actoren hoeft plaats te vinden. Een stap kan ook worden uitgevoerd door een subject buiten de eigen 

organisatie. Binnen Omgevingsloket online is een stap een taak of event. 

 

Overeenkomst: Een overeenkomst wordt binnen GFO-Zaken gezien als een schriftelijk vastgelegde afspraak 

tussen een bestuursorgaan en één of meer andere partijen over prestaties die over en weer geleverd moeten 

worden. ‘Overeenkomst’ is binnen Omgevingsloket online niet van toepassing. 

 

Beschikking. Een beschikking wordt in het kader van GFO-Zaken gezien als een schriftelijke beslissing van een 

bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling voor een individueel of concreet geval. 

Deze definitie komt overeen met de definitie van beschikking in wetgeving en in Omgevingsloket online, waar 

deze als een documenttype wordt gezien. 

5.6 Mapping op Be Informed 

De entiteiten en begrippen binnen Omgevingsloket online kunnen op de volgende wijze worden gemapped 

naar Be Informed. Een aanvraag wordt binnen Be Informed behandeld als een case in de case management-

omgeving. Betrokkenen binnen Be Informed worden gezien als assignments (rol en user) op een case. Binnen 

Omgevingsloket online zijn deze betrokkenen de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’, ‘Baliemedewerker’, 

‘Coördinator’ en ‘Behandelaar’ van ‘Bevoegd gezag’ of behandeldienst, ‘Adviescoördinator’, 

‘Adviesbehandelaar’, medewerkers van de ‘Uitvoerder’ en betrokkene(n) namens de ‘Aanvrager’ / 

‘Gemachtigde’.  
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De opslag van gegevens van werkzaamheden, onderdelen, onderdeelspecificaties (benodigde informatie per 

onderdeel), objecten, locaties en metadata van documenten vindt binnen Be Informed plaats in records, 

koppeling naar basisregistraties middels zgn. datastores. Taken en statussen zijn binnen Be Informed 

respectievelijk events en states. 

 

Deze mapping wordt verder uitgewerkt in het Technisch Ontwerp Omgevingsloket online en binnen de 

configuratie van Be Informed. 

5.7 Uitwerking gegevensmodel 

In bijlage Gegevensmodel is het gegevensmodel voor een aanvraag in detail uitgewerkt. Hier worden de 

entiteiten beschreven op attribuutniveau. Wanneer het gaat om gegevens die in de toekomst verkregen gaan 

worden uit de basisregistraties, zijn de relevante attributen overgenomen uit het RSGB. In bijlage 

Indieningsvereisten en de detail FO’s is de benodigde informatie voor de verschillende onderdelen uitgewerkt. 
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6 Gebruikers interface Omgevingsloket online 

6.1 Inleiding 

Belangrijk punt bij de realisatie van Omgevingsloket online is een effectieve gebruikers interactie, die op de 

doelgroepen is afgestemd. Dit is verder uitgewerkt in bijlage User Interface Design ten behoeve van 

Omgevingsloket online  voor burgers en bedrijven. 

6.2 Doelgroepen 

Middels doelgroepen wordt de typering van de gebruikers van Omgevingsloket online beschreven. Dit is niet 

hetzelfde als de rollen (volgens PVE) die op basis van autorisaties worden onderscheiden, maar is uiteraard wel 

gerelateerd aan elkaar.  

 

Voorbeelden: 

 een ‘Gemachtigde’ die optreedt namens een ‘Aanvrager’ zal zelf te typeren zijn als één van 

onderstaande doelgroepen, maar qua rol en bevoegdheden verschillend kunnen zijn; 

 een gemeente, provincie en andere organisaties (zoals kerkgenootschappen) zullen zelf ook kunnen 

optreden als ‘Aanvrager’ en zullen zich gedragen als ‘professional’. 

  

Voor Omgevingsloket online zijn de volgende doelgroepen bepaald, met name relevant in de oriëntatie en 

aanvraag fase: 

Figuur 9: Doelgroepen Omgevingsloket online (waterwet en bouwbesluit zijn hierin niet verwerkt maar 

doelgroepen zijn gelijk) 

 



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 47 van 137 

 

Dit onderscheid qua doelgroepen is belangrijk bij het ontwerp van een op maat toegesneden 

gebruikersinteractie en bij de uitwerking van bepaalde systeemfuncties in relatie tot de hoofdprocessen. In de 

volgende eisen in het PVE komt een doelgroep specifieke invulling expliciet aan de orde: 

 

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 

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 

111 Er moet een mogelijkheid zijn voor ervaren en reguliere gebruikers om direct met een 
code of door selectie uit een elektronische Producten en Diensten Catalogus (ePDC) de 
juiste onderdelen van de vergunning of meldingen te selecteren om hiermee dynamisch 
het formulier via een korte route samen te stellen (zogenaamde shortcut).  

Vragenboom 

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 

 

Bij andere eisen uit het PVE wordt het onderscheid in doelgroepen meer impliciet aangenomen en wordt in dit 

functioneel ontwerp verder expliciet gemaakt. 

 

6.3 Processen Oriëntatie en Aanvragen 

6.3.1 Use cases 

Op basis van genoemde use cases (onderstreept) uit de startarchitectuur [2], paragraaf 4.2.3, zijn de volgende 

functies (cursief) in deze paragraaf in samenhang uitgewerkt v.w.b. de ‘Aanvrager’: 

 Bepaal werkzaamheden 

o Bepalen werkzaamheden  

o Bepalen onderdelen 

 Bepaal vergunningplicht 

o Bepalen verplichtingen 

o Bepalen benodigde gegevens 

o Bepalen bijlagen 

o Bepalen bevoegd gezag 

o Bepalen procedure 

 Stel aanvraag op 

 

Zowel binnen het interactie-ontwerp als bij de structurering van het wetgevend kader en kennismodellen (resp. 

paragraaf 7.2 en 8.2) zijn de functies als afzonderlijke stappen herkenbaar. 
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In het PVE [1] zijn binnen paragraaf 2.1.9 weliswaar de informatiestromen rondom oriëntatie en aanvragen 

uitgewerkt, echter in het interactie ontwerp is dit verder uitgewerkt. Belangrijkste opmerking hierbij is dat 

meer rekening wordt gehouden met doelgroepen, diverse scenario’s en met het principes dat meerdere routes 

mogelijk zijn.    

6.3.2 Globale Scenario’s 

Vanuit praktisch gebruik zijn de volgende meest gebruikte scenario’s m.b.t. doelgroepen Burger / Particulier en 

Professional / Zakelijk: 

1. de gebruiker weet precies welke werkzaamheden hij/zij wil uitvoeren, maar vraagt zich nog af of hij/zij 

vergunningplichtig is hiervoor. Als dit is vastgesteld (met antwoord ja), wil hij zich kunnen 

voorbereiden op de situatie dat hij/zij een aanvraag of melding wil gaan doen. In veel gevallen zal de 

gebruiker doorgaan met het doen van een aanvraag of melding; 

2. de gebruiker weet precies welke werkzaamheden hij/zij wil uitvoeren, weet uit ervaring dat hij/zij daar 

vergunningplichtig voor is en wil dus direct door naar de aanvraag of melding; 

3. de gebruiker is bezig met een project, dat mogelijk meerdere objecten, betrokken personen en 

werkzaamheden betreft. Hoogstwaarschijnlijk zal voorafgaand aan het indienen van de aanvraag 

overleg plaatsvinden en heeft de gebruiker behoefte aan advies. 

 

 Bij deze scenario’s is overigens geen onderscheid gemaakt tussen aanvragen en meldingen. 

6.3.3 Patronen 

In deze paragraaf worden de globale scenario’s uit de vorige paragraaf verder uitgewerkt. 

Gedurende het aanvraag proces (tot moment van indienen) van Omgevingsloket online zijn de volgende fasen 

te onderscheiden qua gebruikersgedrag: 

1. Vrijblijvend oriënteren 

2. Gestructureerd Adviseren 

3. Aanvraag (verder) invullen 

 

Deze fasen onderscheiden zich op een aantal punten waarmee rekening wordt gehouden bij het 

interactieontwerp en de invulling middels Be Informed: 

 

Aspect Vrijblijvend Oriënteren Gestructureerd 

Adviseren 

Aanvraag 

(verder) invullen 

Karakteristiek Navigeren door diverse 

content vanuit verschillende 

invalshoeken. Suggesties voor 

vervolg. 

Advies geven met 

beïnvloedbare 

tussenresultaten (afgeleide 

‘suggesties’ met minder dan 

100% betrouwbaarheid).  

Efficiënt invullen van 

formulier op maat 

Gem. tijd 

userinteractie 

30 min – 2 uur 5-10 min 5 min – meerdere 

dagen 

Flexibiliteit Onbeperkt Beperkt, maar goed kunnen 

beïnvloeden 

Op  bepaalde punten 

(beperkt) 
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Behoefte aan 

toelichting 

Veel Middel Laag 

Efficiency Laag Middel Hoog 

Opslag Als sessie-info Als sessie-info of 

in database 

In database 

Gebruiker Anoniem / bekend Anoniem / bekend Bekend 

Type vragen Globaal globaal -> detail Veel detail 

Relatie met 

papier 

Diverse naslagwerk met 

indexen 

Toelichting met ‘flowcharts’ Formulieren(set) 

Voorinvulling 

obv basisreg. 

Niet van toepassing Beperkt Zodra persoons- 

en/of locatie-

gegevens ingevuld 

Implementatie 

Be Informed 

Kennisbank Kennisbank Case management 

 

Binnen Omgevingsloket online zijn alle fasen van toepassingen en zal de gebruiker bewust of onbewust 

overschakelen van de ene fase naar de andere. In het volgende figuur worden de verwachte overgangen 

inzichtelijk gemaakt alsmede relaties met derden.  

  

 
Figuur 12: verwachte gebruikspatronen 
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6.3.4 Overleg ten behoeve van een nieuwe aanvraag  

Overleg ten behoeve van een nieuwe aanvraag wordt gefaciliteerd door Omgevingsloket online vanaf het 

moment dat men werkzaamheden en onderdelen wil bepalen t/m het daadwerkelijk invullen van de aanvraag. 

Vooroverleg wordt gezien als een informele samenwerkingsvorm tussen ‘Aanvrager’, ‘Bevoegd gezag’ en 

andere betrokkenen m.b.t. de conceptaanvraag. 

 

Uitgangspunten:  

1. overleg vindt plaats in kader ‘nieuwe aanvraag’ (met de status ‘Concept’) en is zinvol voor zowel 

particulieren als zakelijke markt;  

2. ‘Aanvrager’ (of ‘Gemachtigde’) is en blijft altijd verantwoordelijk voor de conceptaanvraag; 

3. het overleg weinig beperkingen opleggen en de volgorde van handelen niet teveel sturen;  

4. het moet mogelijk zijn notities en bijlagen toe te voegen aan de conceptaanvraag voorafgaand aan of 

na werkzaamheden en onderdelen keuze binnen Omgevingsloket online (dus eigenlijk aan een deel 

van de aanvraag invullen)  

5. ‘Aanvrager’ (of ‘Gemachtigde’) is bekend en dient te zijn ingelogd; 

6. overleg is geen aparte processtatus (met formele berichten naar ‘Bevoegd gezag’ e.d.).  

7. voor een zaak kunnen er meerdere bevoegde gezagen zijn wanneer er sprake is van een activiteit 

water en een activiteit Wabo. De aanvrager kan de aanvraag slechts voor 1 bevoegd gezag 

tegelijkertijd openstellen en bepaald zelf met welk bevoegd gezag ze in overleg treden. 

8. ‘Aanvrager’ (of ‘Gemachtigde’) kan zelf besluiten in overleg treden met het ‘Bevoegd gezag’. Alle 

medewerkers van betreffende ‘Bevoegd gezag’ of instantie zijn daarna in staat om de aanvraag 

inclusief bijlagen en notities in te zien. Betreffend ‘Bevoegd gezag’ krijgt hiervan ook een notificatie 

(PVE eis 158) en wordt in staat gesteld bijlagen en notities toe te voegen die ze willen delen met 

‘Aanvrager’, deze worden toegevoegd aan de conceptaanvraag; 

9. ‘Aanvrager’ (of ‘Gemachtigde’) heeft daarnaast ook nog de mogelijkheid om een overheidsinstantie 

als ‘Betrokkene’ toe te voegen; 

10. Tijdens het overleg kan het ‘Bevoegd gezag’ één of meerdere adviseurs inschakelen. Deze adviseurs 

kunnen op hun beurt ook weer adviseurs inschakelen.  

11. In hoeverre een ‘Bevoegd gezag’ wil deelnemen aan zo’n samenwerkingsvorm t.a.v. de 

conceptaanvraag is instelbaar door de ‘Beheerder’ van het ‘Bevoegd gezag’ zelf (PVE eis 160, zie ook 

paragraaf 9.1) 

6.3.5 Interactie principes 

Ten behoeve van het interactie ontwerp van de gebruikersinterface van Omgevingsloket online worden de 

volgende principes gehanteerd: 

1. er wordt rekening gehouden met de doelgroepen en scenario’s, zoals beschreven in de vorige 

paragraaf; 

2. inloggen door gebruikers mag direct, maar moet vòòr het moment dat ingevoerde gegevens 

opgeslagen worden of dat men vooroverleg wenst. Op dat moment wordt ook een aanvraagnummer 

(en aanvraagnaam) toegekend (“het dossier gestart”); 

3. eerder inloggen en/of invullen van persoonlijke- en locatiegegevens wordt gehonoreerd door het 

meer voorinvullen van gegevens en bieden van informatie op maat; 
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4. de oriënterende gebruiker wordt zoveel mogelijk vrij gelaten in de volgorde van handelingen. Er 

worden meerdere routes aangeboden, ondersteund door een combinatie van navigeren en 

classificeren door thema’s resp. vragenbomen; 

5. de meest gebruikelijke volgorde van handelingen die de meeste (particuliere) gebruikers zullen 

doorlopen, zal visueel worden geaccentueerd zodat (beginnende) gebruikers aan de hand worden 

genomen; 

6. de gebruiker die geadviseerd wil worden m.b.t. de te selecteren werkzaamheden en onderdelen krijgt 

de mogelijkheid om het advies geheel of gedeeltelijk op te volgen; 

7. het aantal vragen dat beantwoord moet worden door de gebruiker om een advies te krijgen dient zo 

minimaal mogelijk te zijn. Dit betekent dat de meest discriminerende vragen eerst gesteld moeten 

worden; 

8. per veld zal moeten worden bepaald wat met eerder ingevoerde gegevens in dezelfde sessie gedaan 

wordt: deze worden niet opnieuw gevraagd / getoond (overgeslagen), worden voor-ingevuld als 

suggestie (wijzigbaar) of worden niet-wijzigbaar getoond. 

9. voorinvulling van gegevens is mogelijk op basis van (1) eerdere antwoorden, (2) op basis van het 

geregistreerde profiel gebruiker, (3) overnemen uit eerdere aanvraag op expliciet verzoek gebruiker 

of (4) op basis van info vanuit basisregistraties; 

10. vooringevulde gegevens, die met behulp van basisregistraties zijn verkregen, zijn niet wijzigbaar door 

gebruikers; 

11. eerder door de gebruiker ingevoerde gegevens kunnen (in één keer) vooraf aan een nieuwe aanvraag 

worden gewist, zodat ze expliciet opnieuw worden gevraagd; 

12. ingevoerde gegevens zijn aanvraag-gebonden. In het Omgevingsloket online wordt wel een 

mogelijkheid geboden om de gegevens uit een ingediende aanvraag opnieuw te gebruiken. ; 

13. gebruikers hebben de mogelijkheid te wisselen van aanvraag (zowel m.b.t. concept aanvragen of reeds 

ingediende aanvragen); 

14. vanuit andere overheidssites, waaronder de branchewijzers binnen het Bedrijvenloket, dient op 

eenvoudige wijze te kunnen worden aangesloten op Omgevingsloket online. Het idee hierbij is dat 

(optioneel) vanuit de externe sites een aantal werkzaamheden kan worden voorgeselecteerd (via 

service-aanroepen), waarna de werkzaamheden selectiepagina van Omgevingsloket online kan 

worden opgeroepen. In het huidige Omgevingsloket online wordt er nog niet aan deze principe 

voldaan;  

15. bij de communicatie met gebruikers, wordt onderscheid gemaakt tussen meldingen en aanvragen. 

 

6.3.6 Papieren formulier 

In het tabel 3 van het PVE is aangegeven dat het aantal aanvragen en meldingen dat op papier wordt ingediend 

significant is: 76% voor particulieren en 30% voor professionele aanvragers. Dit betekent dat er veel aandacht 

moet worden geschonken aan het ontwerp van het papieren formulier. Ook is het van belang om binnen 

Omgevingsloket online rekening te houden met het omzetten van digitaal naar papier, zoals beschreven in de 

volgende tabel uit het PVE:  
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Inmiddels is het % op papier ingediende aanvragen sterk teruggelopen. Het blijft belangrijk om een correct 

papierenformulier via omgevingsloket online ter beschikking te stellen. Ook omdat aanvragers volgens de wet 

gebruik moeten maken van het papierenformulier uit omgevingsloket online wanneer zij kiezen om een 

papierenformulier in te dienen. 

 

In Omgevingsloket online worden om dit te ondersteunen de volgende mogelijkheden geboden:  

 een leeg papieren formulier, ter ondersteuning van de fases 0 en 1 (zie het fasemodel uit 

bovenstaande tabel 4). Dit is gerealiseerd met behulp van PDF files, die gedownload en geprint kunnen 

worden door de gebruiker. De gebruiker (‘Aanvrager’ en ‘Bevoegd gezag’) heeft de mogelijkheid om 

het lege papieren formulier op maat samen te stellen; 

 een elektronisch formulier, dat (gedeeltelijk) elektronisch ingevuld wordt, daarna geprint en eventueel 

verder ingevuld of gewijzigd, ondertekend en ingediend wordt. Dit is ter ondersteuning van fase 1; 

 een elektronisch formulier dat elektronisch ingevuld en ingediend wordt. Dit ondersteunt primair fase 

4, maar in principe ook fase 2 en 3. Op deze mogelijkheid wordt in deze paragraaf niet verder ingegaan. 

 

Naast de behoefte tot het hebben van een papieren formulier om in te vullen door de ‘Aanvrager’ bestaat er 

ook de behoefte tot het hebben van een ingevuld formulier als zijnde samenvatting van de aanvraag. Denk 

hierbij aan de communicatie tussen Omgevingsloket online en ‘Bevoegd gezag’ waarbij een PDF van de 

aanvraag moet worden meegestuurd. Naast de volledige samenvatting van de aanvraag, wordt naar ‘Bevoegd 

gezag’ ook een publiceerbare versie gestuurd, waarin privacygevoelige gegevens weggelaten zijn.  

 

Ten behoeve van het papieren formulier (PDF-versie van de aanvraag) worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 
1. Zowel tijdens oriëntatie (homepage / informatiepagina) als tijdens het invullen van de aanvraag 

moet een ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ of ‘Baliemedewerker’ een papieren formulier kunnen printen. 
Daarnaast dient een PDF-versie van de aanvraag vanuit Omgevingsloket online naar het ‘Bevoegd 
gezag’ te worden meegezonden op het moment dat de aanvraag is ingediend; 

2. In het PVE wordt gesproken over papieren formulieren en geprinte formulieren. Vanuit 
Omgevingsloket online wordt de mogelijkheid tot het genereren van PDF-bestanden op basis van de 
aanvraag geboden. Dit kan gebruikt worden voor beide doeleinden; er vanuit gaande dat de 
gebruiker een viewer gebruikt om deze files te bekijken en te printen. Deze viewer kan de Acrobat 
reader of een andere PDF viewer zijn, afhankelijk van het type viewer dat de gebruiker heeft 
gekoppeld via de instellingen van MS Windows;   

3. Er vanuit gaande dat de PDF-versie van de aanvraag standaard op A4-formaat wordt geleverd, wordt 
volstaan met één ontwerp ten behoeve van de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ en ‘Bevoegd gezag’ 
(‘Baliemedewerker’); 

4. Ten behoeve van de ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ en ‘Baliemedewerker’ wordt verschil gemaakt 
tussen een invulversie en een samenvattingversie van de aanvraag (PDF): 

a. De samenvattingversie bevat de ingevulde gegevens zonder de mogelijkheid tot wijzigen of 
aanvullen. Toelichtingen en zgn. keuzehulp zijn overbodig en worden weggelaten; 
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b. De invulversie bevat de eerder ingevulde gegevens, maar biedt de mogelijkheid tot het 
wijzigen en aanvullen hiervan; 

c. De balie- / carrousel-versie is de lege variant van de invulversie; er is niets ingevuld. Verder 
is deze versie gelijk aan invulversie. Om deze reden wordt er in de rest van het functioneel 
ontwerp alleen nog gesproken wordt over de invulversie.   

 

 

Figuur 15: Aanvraag PDF-generatie: momenten en versies 

   

Voor de invulversie van de ‘aanvraag PDF’ gelden de volgende uitgangspunten:   
5. Om wijzigingen en aanvullingen op een uitgeprint formulier mogelijk te maken, worden er op het 

elektronische formulier geen formulieronderdelen uitgesloten op basis van eerdere antwoorden op 
vragen. Dit betekent dat het lege formulier dat uitgeprint kan worden vanaf de home pagina, 
dezelfde rubrieken en vragen zal bevatten als een formulier dat wordt uitgeprint na het doorlopen 
van de vragenboom en het eventueel al digitaal invullen van formuliervelden. Het papieren formulier 
is statisch van karakter;  de routeringen wordt door de gebruiker zelf bepaald op basis van de 
gegeven antwoorden en de instructies op het formulier. Bijvoorbeeld: Indien u deze vraag met ‘ja’ 
hebt beantwoord, ga dan verder met vraag 12); 

6. Om een invulversie van de ‘aanvraag PDF’  te kunnen genereren, moet: 

 minimaal 1 werkzaamheid geselecteerd zijn. Uitsluitend de modulebladen van de geselecteerde 
werkzaamheden worden in de gegenereerde PDF opgenomen. 

 er aangegeven zijn waar betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit in verband met de 
lokale regelgeving; 

 er aangegeven of bepaald zijn wat het ‘Bevoegd gezag’ is. Dit in verband met het 
correspondentieadres en telefoonnummer voor eventuele vragen en het formulier kan 
indienen);  

7. De invulversie van de ‘aanvraag PDF’ bestaat in feite uit een map met een stapel formulieren. Ieder 
formulier wordt in het elektronisch formulier als een moduleblad gepresenteerd aan de gebruiker. 
Dit is in het onderstaande figuur gevisualiseerd: 

 

LVO

Orientatie Vragenboom Aanvraag

invullen

Bevoegd

gezag

Aanvraag

Invulversie

(leeg form)

(PDF)

Aanvraag

Invulversie

(PDF)

Aanvraag

Samenvatting / 

preview

(PDF)

Aanvraag

Samenvatting

(PDF)

Activiteiten gekozen

Locatie bekend (APV)

Bevoegd gezag bekend

Aanvraag

Samenvatting / 

(PDF)

LVO

Orientatie Vragenboom Aanvraag

invullen

Bevoegd

gezag

Aanvraag

Invulversie

(leeg form)

(PDF)

Aanvraag

Invulversie

(PDF)

Aanvraag

Samenvatting / 

preview

(PDF)

Aanvraag

Samenvatting

(PDF)

Activiteiten gekozen

Locatie bekend (APV)

Bevoegd gezag bekend

Aanvraag

Samenvatting / 

(PDF)
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Figuur 16: Invulversie ‘Aanvraag PDF’ 

 

De volgorde van de formulieren op papier komt overeen met de volgorde op het scherm.  

 

Een moduleblad bevat - naast de inhoudelijke opdeling in rubrieken, vraaglabels en invulvakken – de volgende 

informatie: 

 Titel, inclusief landelijke formulierversie op de eerste pagina van het moduleblad; 

 Een vaste Visual op de eerste pagina van een moduleblad; 

 Uniek (volg)nummer van de aanvraag (indien geen sprake is van een invulversie maar een 
“gepersonaliseerde” versie); 

 Een URL voor help en een URL voor meer uitgebreide toelichtingen: de help is een algemene 
toelichting en de meer uitgebreide toelichtingen zijn toelichtingen per activiteitenmodule. Deze 
URL's  worden beide in het papieren formulier opgenomen; 

 Moduleblad naam in footer, inclusief aanvraagnummer en landelijk + lokaal versienummer (van 
belang i.v.m. de eventuele extra vragen van gemeente en/of provincie); 

 Toelichting: zie uitgangspunt 12; 

 Indicatie of het om een aanvraag of melding gaat. 

 Het voorblad zal een zgn. keuzehulp bevatten, waardoor de gebruiker in staat is de juiste bladen te 
selecteren die ingevuld en ingediend moeten worden. Zo hoeft het voorblad zelf en toelichtingen 
niet te worden ingestuurd. Het voorblad bevat een Visual die wijzigt per major release van de 
papieren formulierenset. 

 De vragen op het formulieren hebben alleen betrekking op de voor de beoordeling benodigde 
informatie en niet op vergunningplichtbepaling. Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker zelf al heeft 
vastgesteld dat hij/zij vergunningplichtig is;  

 Routeringsinformatie wordt op papier expliciet vermeld, terwijl dit op het elektronische formulier 
vaak op de achtergrond aanwezig is (in de vorm van kennisregels, overslaan van niet relevante 
rubrieken e.d.). Routeringsinformatie bestaat in twee vormen: 

 Vooraf: voor het invullen van een vraag of rubriek de relevantie aangeven. Dit type 
routeringsinformatie komt in de kantlijn te staan (speciale gekleurde kolom hiervoor); 

 Achteraf: na beantwoorden van een vraag of rubriek. Bijvoorbeeld: indien ‘nee’ ga verder met 
vraag 5d. Dit type routeringsinformatie wordt inline op het formulier opgenomen. 

 
Voor toelichtingen geldt het volgende: 

 

Uitgangspunt is dat de gebruiker autonoom (ook zonder aparte toelichtingsbladen) goed in staat is een 

formulier in te vullen. 

PDF

ToelichtingenModuleblad

Nawoord

Ondertekening
Moduleblad

Objecten
Moduleblad

ActiviteitY

Checklist

Moduleblad

ActiviteitX

Checklist

Moduleblad

Aanvraag+ 

aanvrager

gegevens

Omgevingsvergunning

Aanvraag/ melding

Versie: xx

PDF

ToelichtingenModuleblad

Nawoord

Ondertekening
Moduleblad

Objecten
Moduleblad

ActiviteitY

Checklist

Moduleblad

ActiviteitY

Checklist

Moduleblad

ActiviteitX

Checklist

Moduleblad

ActiviteitX

Checklist

Moduleblad

Aanvraag+ 

aanvrager

gegevens

Omgevingsvergunning

Aanvraag/ melding

Versie: xx
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Zowel elektronisch als op papier zijn vragen op een formulier genest in de volgende structuur: 

 Werkzaamheid / onderdeel module (bijv. slopen, bouwen) 

 Rubriek (bijv. Gegevens object of milieurubriek) 

 Vraag (bijv. "Wat is de straatnaam?") 

 

Per niveau kan er een toelichting worden gegeven. 

 

Op het toelichtingsblad, dat na elk moduleblad wordt opgenomen, worden de toelichtingen op vraag niveau 

opgenomen (alleen voor vragen waarvan op het formulier is aangegeven middels een ‘?’ symbool dat de 

toelichting apart op een toelichtingenblad staat). 

In de lopende tekst van het formulier wordt een toelichting / inleiding op een rubriek opgenomen en 

instructieteksten op vragen worden weergegeven (zelfde als op elektronisch formulier). 

In het elektronische formulier worden achter de vraagtekentjes dezelfde toelichtingsteksten getoond als die 

op het toelichtingsblad op papier beschreven staan (op vraag niveau). 

6.4 Processen Ontvangst en Behandelen 

De volgende use cases uit de startarchitectuur [2], paragraaf 4.2.3, zijn in deze paragraaf uitgewerkt voor het 

‘Bevoegd gezag’: 

1. Maak zaak voor adviesinwinning 

2. Beheer zaak 

3. Beheer bijlagen 

4. Wijzig zaakstatus 

5. Informeer betrokken partij 

 

Binnen het interactie-ontwerp zijn deze use cases als afzonderlijke stappen herkenbaar. 

 

In het PVE [1] zijn binnen paragraaf 2.1.9 weliswaar de informatiestromen rondom oriëntatie en aanvragen 

uitgewerkt, echter in het interactie ontwerp wordt dit verder uitgewerkt.  

6.4.1 Scenario’s 

Bij de behandeling van een ingediende aanvraag zijn een aantal scenario’s mogelijk. Deze scenario’s zijn 

herkenbaar weergegeven in het functioneel ontwerp (in de vorm van statussen). Zie hiervoor hoofdstuk 3.  

6.4.2 Interactie principes 

In het interactieontwerp van de dossiermodule (aanvraag- en behandelmodule) van Omgevingsloket online 

(zie ook paragraaf 3.4) worden de volgende principes gehanteerd: 

1. interactie met de ‘Aanvrager’ en/of ‘Gemachtigde’ vindt plaats per e-mail (als de ‘Aanvrager’ zo 

bereikbaar is en dit heeft aangegeven) of anders per post; 

2. interactie tussen ‘Behandelaar’ en ‘Adviseur’ vindt plaats via de ingebouwde berichtenfunctionaliteit 

van Be Informed; 

3. voor het raadplegen van de volledige statusinformatie moet een gebruiker ingelogd zijn; 



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 56 van 137 

 

4. de ‘Aanvrager’ en/of ‘Gemachtigde’ ontvangt een bericht wanneer de status van zijn aanvraag 

wijzigt. Per statuswijziging zal dit een specifiek bericht zijn; 

5. zodra een event van een ‘Behandelaar’, ‘Adviseur’ of gebruiker een actie vereist, wordt hiervoor een 

bericht verstuurd; 

6. wanneer een aanvraag is ingediend kunnen de gegevens in aanvraag niet meer worden gewijzigd. 

Wel kunnen er aanvullingen gedaan worden als extra bijlagen; 

7. de ‘Coördinator’  en ‘Behandelaar’ van ‘Bevoegd gezag’ of behandeldienst, ‘Uitvoerder’ en ‘Adviseur’ 

hebben de mogelijkheid om aantekeningen (notities) bij de aanvraag te maken. De ‘Aanvrager’ / 

‘Gemachtigde’ kan deze niet inzien; 

8. zowel ‘Behandelaar, ‘Uitvoerder’ als ‘Adviseur’ hebben een eigen ‘view’ op de informatie en kunnen 

elkaars ‘view’ niet muteren. 

6.4.3 Interactieontwerp ‘Bevoegd gezag’ 

Op basis van de interactieprincipes en procesmodel (hoofdstuk 3) is het volgende Omgevingsloket online 

interactieontwerp (wireframes) voor ‘Bevoegd gezag’ uitgewerkt. 

 

 

Figuur 17: interactieontwerp ‘Bevoegd gezag’ (flowchart met wireframes) 

 

Toelichting: 

 Het ‘Bevoegd gezag’ wordt de volgende mogelijkheden geboden: 

o oriëntatie op basis van onder andere frequently asked questions en wetgeving, via 

Informatiepagina’s; 

o het verkrijgen van een overzicht van aanvragen met diverse statussen (zie ook het 

procesmodel); 

 Afhankelijk of het om een melding of aanvraag gaat wordt een ander detailscherm getoond; 
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 Van een geselecteerde aanvraag wordt een overzichtspagina getoond. Vanuit deze pagina is het 

mogelijk om met behulp van aparte schermen/formulieren de inhoud van het aanvraagdossier dossier 

(niet de ingediende aanvraag zelf) in te zien. Qua gebruikersinteractie lijkt deze overzichtspagina veel 

op het scherm dat de ‘Aanvrager’ te zien krijgen wanneer deze de aanvraag aan het invullen is alleen 

zijn de gegevens niet te muteren; 

 Er wordt in het ‘gegevensaanvraag’-scherm onderscheid gemaakt tussen taken die op aanvraagniveau 

kunnen worden uitgevoerd en taken die op werkzaamheidniveau (zoals het inzien en beoordelen van 

een werkzaamheid) kunnen worden uitgevoerd. In Bijlage Procesmodel is per status aangegeven 

welke taken relevant zijn.  

 Als voorbeeld wordt het ‘gegevensaanvraag’-scherm getoond in de status Ingediend; 

 

 
Figuur 18: Werkzaamheden overzicht in status ingediend t.a.v. ‘Bevoegd gezag’ 

6.4.4 Interactieontwerp ‘Baliemedewerker’ 

Een ‘Baliemedewerker’ is een medewerker van het ‘Bevoegd gezag’ die namens ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ 

een nieuwe aanvraag invult. De rol van ‘Baliemedewerker’ lijkt veel op de rol van een ‘Gemachtigde’ met dat 

verschil dat hij/zij geen rol speelt in de formele communicatie binnen het proces. Baliemedewerkers kunnen 

onderling of op initiatief van de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ de conceptaanvraag overdragen. 

 

Uitgangspunten: 

1. Een ‘Baliemedewerker’ (als rol binnen een ‘Bevoegd gezag’) heeft een eigen inlogaccount op 

Omgevingsloket online en is geautoriseerd om een aanvraag in te vullen en in te dienen namens en 

vaak in direct overleg met de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ aan de balie. Vooraf aan het indienen van 

de aanvraag kan de aanvraag worden uitgeprint waarop betreffende ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ 

zijn handtekening kan zetten. Vervolgens kan deze ondertekende aanvraag worden ingescand en als 

bijlage worden toegevoegd en daarna worden ingediend door de ‘Baliemedewerker’. Deze stappen 

zijn afzonderlijke handelingen uit te voeren door de ‘Baliemedewerker’ (hier meer bedoeld als een 

soort werkinstructie)  

2. Na indiening zal de formele communicatie via post of e-mail verlopen, afhankelijk van de 

bereikbaarheid van ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’. Dit is een keuze die de ‘Baliemedewerker’ 

aangeeft bij invoer van de ‘Aanvrager’- en ‘Gemachtigde’ gegevens. De wijze waarop dit gerealiseerd 

wordt is pragmatisch: de ‘Baliemedewerker’ dient in het geval van schriftelijke communicatie het e-
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mailadres van de ‘Coördinator’ in te vullen die de vervolghandelingen (brief opstellen en versturen) 

geacht wordt uit te voeren. Een ‘Baliemedewerker’ is een aparte rol die kan worden toegekend aan 

één of meer medewerkers van het ‘Bevoegd gezag’. Vanuit de principes van functiescheiding wordt 

er vanuit gegaan dat deze rol niet aan een ‘Behandelaar’ en/of ‘Coördinator’ en wordt toegewezen. 

Dit is echter een verantwoordelijkheid van het ‘Bevoegd gezag’ zelf.  

3. De gegevens van de ‘Baliemedewerker’ worden niet geregistreerd bij een aanvraag. Uit het oogpunt 

van traceerbaarheid, wordt wel het userid bij de eventdata opgeslagen.  

4. Een ‘Baliemedewerker’ kan binnen de status ‘Concept’ op elk gewenst moment een set 

aanvraagformulieren uitprinten, waarbij de reeds ingevoerde gegevens afgedrukt worden. 

Voorwaarde is dat hierbij één of meer werkzaamheden zijn geselecteerd. De ‘Aanvrager’ of 

‘Gemachtigde’ vult de rest van de gegevens in op het geprinte exemplaar en stuurt deze op per post 

of levert deze ter plekke in bij het ‘Bevoegd gezag’. 

5. Indien de ‘Aanvrager’ besluit de uitgeprinte en handmatig aangevulde aanvraag in te dienen per 

post, dan zullen de eerder digitaal ingevoerde gegevens naar verwachting niet hergebruikt worden. 

Dit betekent namelijk dat het ‘Bevoegd gezag’ de aanvraag eerst digitaal moet gaan actualiseren en 

dan digitaal in moet dienen. Ook qua termijnen kan dit tot problemen leiden. Hergebruik op deze 

wijze wordt daarom niet ondersteund.  

6. Een ‘Baliemedewerker’ is in staat een met de post binnengekomen aanvraag in te voeren met behulp 

van de standaard functionaliteit ten behoeve van een ‘Aanvrager’, uitgebreid met de optie tot anti-

datering van de aanvraag en het toevoegen van een ingescande digitale versie van het poststuk. Met 

anti-datering wordt bedoeld dat de ‘Baliemedewerker’ de mogelijkheid heeft om de datum van de 

poststempel op te voeren in Omgevingsloket online. Dat kan de huidige datum (van scanning) zijn of 

een datum in het verleden, afhankelijk van de poststempel. Hiermee wordt de datum in het systeem 

gelijk aan de werkelijke datum van ontvangst. 

7.  Een ‘Baliemedewerker’ is in staat een met de post binnengekomen bijlage toe te voegen, inclusief 

optie tot antidatering, aan een concept of reeds door de ‘Aanvrager’ of ‘Baliemedewerker’ 

ingediende aanvraag; 

8. Een ‘Baliemedewerker’ is in staat een aanvraag op te stellen en in te dienen ten behoeve van het 

eigen ‘Bevoegd gezag’;  

 

(Overdracht van) rechten op de conceptaanvraag: 

9. Slechts één persoon tegelijk is geautoriseerd om mutaties in een conceptaanvraag aan te brengen 

(zgn. Invulrecht). 

10. Zowel de ‘Aanvrager’ als de eventuele ‘Gemachtigde’ krijgt leesrechten op de aanvraag, zodat zij 

bijvoorbeeld thuis, als ze een DigiD hebben of eHerkenning, de aanvraaggegevens kunnen bekijken 

in Omgevingsloket online. Er wordt vanuit gegaan dat de ‘Aanvrager’ en/of ‘Gemachtigde’ in de 

meeste gevallen terugkomt bij de ‘Baliemedewerker’ om de aanvraag te laten completeren en in te 

dienen. 

11. Zowel de ‘Aanvrager’ als de eventuele ‘Gemachtigde’ is in staat om de rechten om de aanvraag 

(verder) in te vullen, over te nemen van de ‘Baliemedewerker’. Voorwaarde hiervoor is dat ze een 

DigiD of eHerkenning hebben. Hierna kan de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ de aanvraag zelf 

completeren en indienen. Dit zal naar verwachting incidenteel voorkomen. 

12. Het is mogelijk dat een andere ‘Baliemedewerker’ verder gaat met de aanvraag. Bijvoorbeeld in geval 

van vakantie of ziekte van betreffende medewerker. Dit betekent concreet dat rechten op een 
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aanvraag overgedragen kunnen worden tussen ‘Baliemedewerker’s van hetzelfde ‘Bevoegd gezag’. 

Daarom geldt dat: 

 een ‘Baliemedewerker’ een overzicht van aanvragen kan oproepen met daarin opgenomen de 
concept aanvragen aangemaakt door een ‘Baliemedewerker’ van hetzelfde ‘Bevoegd gezag’. Dit 
is een overzicht met particuliere dan wel zakelijke aanvragen, afhankelijk van de Omgevingsloket 
online applicatie (burger vs. zakelijk) die de ‘Baliemedewerker’ gebruikt  

 een ‘Baliemedewerker’ bij een geselecteerde aanvraag de mogelijkheid heeft om deze over te 
nemen van een andere ‘Baliemedewerker’ binnen hetzelfde ‘Bevoegd gezag’; 

13. Als de ‘Aanvrager’ begint een aanvraag digitaal in te vullen en zich vervolgens bij de 

‘Baliemedewerker’ meldt met het verzoek om ondersteuning, kan de ‘Aanvrager’ het recht om de 

aanvraag verder in te vullen overdragen naar een ‘Baliemedewerker’ (dit is default de eerste 

‘Baliemedewerker’ in de lijst van medewerkers van ‘Bevoegd gezag’. De ‘Baliemedewerker’ achter 

het loket kan deze aanvraag dan selecteren en zo nodig overnemen (als hij/zij niet de eerste in de 

lijst van actieve baliemedewerkers)). 

14. Op het moment dat bij indiening van de aanvraag, de invulrechten van de aanvraag zijn 

overgedragen aan de ‘Baliemedewerker’, betekent dit dat de ‘Baliemedewerker’ op verzoek van de 

‘Aanvrager’ de aanvraag kan intrekken (dus na indiening van de aanvraag). 

 



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 60 van 137 

 

7 Wettelijk kader voor Omgevingsloket online 

7.1 Inleiding 

De aan Omgevingsloket online ten grondslag liggende wetten, regelgeving, verordeningen en besluiten, zijn 

verzameld en geanalyseerd door de experts van het ministerie van IenM en Rijkswaterstaat, WVL 

Leefomgeving inclusief partners.  Lokaal specifieke, gemeentelijk, provinciaal, waterschapafhankelijke 

regelgeving wordt meegenomen in de analyse. 

7.2 Scope van de analyse 

De basis van de analyse is het Overzicht reikwijdte Omgevingsvergunning, Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht – juli 2009. (zie specificatie paragraaf 7.3). Later zijn hier de aanvragen en meldingen op grond 

van de Waterwet en het bouwbesluit aan toegevoegd. 

 

De resultaten van de analyse zijn op verschillende manieren vastgelegd: 

1.  de juridische eisen die door de Wabo en Awb worden gesteld aan het aanvraagproces en 

behandelproces zijn vastgelegd in Bijlage  Procesmodel.  In Bijlage Procesmodel is per status van de 

aanvraag de juridische grondslag opgenomen. Dit vormt de basis van het procesmodel van 

Omgevingsloket online;  

2. de vragen die nodig zijn voor het kunnen afleiden van de vergunning- en meldingsplicht m.b.t. de 

omgevingsvergunning en/of de vergunning waterwet en de te verstrekken informatie, zijn 

vastgelegd in specifieke FO’s. Deze FO’s zijn opgesteld door Royal Haskoning, PRC en experts van het 

ministerie van IenM en andere (vertegenwoordigers) van betrokken ministeries, provincies, 

gemeenten en waterschappen. Deze FO’s maken onderdeel uit van Bijlage indieningsvereisten en 

zijn geordend naar materiewetten. 

7.3 Transponeringtabel Wabo- Omgevingsloket online 

Voorheen was er een transponeringstabel Wabo- en omgevingsloket online die aangaf welke toestemmingen 

als welke formulieronderdelen zijn opgenomen in Omgevingsloket online. De huidige grondslag Wabo en 

formulieren is vastgelegd in de matrix Wabo. 

 

Het Bouwbesluit (melding brandveilig gebruik en sloopmelding) is ook vastgelegd in de matrix Wabo. 

7.4 Juridisch bereik OLO Water  

 

Het overzicht van water werkzaamheden en bijbehorende formulieronderdelen is opgenomen in de 

matrix water. 

 

7.5 Relatie met PVE 

De volgende eisen in het PVE zijn gerelateerd aan de voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk: 
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3 De software dient onder meerdere wettelijke regimes te draaien. Voor een aanvraag is 
daarbij het moment van indiening bepalend. Voor 
meldingen de actuele regelgeving. 

Functioneel 

16 De voorziening dient flexibel te zijn ten aanzien van het inpassen van 
nieuwe vergunningen cq. meldingen almede aanpassing van wetgeving. 

Flexibiliteit 

17 Het dient mogelijk te zijn nieuwe regelgeving te inwerking te laten 
treden op een implementatiedatum. Reeds ingediende aanvragen dienen 
volgens de oude regels te worden afgewikkeld. 

Flexibiliteit 

68 In de voorziening kunnen verwijzingen worden opgenomen naar 
relevante wetteksten. De URL’s van deze verwijzingen dienen voluit te 
worden geschreven zodat deze te allen tijde begrijpelijk zijn (ook bij 
gebruik op het papieren formulier). 

HelpInfo 

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 

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 Audit Trail beschikbaar in de applicatie. 

Beheer 

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 
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8 Kennis 

8.1 Inleiding 

Kennis vormt de verbindende schakel tussen proces, gegevens en content. In het onderstaande figuur - 

gebaseerd op Gartner’s visie op BPM en de rol van kennis -  wordt dit gevisualiseerd. 

 

Figuur 17: Kennis als verbindende schakel en authentieke bron 

 

Binnen Be Informed wordt kennis gemodelleerd op grafische wijze met de volgende doelstellingen: 

 

 Aanbrengen van structuur en navigatiepaden door content. Een voorbeeld hiervan is het bieden van 

navigatie op maat voor het juridisch beheer van de Wabo wetgeving, regelingen, verordeningen, 

etc.. Daarnaast worden er ter ondersteuning van het Vrijblijvend Oriënteren door gebruikers ook 

navigatiepaden geboden en links naar informatie van derden aangegeven; 

 Formeel beschrijven van regels. Juridische regels, uitvoeringsregels en praktische regels bij de 

doelgroepen worden op eenduidige wijze vastgelegd, met inbegrip van verwijzing(en) naar bronnen 

zoals het wettelijk kader. Dit laatste wordt gedaan om impactanalyses te kunnen ondersteunen bij 

wetswijzigingen, maar kan ook worden gebruikt om contextgevoelige achtergrondinformatie te 

tonen. De regels worden met behulp van instrumenten van Be Informed geïnterpreteerd zodat een 

gerichte vraagsturing ontstaat voor gebruikers. Denk qua toepassing aan het faciliteren van het 

Gestructureerd Adviseren van de gebruiker binnen Omgevingsloket online.  

 Het typeren van gegevens. Door middel van contextmodellen wordt het waardebereik (lijst van 

mogelijke waarden, zoals van ‘soort bouwwerk’) van gegevens aangegeven en een ordening 

aangebracht. Door kennismodellering kan dit op geavanceerdere wijze worden uitgewerkt dan 

mogelijk is bij gegevensmodellering. Denk hierbij aan het vormgeven van taxonomieën; 

BPM

Gegevens

Kennis

Content

Mapping

Services

Structurering

BPM

Gegevens

Kennis

Content

Mapping

Services

Structurering
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 Het apart vastleggen van beslisregels voor BPM-toepassingen. Het is mogelijk om 

beslissingsondersteunende services, zoals ‘bepaling bevoegd gezag’ als service met behulp van de 

betreffende kennisregels te implementeren en deze ter beschikking te stellen aan een BPM-

oplossing. Binnen Omgevingsloket online wordt de casemanagement omgeving van Be Informed 

ingezet als BPM-oplossing.   

8.2 Het structureren van kennis 

De hoeveelheid te beheren regels ten behoeve van Omgevingsloket online is groot. Het is de vraag hoe de 

regels (lees: kennismodellen in Be Informed) op zodanige wijze kunnen worden gestructureerd dat ze goed 

beheerbaar zijn, voorzien in effectieve vraagsturing en rekening houden met (verwachte) wijzigingen.  

 

 
 

Figuur 18: Structurering van kennis ten behoeve van vraagsturing en formulier sturing 

5
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Voor Omgevingsloket online is de volgende ordening gekozen: 

 de belangrijkste ordening is een inhoudelijke groepering naar de logische stappen binnen 

Gestructureerd adviseren (vragenboom). Deze stappen zijn: (1) bepalen werkzaamheden (2) 

bepalen onderdeelsoorten, (3a) bepalen onderdelen, (3b) bepalen rubrieken, (4) bepalen 

verplichtingen per onderdeel en rubriek en (5) bepalen bijlagen3. Op basis van de kleur zijn de 

gebruikte concepten binnen de kennismodellen van de applicatie altijd duidelijk in Be Informed 

te onderscheiden waardoor makkelijk te zien is in welke stap het betreffende concept 

thuishoort; 

 het bepalen van de onderdeel eigenschappen, zoals melding / vergunning, en ‘Bevoegd gezag’ 

worden uitgevoerd bij verschillende stappen; 

 ten behoeve van de intelligente werking van het aanvraagformulier worden diverse 

kennismodellen (her)gebruikt die aansturen welke rubrieken relevant zijn, bijv. afhankelijk van 

type bouwwerk. Zie ook bijlage Indieningsvereisten van dit functioneel ontwerp voor de 

uitwerking hiervan voor Bouwen; 

 de secundaire ordening is een inhoudelijke groepering naar Wabo-activiteiten, waarbij een 

aantal ervan om praktische redenen zijn samengenomen; 

 contextmodellen worden los van de bovenstaande ordeningen beheerd, maar hebben uiteraard 

wel relaties. De contextmodellen zijn als zodanig ook herkenbaar door een aparte kleur (oranje) 

in Be Informed en zijn ook de basis voor de vragen die gesteld worden in de vragenbomen; 

 door het gebruik van iconen en gekoppelde memovelden wordt per concept duidelijk gemaakt 

of de grondslag van het concept het wettelijk kader is (en zo ja, welke in bijzonder), een 

uitvoeringsregel of een praktische regel binnen de gebruikersgroepen.  

 

Naast deze ordening worden andere invalshoeken (ordeningen) geboden voor functioneel- en juridisch-

beheer. Zie ook hoofdstuk 7. 

Met behulp van modelleerrichtlijnen worden aanvullende voorwaarden gesteld aan de kennismodellering. De 

modelleerrichtlijnen zijn te vinden in de Be Informed Plaza ( https://plaza.beinformed.com ). 

 

8.3 Voorbeeld van vertaling juridisch Functioneel Ontwerp naar kennismodel 

In dit voorbeeld wordt uitgewerkt hoe vanuit de juridisch Functioneel Ontwerpen (jFO’s) een 

vergunningafleiding wordt samengesteld. De diverse kennismodellen die ontstaan op basis van de jFO’s 

vormen samen de vergunningcheck van Omgevingsloket online. Deze paragraaf dient ter illustratie en is 

gebaseerd op de situatie zoals geldig aan het einde van release 2.5. Vragen en conclusies kunnen per release 

aan veranderingen onderhevig. Daarmee kan de inhoud van deze paragraaf niet overeenkomen met de 

werkelijke situatie, maar dat is voor de uitleg van de werkingsprincipes geen belemmering. 

 

                                                                 
3  De basis hiervoor is een spreadsheet (Juridisch Functioneel Ontwerp, jFO) afkomstig van RWS 
leefomgeving, die als een aparte bijlage gezien kan worden van dit functioneel ontwerp.  
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In dit voorbeeld wordt uitgegaan van de werkzaamheid: Dakkapel plaatsen. In Figuur 19 wordt 1 regel van jFO 

Dakkapel plaatsen getoond. Deze regel komt overeen met 1 vraag binnen de vergunningcheck. Het complete 

jFO omvat alle vragen die gesteld kunnen worden binnen de werkzaamheid Dakkapel bouwen. De opbouw 

van het jFO geeft aan dat niet alle vragen in beeld hoeven te komen. Antwoorden op een vraag kunnen leiden 

tot een volgende vraag, maar ook tot een eindconclusie. Door deze paden te volgen worden er geen 

overbodige vragen gesteld om tot een conclusie te komen. 

 

 

Figuur 19: regel uit jFO “Dakkapel plaatsen” voor de vergunningcheck, versie 13.  

 

In de kolommen van figuur 19 staat achtereenvolgens: het regelnummer / de herkomst van de vraag in de 

wettekst / de vraag die de gebruiker van het omgevingsloket moet beantwoorden / toelichting bij de vraag (in 

dit geval met afbeelding) / 1e antwoord optie / gevolg van 1e antwoord (in dit geval de volgende regel binnen 

dit document) / 2e antwoordoptie / gevolg van 2e antwoord (in dit geval de eindconclusie “Bouwen: 

Omgevingsvergunningplichtig”) 

 

In Be Informed Studio wordt deze vraag uit figuur 19 als volgt gemodelleerd: 

 
Figuur 20: modellering van de vraag “Wat is de hoogte van de dakkapel” 

 

De oranje blokken in figuur 20 (in Be Informed Studio worden deze blokken “concepten” genoemd) 

representeren wat de gebruiker ziet, waarbij het bovenste concept de vraag representeert en de onderste 2 

de antwoordopties. De namen van de concepten zijn zo gekozen dat de modelleur weet waar hij mee bezig is 

(logische naamgeving). De naamgeving zoals in het jFO wordt aangegeven staat in aparte labels, die aan de 

concepten hangen. De gebruiker zal altijd de tekst zien zoals in de labels is opgenomen. In dit voorbeeld is de 

vraag “Wat is de hoogte van de dakkapel?” En de antwoordopties zijn “Maximaal 1,75 meter” en “Meer dan 

1.75 meter”. De pijlen tussen de concepten geven aan dat vraag en antwoorden aan elkaar gerelateerd zijn, 

waarbij de hiërarchie wordt aangegeven door de richting van de pijl. Door middel van de letter P wordt 

aangegeven dat de gebruiker hier moet kiezen tussen 1 van de 2 antwoordopties (beiden aanvinken is niet 

mogelijk). De toelichting op de vraag staat in een gekoppeld bronbestand. 

 

In figuur 21 is het eindresultaat binnen de vergunningcheck te zien: de vraag over de hoogte van de dakkapel. 
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Figuur 21: de vraag met toelichting en antwoordopties zoals deze er in het omgevingsloket uitziet. 

 

Door het beantwoorden van meerdere vragen wordt er een vergunningplicht afgeleid. Een combinatie van een 

aantal antwoorden (dus niet de gestelde vraag, maar het door de gebruiker gegeven antwoord) zal leiden tot 

een bepaalde eindconclusie. In de onderstaande figuur is te zien hoe meerdere antwoorden samen de 

“standaard voorwaarden dakkapel” vormen. 

 
Figuur 22: Bepaling van de standaard voorwaarden dakkapel4 

 

In figuur 22 is te zien dat er niet aan de standaard voorwaarden wordt voldaan als het bijvoorbeeld een 

monument betreft. Daarnaast moeten alle antwoorden waar een “vereist” pijl naar toe wijst gegeven zijn.  

 

 

                                                                 
4 Het concept “standaard voorwaarden” uit figuur 22 zie je in figuur 23 weer terugkomen als voorwaarden om 

vergunningsvrij te kunnen bouwen. In Be Informed studio is dit “opknippen” van kennismodellen een manier om de 

informatie overzichtelijk te houden en te kunnen hergebruiken. De volledige inhoud van figuur 22 had ook in figuur 23 

kunnen staan, maar dat maakt de overzichtelijkheid niet groter.  
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Figuur 23: kennismodel vergunningsvrij dakkapel plaatsen 

 

Figuur 23 geeft alle voorwaarden aan om een dakkapel vergunningsvrij te plaatsen. Behalve dat er aan de 

standaard voorwaarden moet zijn voldaan, zijn er 2 situaties die bepalen of een gebruiker vergunningsvrij zijn 

dakkapel mag plaatsen. Ofwel hij bouwt aan de achterzijde van zijn huis en het betreft geen recreatiewoning, 

ofwel de dakkapel wordt aan de zijkant van het huis gebouwd, kijkt niet uit op een openbaar gebied en is niet 

geplaatst op een recreatiewoning. De “veroorzaakt door” pijlen representeren deze ..of.. constructie 

 

Aan de andere kant zijn er ook verschillende situaties die tot een vergunningplicht kunnen leiden. Een van die 

situaties is weergegeven in figuur 24. 

 
Figuur 24: 1 van de combinaties in antwoorden die leiden tot een vergunningplicht bij het plaatsen van een 

dakkapel 

 

In figuur 24 staan de antwoorden die (onder andere) leiden tot een vergunningplicht. De standaard 

voorwaarden uit figuur 22 komen hier weer terug, die antwoorden moeten in ieder geval gegeven zijn. 

Daarnaast moeten de antwoorden dat de dakkapel aan de zijkant van het huis geplaatst wordt en dat het zijvlak 

uitkijkt op een openbaar gebied ook gegeven zijn om aan de voorwaarden voor vergunningplicht te voldoen. 

Dit wordt afgedwongen door de vereist pijlen vanuit het vergunningplicht concept.   
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Figuur 25: het kennismodel waarin de uiteindelijke bepaling van vergunningsvrij / vergunningsplicht voor de 

dakkapel wordt afgeleid 

 

In figuur 25 staat aan de linkerkant de referentie naar de vergunningsvrije situatie (zoals beschreven in figuur 

23). Het model geeft weer dat het plaatsen van de dakkapel nooit vergunningplichtig kan zijn als er sprake is 

van een vergunningsvrije situatie. Aan de rechterkant van het model in figuur 25 komen staan de referenties 

naar de vergunningplichtige situaties. Hierbij verwijst het onderste concept terug naar het kennismodel uit 

figuur 24. In deze plaatjes is dat niet te zien, maar in de modellen zelf is dit door de naamgeving terug te vinden. 

 

Figuur 25 geeft het uiteindelijke model weer waarmee bepaald wordt of voor het plaatsen van de dakkapel een 

vergunningaanvraag gedaan moet worden, of dat dit vergunningsvrij kan plaatsvinden. Er zijn nog wat 

tussenmodellen niet weergegeven in dit voorbeeld, maar voor het globale begrip van de werking is dat geen 

belemmering.  

 

De verdere uitwerking van alle andere werkzaamheden is te vinden in de modellen en gekoppelde bronnen 

binnen Be Informed Studio. Deze kunnen als een aparte bijlage kunnen worden beschouwd. 

8.4 Integratie Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 

8.5 De huidige Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is niet in Omgevingsloket online 

geïntegreerd. Voor het doen van de vergunningcheck en melding wordt in Omgevingsloket online 

nu verwezen naar de AIM. Format FO’s (vergunningcheck en formulier)  

Vanwege de omvang en complexiteit die gepaard gaan met de realisatie van Omgevingsloket online is de keuze 

gemaakt om de inhoud van de formulieren en vergunningchecks/toeleidingen in aparte jFO’s op te nemen. 

Deze jFO’s kennen een vast format. Een beschrijving van deze jFOs is opgenomen in het document 

“Instructie_jFO”, binnen bijlage indieningsvereisten. 

8.6 Structurering kennis in aanvraagformulieren 

De aanvraagformulieren worden samengesteld binnen het Be Informed case management gedeelte. Er zijn 

vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal lagen gespecificeerd, deze worden in het volgende 

model schematisch weergegeven: 
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Figuur 26: gegevensmodel werkzaamheden binnen aanvraagmodule 

 

In het model zijn de volgende entiteiten weergegeven: 

 

 Werkzaamheid 

De door de aanvrager uit te voeren werkzaamheid.  

Voorbeelden van werkzaamheden: “Dakkapel plaatsen” en “Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of 

veranderen (Milieu)” en voor water: “Kabels of leidingen aanleggen”. 

 

 Onderdeel 

Het onderdeel van de werkzaamheid is te beschouwen als een juridische eenheid waarover het 

bevoegd gezag een beslissing moet nemen. Als een onderdeel geen rubrieken heeft, dan heeft 

onderdeel een (meestal) gelijknamig formulier. 

Voorbeelden van onderdelen: “Slopen” en “Oprichting” (Milieu) en voor water: “Waterstaatswerk of 

beschermingszone gebruiken”. 

 

 Rubriek 

Een rubriek hangt aan een onderdeel. Het feit dat er gewerkt wordt met rubrieken heeft 2 redenen.  
1. De milieuformulieren hadden deze gelaagdheid ook buiten het loket in de oude papieren 

formulieren. Bij de vertaalslag naar het loket is deze indeling gehandhaafd. 
2. Alleen bij rubrieken worden tabellen ondersteund. Dit heeft zijn oorsprong in de uitspraak dat 

tabellen alleen bij milieuonderdelen zouden voorkomen. Met de integratie van water binnen het 
omgevingsloket is dit niet meer het geval. Dit resulteert met ingang van release 2.5 in een aantal 
wateronderdelen die als rubrieken zijn ingericht. 

 

Voorbeelden van rubrieken: “algemeen”, “aspect”, “activiteit”, “ontheffing” of “tabel” zijn (in het 

geval van Milieu) en voor water “Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken” en “Kabels of 

leidingen aanleggen” (in het geval van “Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken”) 

Voorbeelden van subrubrieken: “Houden van dieren” en “Hout en kurk” (beide in geval van Milieu). 

De lus links onderin geeft aan dat een rubriek een andere rubriek als “parent” kan hebben. Dit is in het 

geval bij Milieu voor de meeste tabelrubrieken die een kind zijn van een andere soort rubriek.  

 

 Indieningsvereisten 
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Voor zowel onderdelen als rubrieken geldt dat aan de indieningsvereisten voldaan moet zijn, voordat 

de aanvraag ingediend kan worden. Dit betekent alleen dat de verplichte vragen moeten worden 

ingevuld dat is wat anders als voldoen aan de indieningsvereisten?  

Voorbeelden: “Indieningsvereisten bouwen” en “Indieningsvereisten Energie” (Milieu). 

 

 Tabellen 

Als een rubriek van type “tabel” is, zal deze een eigen specifieke naam hebben.  

Voorbeelden: “Bodembedreigende activiteiten” en “Opslagkasten” (beide in geval van Milieu). 

 

Als een gebruiker uiteindelijk op de “specificeren” knop klikt, ziet hij de vragen zoals ze in het aanvraag jFO zijn 

opgesteld. In Be Informed Studio zijn deze gegroepeerd in zogenaamde attribuutgroepen per formulierpagina: 

 

 
De eigenschappen van de vragen zijn configureerbaar, zoals de maximale invoer van een memoveld, of de 

keuzes die een gebruiker kan maken bij een meerkeuzevraag. Ook de afhankelijkheden (vragen die alleen in 

beeld komen als ze een bepaalde antwoordoptie op een voorgaande vraag hebben gegeven) worden hier 

ingesteld. 

 

Over deze attribuutgroep ligt een laag die controles uitvoert op de antwoorden die de gebruiker geeft. Als een 

gebruiker bijvoorbeeld vergeet om een verplichte vraag te beantwoorden, zal hij daarvoor een melding in beeld 

krijgen die hem daarop wijst. Hij zal een antwoord moeten geven voordat hij verder kan met een volgende 

pagina / de rest van de aanvraag. 
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9 Beheer & Beveiliging  

9.1 Organisatiebeheer voor een organisatie 

De hoofdkeuze die gemaakt moet worden is of de dossier module gebruikt wordt voor behandeling van een 

aanvraag. Verder kan het een organisatie ‘Bevoegd gezag’ kan op verschillende manieren Omgevingsloket 

online integreren met hun werkprocessen: 

1. de keuze van de zogenaamde aansluitvorm. (paragraaf 9.1) 

2. de beïnvloeding van de uitkomsten van de vergunningplichtbepaling (door vergunningsvrij verklaren 

van onderdelen en extra vragen waaronder knock-out vragen) en toevoegen van extra vragen aan het 

formulier (zowel open als gesloten). Zie paragraaf 9.1 

3. de specifieke instellingen (o.m. e-mailadres van de functionele postbus) – zie ook paragraaf 9.1 en 

bijlage Gegevensmodel bij ontwerp van de stuurtabellen; 

4. autorisatie instellingen (zie paragraaf 9.4)  

 

9.1.1 Aansluitvormen   

Het Bevoegd gezag kan aanvragen digitaal of op papier ontvangen, afhankelijk van de keuze van de 

aanvrager. 

Bij digitale aanvragen kunnen zij kiezen voor de optie de behandelmodule of behandelmodule uit. 

 

Gemeenten, provincies, waterschappen en rijk verkeren in verschillende ontwikkelingsstadia van 

automatisering. Dat betekent dat zij niet over gelijkwaardige voorzieningen beschikken. Om recht te doen aan 

alle betrokken overheidsorganisaties is gekozen om binnen Omgevingsloket online drie aansluitvormen voor 

‘Bevoegd gezag’ te beschrijven. 

 

Voor alle aansluitvormen gelden de volgende uitgangspunten: 

1. verplicht gebruik van de aanvraag module (vragenboom, invullen aanvraag); gebruik van de dossier 

module t.b.v. de behandeling is optioneel; 

2. in alle gevallen bevat Omgevingsloket online de complete aanvraaggegevens, d.w.z. alle door de 

‘Aanvrager’ verstrekte gegevens, bijlagen, notities en andere documenten. Ook aanvullingen worden 

altijd in Omgevingsloket online geplaatst en afhankelijk van de aansluitvorm doorgestuurd naar 

‘Bevoegd gezag’. Voor aanvullingen en door aanvrager verstrekte gegevens geldt dat de aanvrager er 

na toestemming van het bevoegd gezag voor mag kiezen om de aanvullingen of onderdeel van de 

aanvraag buiten het loket om op papier aan te leveren. In hoeverre Omgevingsloket online ook 

behandelgegevens (zoals notities, adviezen, etc.) bevat is afhankelijk van de keuze van elke betrokken 

overheidsorganisatie; 
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3. de verschillende statussen van het hoofdproces van Omgevingsloket online gelden bij alle 

aansluitvormen en zijn voor alle betrokkenen, waaronder ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’, ‘Bevoegd 

gezag’, behandeldienst en ‘Adviseur’, zichtbaar. Kanttekening hierbij is dat ‘Bevoegd gezag’ 

vooralsnog geen wettelijke verplichting heeft om de status te synchroniseren, in het geval dat ze de 

dossiermodule van Omgevingsloket online niet gebruiken; de functies van de dossiermodule die tot 

een statusovergang leiden, zijn in alle gevallen beschikbaar en kunnen zowel op handmatige als 

elektronische wijze uitgevoerd worden met behulp van berichten. Voor een uitwerking van de 

handmatige functies zie paragraaf, voor de structuur van e-mailberichten zie bijlage Procesmodel en 

FO E-mails vanuit OLO voor de elektronische berichten de Bijlage Berichtencatalogus of de m.i.v. OLO 

2.5 binnen OLO te raadplegen berichtencatalogus; 

4. eenduidige communicatie met ‘Aanvrager’ en ‘Gemachtigde’; 

5. de authentieke bron (‘Aanvrager’, Omgevingsloket online, gemeentelijk-systeem, basisregistratie) van 

gegevens en documenten dient per gegevenssoort altijd helder te zijn; 

6. wijzigen van het ‘Bevoegd gezag’ is bij alle aansluitvormen mogelijk conform het procesmodel van 

Omgevingsloket online; 

7. eenduidige werkwijze ten behoeve van ‘Bevoegd gezag’ en ‘Adviseur’ (dus niet gemeenteafhankelijk). 

De ‘Adviseur’ (adviesorganisatie) is in staat de adviezen handmatig toe te voegen aan Omgevingsloket 

online. Deze worden vervolgens afhankelijk van de betreffende aansluitvorm door Omgevingsloket 

online direct doorgestuurd naar het ‘Bevoegd gezag’; 

8. de (eventuele) referentiecode van het ‘Bevoegd gezag’ (= identificatie van verzoek) kan naar 

Omgevingsloket online op elektronische wijze (via een bericht) worden gecommuniceerd of 

handmatig worden ingevoerd; 
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De aansluitvormen zijn: 

1. Behandelmodule Aan: Volledig gebruikmaken van behandelmodule van Omgevingsloket online 

 Het ‘Bevoegd gezag’ kan volledig gebruik maken van Omgevingsloket online behandeldossier. Alle in 

dit functioneel ontwerp beschreven functies zijn dan ook van toepassing. Verzendmethode ‘e-mail’ is 

standaard van toepassing welke in soap-xml gewijzigd kan worden.  

 Zodra een vergunningaanvraag of melding is ingediend, wordt de aanvraag in XML-formaat op de FTP-

server van het bevoegd gezag geplaatst en wordt er een notificatie e-mail naar het ‘Bevoegd gezag’ 

gestuurd. 

 Combinaties mogelijk met verzendmethode: email of soap/ xml 

 Download methode FTP 

Vanaf 1 december 2017 worden bij verzendmethode e-mail geen e-mails met XML-berichten meer 

verzonden. De XML-berichten worden op de FTP-server van het bevoegd gezag geplaatst en het 

bevoegd gezag krijgt hiervan een notificatie e-mail. 

 

2. Behandelmodule Uit: Combinatie van mid- en backoffice met de behandeldossier (opslag) van  

Omgevingsloket online  

 Indien het ‘Bevoegd gezag’ een systeem heeft voor procesafhandeling en –sturing (workflow) kan zij 

besluiten slechts gebruik te maken van het behandeldossier voor de opslag van authentieke gegevens.  

 Zo zal aanvullende dossiervorming (commentaar / adviezen van ‘Behandelaar’ en ‘Adviseur’) van 

‘Bevoegd gezag’ ook via Omgevingsloket online plaatsvinden, mogelijk via handmatig uploaden van 

documenten. De (in- en externe) processen, waaronder de communicatie met ‘Behandelaar’ en 

‘Adviseur’, vindt echter via de eigen automatiseringsmiddelen plaats. 

 Zodra een vergunningaanvraag of melding is ingediend, wordt de aanvraag via een XML-bericht 

inclusief links naar de bijlagen vanuit Omgevingsloket online op de ftp-server van het ‘Bevoegd gezag’ 

geplaatst. M.b.v. filetransfer kan het ‘Bevoegd gezag’ vervolgens de aanvraag en eventuele bijlagen 

ophalen bij Omgevingsloket online. 

 Combinaties mogelijk met verzendmethode email/xml of soap/xml 

 Download methode FTP 

Vanaf 1 december 2017 worden bij verzendmethode e-mail geen e-mails met XML-berichten meer 

verzonden. De XML-berichten worden op de FTP-server van het bevoegd gezag geplaatst en het 

bevoegd gezag krijgt hiervan een notificatie e-mail. 

 

3. Behandelmodule Uit: Volledig gebruikmaken van mid- en backoffice en geen gebruik van 

behandeldossier van Omgevingsloket online 

Indien het ‘Bevoegd gezag’ over een adequate midoffice- of backoffice systeem beschikt kan zij besluiten geen 

gebruik maken van het behandeldossier. Nu zal men uitsluitend gebruik maken van het behandeldossier voor 

opslag van de aanvraaggegevens, dat betekent: 

 het compleet houden van het aanvraagdossier (naar keuze via automatisch bericht of handmatig) – 

zie algemeen uitgangspunt 2; 

 het actualiseren van statusinformatie (in principe via automatisch bericht, maar handmatig mag ook) 

– zie algemeen uitgangspunt 3; 

 ‘Adviseur’ kan adviezen handmatig plaatsen op Omgevingsloket online, waarna ‘Bevoegd gezag’ 

automatisch wordt geïnformeerd door Omgevingsloket online (XML-bericht) - zie algemeen 

uitgangspunt 7; 
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 communicatie referentienummer ‘Bevoegd gezag’ – zie algemeen uitgangpunt 8.  

 Download methode FTP 

Vanaf 1 december 2017 worden bij verzendmethode e-mail geen e-mails met XML-berichten meer 

verzonden. De XML-berichten worden op de FTP-server van het bevoegd gezag geplaatst en het 

bevoegd gezag krijgt hiervan een notificatie e-mail. 

 

Standaard is de verzendmethode ‘soap/xml’: zodra een vergunningaanvraag is ingediend, wordt de aanvraag 

via een XML-bericht inclusief links naar de bijlagen vanuit Omgevingsloket online naar het ‘Bevoegd gezag’ 

gestuurd. M.b.v. filetransfer kan het ‘Bevoegd gezag’ vervolgens de PDF van de aanvraag én de eventuele 

bijlagen ophalen bij Omgevingsloket online 

Vanuit het aanvragen- en meldingenoverzicht worden de ‘Aanvrager’ en ‘Gemachtigde’ doorgelinkt naar het 

zaaksysteem of de website van het ‘Bevoegd gezag’. Dit gebeurt op basis van het referentienummer van het 

‘Bevoegd gezag’, d.w.z. het verzoek-nr dat door het ‘Bevoegd gezag’ is aangemaakt t.g.v. de ontvangst van een 

aanvraag. 

 

Hoofdkeuze: dossiermodule ten behoeve van behandeling aan: 

 “ja”, Behandelmodule aan. Processtappen voor afhandelen van een aanvraag worden 

aangeboden volgens RGBZ-proces en op basis van rollen en autorisaties daarbinnen zoals 

concreet gemaakt in de autorisatiematrices in de FO bijlage procesmodel . Dossier kan 

gebruikt worden voor advies (extern)  

o “nee”, Behandelmodule uit. Processtappen worden niet gestructureerd aangeboden. Dossier 

kan gebruikt worden voor advies (extern). Gebruik van behandelmodule: parameter die 

aangeeft of het ‘Bevoegd gezag’ de behandelmodule van Omgevingsloket online gebruikt 

voor de behandeling (ja/nee) 

In dit geval zijn de meeste taken zonder volgordelijkheid beschikbaar in de behandelmodule 

om samenwerking binnen te keten te ondersteunen. De taken die voor Bevoegd Gezag 

beschikbaar moeten zijn indien gebruik van de dossiermodule t.b.v. behandeling “nee” is 

staan beschreven in de Bijlage Behandel en beheermodule. 

 

 

Specifieke instellingen, interactie met de aanvrager in de conceptfase 

 

Vooroverleg ja/nee.  

 Ja Onder de optie “contact met de bevoegd gezag” kan een aanvrager een aanvraagdossier 

openstellen waarvoor de organisatie bevoegd gezag is. Bij openstelling ontvangt de 

organisatie een bericht. Medewerkers van de organisatie kunnen aanvraag dossier inzien. Zij 

kunnen ook adviesaanvragen over het dossier. Dit er ondersteuning van een vooroverleg van 

overheid met aanvrager.  Openstelling kan alleen in de fase concept. 

 Nee Onder “contact met de bevoegd gezag” wordt de optie openstellen niet getoond. 

 

Invulhulp ja/nee 
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 Ja. Onder de tab “contact met de overheid” kan een aanvrager een dossier laten veranderen 

door het bevoegd gezag. De organisatie ontvangt een bericht dat invulhulp is verzocht. Een 

medewerker met de rol “baliemedewerker” kan wijzigingen in het aanvraagdossier 

aanbrengen. De aanvrager kan invulhulp ten alle tijden intrekken. Invulhulp blijft ook na het 

indienen van de aanvraag beschikbaar (tot de status Beschikking) , bv voor het doen van 

aanvullingen Nee Onder “contact met de overheid” wordt de optie “invulhulp” niet 

getoond. 

 

 

Specifieke instellingen, communicatie.  

 

Verzendmethode. De organisatie kan instellen hoe zij berichten vanuit het omgevingsloket online 

wenst te ontvangen. 

 E-mail. (Standaard.)  XML-Berichten worden op de FTP-server van het bevoegd gezag 

geplaatst en het bevoegd gezag krijgt een notificatie e-mail. Afhankelijk van de processtap 

ontvangen behandelaars/adviseurs/coördinatoren berichten in persoonlijke e-mailbox. 

 Soap/XML. Organisatie ontvangt en verzendt berichten via overheidsservicebus. Hierop 

moet de organisatie wel ingericht zijn.  

 

StUFversie schema: Hiermee geeft het bevoegd gezag aan conform welke StUF versie aan haar 

verzonden XML berichten moeten voldoen.  

 Deze instelling werkt Bevoegd gezag breed op het berichtenverkeer, wijzigen betekent dat 

vanaf dat moment alle XML berichten aan dat Bevoegd Gezag in die andere StUF versie 

worden aangemaakt en verzonden. (Ook berichten rondom al in behandeling zijnde 

aanvragen.)  

 Er kan een keuze gemaakt worden uit 1 van 3 StUF versies.  Gebruik van een oudere StUF 

versie betekent dat niet alle berichten aanwezig of volledig kunnen zijn. Zo zijn de 

aanpassingen voor de toevoeging van de Waterwet in R2.5 opgenomen vanaf StUF versie 

3.10 en niet beschikbaar in de eerdere StUF 3.05. Op dit moment kan worden gekozen 

tussen StUF versie 3.05, 3.11 en 3.12. 

 

Synchronisatie door BG via het loket: 

 Ja: Wanneer de status van het dossier wijzigt, wordt dit zichtbaar bij de aanvrager. De 

aanvrager ziet in het omgevingsloket online de verschillende afhandelstadia zoals die door 

BG worden uitgevoerd (In behandeling, aanvulling gevraagd, beschikt, …) en kan op die 

manier de afhandeling volgen. In het behandeldossier is de status van het dossier ook  

zichtbaar voor overheid. 

 Nee:   De status van het dossier is niet zichtbaar voor de aanvrager, er wordt vermeld status 

onbekend. Het Bevoegd Gezag moet in dat geval dus zelf de voortgang op een andere 

manier richting aanvrager communiceren.   

 

Communicatie naar aanvrager via OLO:  

 Ja: Berichten uit processtappen worden naar aanvrager gestuurd. 
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 Nee: Er worden, behalve het ontvangstbericht, géén berichten vanuit het loket gestuurd. 

BG verzorgt zelf, buiten OLO om, die communicatie met de aanvrager. 

 

9.1.2 Beheer van aanvullende organisatiegegevens gegevens en gebruikers 

Alle organisatie kennen een medewerker met rol lokaal beheerder. Deze lokaal beheerder kan voor de 

organisatie instellingen wijzigen. 

 

Organisatiebeheer (zie voorgaande paragraaf) 

  

 

Organisatiegegevens als adres/website/telefoonnummer worden alleen aan aanvragers getoond in geval de 

organisatie Bevoegd Gezag is. 

 

Gebruikersadministratie: 

Naam, wachtwoord, rol en e-mailadres per medewerker per ‘Organisatie ’. In geval van adviesorganisatie is de 

rol behandelaar de adviseur.  

9.2 Beheer van lokale stuurgegevens bevoegd gezag 

 

 Overheids Identificatie Nummer (OIN): dit nummer wordt meegestuurd in de soap/xml berichten naar 

betreffend ‘Bevoegd gezag’. Dit is alleen relevant i.g.v. verzendmethode soap/xml. 

 Gebruikersnaam en wachtwoord: deze zijn nodig voor de beveiligde file transfer faciliteit m.b.v. FTPs. 

 Status info: parameter die aangeeft of het ‘Bevoegd gezag’ de status van Omgevingsloket online-zaak 

synchroniseert, bijvoorbeeld om via Omgevingsloket online de ‘Aanvrager’ of betrokken ‘Adviseur’ 

daarover te informeren. Deze parameter is van belang als het ‘Bevoegd gezag’ de behandelmodule 

van Omgevingsloket online niet gebruikt voor de behandeling. 
Default: ‘ja’ (en gebruik dossiermodule ook ‘ja’)  

Als ‘nee’ (en gebruik dossiermodule ook ‘nee’), dan zal dit zichtbaar zijn in het overzicht t.b.v. 

‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’, de status is dan ‘onbekend’.  

Als ‘nee’ (en gebruik dossiermodule ‘ja’), dan zal de status wel zichtbaar zijn in het overzicht t.b.v. 

‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’, mits het ‘Bevoegd gezag’ zelf voor de mapping zorg draagt. De 

beschikbare statussen zijn dan:  

1. In behandeling 

2. Aanvullingen vereist 

3. Aanhouden beslissing 

4. Ontwerpbesluit 

5. Beschikking 

6. Dossier gesloten 
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 Uitbesteden uitvoering: parameter die aangeeft of het ‘Bevoegd gezag’ de uitvoering van de 

behandeling heeft uitbesteed aan andere organisaties. De ‘Lokaal beheerder’ kan hierbij het volgende 

instellen: 

a. ‘Bevoegd gezag’ krijgt geen notificatie als een andere organisatie ‘Uitvoerder’ is - of - 

b. ‘Bevoegd gezag’ krijgt wel een notificatie als een andere organisatie ‘Uitvoerder’ is - of – 

c. als vorige punt, maar met dit verschil dat het contact met de ’Aanvrager’, ‘Melder’  of 

‘Gemachtigde’ via ‘Bevoegd gezag’ blijft lopen. 

 Parameter: ‘Bevoegd gezag’ kan default vrije tekst van het e-mailbericht ‘ontvangstbevestiging’ 

gedeeltelijk aanpassen.  

 

Overige extra stuurgegevens instelbaar door ‘Beheerder’ van ‘Bevoegd gezag’: 

 Verwijzing naar één of meerdere adviseurs van het type ‘overige adviesorganisaties. Dit is van belang 

voor het selecteren van ‘Adviseur’s). 

 

Stuurgegevens m.b.t. vergunningplichtbepaling per onderdeel instelbaar door ‘Beheerder’ van ‘Bevoegd gezag:  

1. Parameter die aangeeft of het onderdeel (a) altijd vergunningsvrij is (voorbeeld: in sommige 

gemeentes heb je voor het kappen van een boom geen vergunning nodig), (b) altijd vergunningplichtig 

is of (c) conform landelijke regelgeving is.  

Default: ‘conform landelijke regelgeving’. Is veranderd met 2.4  

Het effect van de optie ‘vergunningsvrij’ is dat het onderdeel direct als vergunningsvrij wordt afgeleid 

zodra blijkt dat de door de gebruiker ingevulde de locatie valt binnen het grondgebied van betreffend 

‘Bevoegd gezag’. Dit werkt als een knockout criterium (dus ook de standaard vragen m.b.t. 

vergunningplichtbepaling worden dan niet gesteld). 

 

2. Vrij tekstveld waarin kan worden aangegeven welke lokale regelgeving van kracht is m.b.t. het bepalen 

van de vergunningplicht. Optioneel kan ook een verwijzing (hyperlink) worden gedefinieerd naar de 

website van ‘Bevoegd gezag’ waar betreffende lokale regelgeving staat beschreven.  

Het effect hiervan is dat de inhoud wordt getoond aan de gebruiker op het moment dat deze in 

Omgevingsloket online checkt of er een verplichting bestaat m.b.t. betreffende onderdeel. De inhoud 

wordt gevolgd door een controle vraag die met ja/nee beantwoord kan worden en werkt als een 

knockout criterium 

 

3. Parameter voor het onderdeel brandveilig gebruik die aangeeft het aantal personen dat de 

grenswaarde vormt voor de overgang van meldingsplicht naar vergunningplicht. 

Default is 50 personen. 

 

4. Parameter die het versiebeheer van de lokale regels voor de vergunningscheck bepaalt. De periode 

van geldigheid kan hier aangegeven worden. Let op, zolang er geen einddatum is ingevuld kunnen 

geen nieuwe gegevens worden opgenomen. 

 

5. Parameter beheer lokale vragen aanvraagformulier. Bij het maken van een nieuwe tijdversie moeten 

de vragen van de laatst bekende tijdversie overgenomen worden. Dit maakt het mogelijk dat een 

eenmaal ingediende aanvraag conform de op het moment van indiening geldende wetgeving wordt 

beoordeeld, terwijl er tegelijkertijd nieuwe wetgeving kan zijn.  
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 Begin- en einddatum: mogen geen overlap vertonen met bestaande tijdversies 

 Als de begindatum verstreken is, mogen er geen vragen meer worden toegevoegd, gewijzigd of 

verwijderd. 

 Als de einddatum verstreken is, mag de tijdversie helemaal niet meer worden bijgewerkt. 

 

Stuurgegevens m.b.t. extra vragen per formulieronderdeel instelbaar door ‘Beheerder’ van ‘Bevoegd gezag:   

1. Mogelijkheid om een aantal extra vragen toe te voegen, waarbij per vraag moet worden aangegeven: 

 <vaste id, tagname> 

 type vraag: open / gesloten 

 label voor gebruiker: omschrijving van de vraag 

 toelichting: toelichting op de vraag 

 optioneel: hyperlink naar website van ‘Bevoegd gezag’ 

P.S. Bij het totaal aantal vragen wordt een ‘Bevoegd gezag’ versienummer opgenomen. Deze wordt 

getoond op het papieren formulier in de footer.  

P.P.S. De vragen zijn voorzien van een begin- en einddatum, om overlap met bestaande tijdversies te 

voorkomen. 

 

De vragen, inclusief omschrijving en mogelijkheid tot invoer, worden getoond aan het einde van het 

betreffende formulieronderdeel. 

De door de gebruiker ingevulde informatie  wordt opgenomen in de aanvraag en na indienen via PDF 

en xml aangeboden aan het betreffende ‘Bevoegd gezag’. 

Vanuit praktisch oogpunt zijn er maxima gesteld m.b.t. het aantal vragen (5), de maximale omvang 

van het label (500 karakters) en het maximale omvang van het invoerveld (500 karakters bij open 

vragen).  

9.3 Separaat inlogportaal voor beheerders 

Voor het uitvoeren van de beheertaken voor het Omgevingsloket online maken de beheerders gebruik van 

aparte inlogportalen. Een uitgebreidere beschrijving hiervan staat in “Bijlage Behandel en beheermodule” en 

“Bijlage Aanvraagmodule”. 

9.4 Authenticatie 

In Omgevingsloket online worden drie vormen van authenticatie gerealiseerd:  

1. DigiD voor burgers / particulieren. 

2. eHerkenning voor zakelijke markt en organisaties. 

3. Authenticatie middels eigen voorziening. Deze wordt gebruikt ten behoeve medewerkers van 

‘Bevoegd gezag’, Uitvoeringsorganisaties en ‘Adviesorganisatie’,  

a. niet-ingezetenen worden via authenticatie voorziening van Be Informed toegevoegd aan de 

organisatie “particulier niet ingezetene”  

b. buitenlandse bedrijven en binnenlandse instellingen die niet bij de Kamer van Koophandel kunnen 

worden ingeschreven en om die reden geen DigiD of eHerkenning account kunnen krijgen,” maar 

wel recht hebben om gebruik te maken van Omgevingsloket online kunnen worden toegevoegd 

aan de organisatie “zakelijk-niet ingezetene”  

 



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 79 van 137 

 

De vragen, inclusief omschrijving en mogelijkheid tot invoer, worden getoond aan het einde van het 

betreffende formulieronderdeel. 

De door de gebruiker ingevulde informatie wordt opgenomen in de aanvraag en na indienen via PDF en xml 

aangeboden aan het betreffende ‘Bevoegd gezag’. 

Vanuit praktisch oogpunt zijn er maxima gesteld m.b.t. het aantal vragen (5), de maximale omvang van het 

label (500 karakters) en het maximale omvang van het invoerveld (500 karakters bij open vragen).  

9.5 Wachtwoord vergeten/wijzigen 

In Omgevingsloket online is onderstaande functionaliteit beschikbaar omtrent het beheer van gebruikers-

accounts. Deze wordt door de ‘Beheerders’ (lokaal en landelijk) ook gebruikt bij de uitgifte van nieuwe 

accounts. 
 

Op de inlogpagina’s van  ‘Inloggen zonder DigiD’, ‘Alternatief inloggen’ en ‘Behandel/beheer’ staat de taak 

‘Wachtwoord vergeten/wijzigen’.  

 

De taak ‘Wachtwoord vergeten/wijzigen’ is altijd beschikbaar, dit houdt in dat de OLO-gebruiker meerdere 

keren (achterelkaar) deze taak kan uitvoeren. Als de OLO-gebruiker nog een procedure heeft lopen om het 

wachtwoord te wijzigen, dan wordt die overruled door de laatste procedure. Dit houdt in, dat de OLO-

gebruiker alleen het wachtwoord kan wijzigen met de laatste activeringscode. Een activeringscode verloopt 

na 2 dagen. 

9.5.1 Behandelmodule 

Een OLO-gebruiker welke voor de behandelmodule geregistreerd staat, kan via de taak ‘Wachtwoord 

vergeten/wijzigen’ op het inlogscherm het wachtwoord wijzigen. 

 

Figuur 2 - Taak 'Wachtwoord vergeten/wijzigen' 

 

Het scherm 'Wachtwoord vergeten/wijzigen' wordt nu geopend. Door de gebruikersnaam en bijhorende e-

mailadres (welke ingevuld is bij de ‘Gebruikersbeheer’ van deze gebruikersnaam) in te vullen kan een 

activeringscode en instructie aangevraagd worden. 
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Figuur 3 - Activeringscode en instructie aanvragen 

 

Indien de ingevoerde gebruikersnaam en e-mailadres kloppen wordt er naar een volgend scherm gegaan welke 

vermeld dat de e-mail verstuurd is. 

 

 

Figuur 4 - E-mail met activeringscode verstuurd 

 

 

De e-mail welke verstuurd wordt, staat beschreven in de emailbeschrijvingsdocument (van versie ‘E-

mails_vanuit_OLO_versie_2.11 v0.2’). 

 
Op het scherm ‘Nieuw wachtwoord opgeven’ moeten de volgende gegevens ingevuld worden: 

 Gebruikersnaam 

 Activeringscode uit de e-mail 

 Wachtwoord en herhaling van het wachtwoord. 
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Nieuw wachtwoord opgeven 

 

Deze vier velden zijn verplicht en er wordt dan ook een foutmelding gegeven indien 1 of meerdere velden 

leeggelaten wordt, namelijk: 

 Gebruikersnaam is een verplicht veld 

 Activeringscode is een verplicht veld 

 Wachtwoord is een verplicht veld 

 Herhaling wachtwoord is een verplicht veld 

 

Als de ingevulde gebruikersnaam en/of de activeringscode onjuist is, dan wordt de foutmelding ‘De ingevoerde 

gebruikersgegevens zijn ongeldig.’ gegeven. 

 

Als alle velden ingevuld zijn, maar het wachtwoord en de bevestiging van het wachtwoord niet overeenkomen, 

dan wordt de foutmelding ‘Het wachtwoord en de wachtwoordbevestiging komen niet overeen.’ gegeven. 

Het wachtwoord moet ook voldoen aan de eisen die de "rijksbrede beveiligingsrichtlijn" stelt. Dit betekent dat 

wachtwoorden moeten voldoen aan de volgende eisen: 
o minimaal 8 karakters 

o maximaal 32 karakters 

o minimaal 1 cijfer (0 t/m 9) 

o minimaal 1 hoofdletter (A t/m Z) 

o minimaal 1 kleine letter (a t/m z) 

o minimaal 1 niet alfanumeriek teken (bijvoorbeeld %,!,$,#) 

 

Voldoet het nieuwe wachtwoord niet aan deze eisen dan wordt de foutmelding ‘Het ingevoerde wachtwoord 

moet uit 8 tot 32 karakters bestaan, waarvan minstens één hoofdletter, minstens één kleine letter, minstens 

één cijfer en minstens één speciaal karakter.’ gegeven. 
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Foutmelding dat wachtwoord niet aan de eisen voldoet. 

 

Er wordt ook gecontroleerd of het nieuwe wachtwoord van de OLO-gebruiker niet een hergebruikt 

wachtwoord is van één van de vijf voorgaande wachtwoorden. Is dit het geval dan wordt de foutmelding ‘Het 

nieuwe wachtwoord is reeds eerder gebruikt.’ gegeven. 

 

Als de gebruikersnaam wel bekend is als OLO-gebruiker, maar deze gebruiker heeft geen activeringscode 

aangevraagd dan wordt de foutmelding “U dient eerst een nieuwe activeringscode aan te vragen alvorens het 

wachtwoord gewijzigd kan worden. De activeringscode vraagt u aan door te klikken op ‘Wachtwoord 

vergeten/wijzigen’ in het inlogscherm.” gegeven.  

 
De activeringscode welke per e-mail aan de OLO-gebruiker verstuurd wordt blijft 2 dagen geldig, daarna moet 

de OLO-gebruiker een nieuwe activeringscode aanvragen. Als een activeringscode verlopen is dan wordt de 

volgende foutmelding “De activeringscode is verlopen. Vraag een nieuwe activeringscode aan door te klikken 

op ‘Wachtwoord vergeten/wijzigen’ in het inlogscherm.” gegeven. 

 

 
Foutmelding: Activeringscode is verlopen 
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Als de ingevulde gegevens voor het opgeven van een nieuw wachtwoord voldoet aan de eisen, dan wordt er 

naar de inlogpagina gegaan. De OLO-gebruiker kan nu met zijn nieuwe wachtwoord inloggen. Het nieuwe 

wachtwoord is 120 dagen geldig. Na die periode komt het wachtwoord automatisch te vervallen.  

9.5.2 Aanvraagmodule 

Een OLO-gebruiker welke via ‘Inloggen zonder DigiD’ of ‘Alternatief inloggen’ inlogt kan het wachtwoord 

wijzigen via de aanvraagmodule. 

 

Via de taak ‘Wachtwoord vergeten/wijzigen’ op het inlogscherm waar de OLO-gebruiker geregistreerd staat, 

kan het wachtwoord gewijzigd worden. 

 

 

Taak 'Wachtwoord vergeten/wijzigen' bij alternatief inloggen. 

 

Het scherm 'Wachtwoord vergeten/wijzigen' wordt nu geopend. Door de gebruikersnaam en bijhorende e-

mailadres (welke ingevuld is bij de ‘Gebruikersbeheer’ van deze gebruikersnaam) in te vullen kan een 

activeringscode en instructie aangevraagd worden. 

 

 

Activeringscode en instructie aanvragen 

 

Indien de ingevoerde gebruikersnaam en e-mailadres kloppen wordt er na een volgend scherm gegaan welke 

vermeldt dat de instructies verzonden zijn. 
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Instructies zijn verzonden 

 

De e-mail welke verstuurd wordt, staat beschreven in de emailbeschrijvingsdocument (van versie ‘E-

mails_vanuit_OLO_versie_2.11 v0.2’). 
 

De OLO-gebruiker kan via de link ‘Nieuw wachtwoord opgeven’ welke in de e-mail staat een nieuw 

wachtwoord opgeven.  

 

Op het scherm ‘Nieuw wachtwoord opgeven’ moeten de volgende gegevens ingevuld worden: 

 Gebruikersnaam 

 Activeringscode uit de e-mail 

 Wachtwoord en herhaling van het wachtwoord. 
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Nieuw wachtwoord opgeven 

Deze vier velden zijn verplicht en er wordt dan ook een foutmelding gegeven indien 1 of meerdere velden 

leeggelaten wordt, namelijk: 

 

 Gebruikersnaam is een verplicht veld 

 Activeringscode is een verplicht veld 

 Wachtwoord is een verplicht veld 

 Herhaling wachtwoord is een verplicht veld 

 

Als de ingevulde gebruikersnaam en/of de activeringscode onjuist is, dan wordt de foutmelding ‘De ingevoerde 

gebruikersgegevens zijn ongeldig.’ gegeven. 

Als alle velden ingevuld zijn, maar het wachtwoord en de bevestiging van het wachtwoord niet overeenkomen, 

dan wordt de foutmelding ‘Het wachtwoord en de wachtwoordbevestiging komen niet overeen.’ gegeven. 

Het wachtwoord moet ook voldoen aan de eisen die de "rijksbrede beveiligingsrichtlijn" stelt. Dit betekent dat 

wachtwoorden moeten voldoen aan de volgende eisen: 

 
o minimaal 8 karakters 

o maximaal 32 karakters 

o minimaal 1 cijfer (0 t/m 9) 

o minimaal 1 hoofdletter (A t/m Z) 

o minimaal 1 kleine letter (a t/m z) 

o minimaal 1 niet alfanumeriek teken (bijvoorbeeld %,!,$,#) 

 

Voldoet het nieuwe wachtwoord niet aan deze eisen dan wordt de foutmelding ‘Het ingevoerde wachtwoord 

moet uit 8 tot 32 karakters bestaan, waarvan minstens één hoofdletter, minstens één kleine letter, minstens 

één cijfer en minstens één speciaal karakter.’ gegeven. 
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Foutmelding dat wachtwoord niet aan de eisen voldoet. 

 

Er wordt ook gecontroleerd of het nieuwe wachtwoord van de OLO-gebruiker niet een hergebruikt 

wachtwoord is van één van de vijf voorgaande wachtwoorden. Is dit het geval dan wordt de foutmelding ‘Het 

nieuwe wachtwoord is reeds eerder gebruikt.’ gegeven. 

 

Als de gebruikersnaam wel bekend is als OLO-gebruiker, maar deze gebruiker heeft geen activeringscode 

aangevraagd dan wordt de foutmelding “U dient eerst een nieuwe activeringscode aan te vragen alvorens het 

wachtwoord gewijzigd kan worden. De activeringscode vraagt u aan door te klikken op ‘Wachtwoord 

vergeten/wijzigen’ in het inlogscherm.” gegeven.  

 
De activeringscode welke per e-mail aan de OLO-gebruiker verstuurd wordt blijft 2 dagen geldig, daarna moet 

de OLO-gebruiker een nieuwe activeringscode aanvragen. Als een activeringscode verlopen is dan wordt de 

volgende foutmelding “De activeringscode is verlopen. Vraag een nieuwe activeringscode aan door te klikken 

op ‘Wachtwoord vergeten/wijzigen’ in het inlogscherm.” gegeven. 
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Foutmelding: Activeringscode is verlopen 

 

Als de ingevulde gegevens voor het opgeven van een nieuw wachtwoord voldoet aan de eisen, dan wordt er 

naar de inlogpagina gegaan. De OLO-gebruiker kan nu met zijn nieuwe wachtwoord inloggen. Het nieuwe 

wachtwoord is 120 dagen geldig. Na die periode komt het wachtwoord automatisch te vervallen. 

9.6 Geldigheidduur wachtwoord 

De wachtwoorden van de OLO-gebruikers krijgen een geldigheidduur van 120 dagen. Dit betekend dat de OLO-

gebruiker het wachtwoord 120 dagen kan gebruiken, waarna het wachtwoord verlopen is. Hierbij maakt het 

niet uit of het om een OLO-gebruiker voor ‘Inloggen zonder DigiD’, ‘Alternatief inloggen’ of ‘Behandel/beheer’ 

gaat. 

9.6.1 Wachtwoord verlopen 

Indien het wachtwoord is verlopen en de gebruiker logt in met zijn oude gegevens, dan krijgt de OLO-

gebruiker na inloggen altijd een scherm te zien om het wachtwoord te wijzigen.  

Dit scherm komt altijd, ook als de OLO-gebruiker bijvoorbeeld probeert om via de URL naar een ander scherm 

te gaan waarvoor de OLO-gebruiker ingelogd moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag. 
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De OLO-gebruiker kan dan via het ‘Wachtwoord verlopen’ scherm het wachtwoord wijzigen door het oude 

wachtwoord in te vullen en daarna een nieuw wachtwoord en een herhaling van het nieuwe wachtwoord. 

 

 

Voorbeeldscherm van ‘Wachtwoord verlopen’. 

 
Als het oude wachtwoord niet klopt wordt de foutmelding ‘Het opgegeven oude wachtwoord klopt niet.’ gegeven. 

 

Daarnaast wordt er ook een foutmelding gegeven als er geen nieuw wachtwoord is ingevuld, namelijk ‘Het 

nieuwe wachtwoord mag niet leeg zijn.’. 

 

Als het nieuwe wachtwoord en de herhaling ervan niet overeenkomen dat wordt de foutmelding ‘Het nieuwe 

wachtwoord en de wachtwoordbevestiging komen niet overeen.’ gegeven.  

 

Het nieuwe wachtwoord moet ook voldoen aan de eisen die de "rijksbrede beveiligingsrichtlijn" stelt. Dit 

betekent dat wachtwoorden moeten voldoen aan de volgende eisen: 
o minimaal 8 karakters 

o maximaal 32 karakters 

o minimaal 1 cijfer (0 t/m 9) 

o minimaal 1 hoofdletter (A t/m Z) 

o minimaal 1 kleine letter (a t/m z) 

o minimaal 1 niet alfanumeriek teken (bijvoorbeeld %,!,$,#) 

 

Voldoet het nieuwe wachtwoord niet aan deze eisen dan wordt de foutmelding ‘Het ingevoerde wachtwoord 

moet uit 8 tot 32 karakters bestaan, waarvan minstens één hoofdletter, minstens één kleine letter, minstens 

één cijfer en minstens één speciaal karakter.’ gegeven. 

Er wordt ook gecontroleerd of het nieuwe wachtwoord van de OLO-gebruiker niet een hergebruikt wachtwoord 

is van één van de vijf voorgaande wachtwoorden. Is dit het geval dan wordt de foutmelding ‘Het nieuwe 

wachtwoord is reeds eerder gebruikt.’ gegeven. 

 

Als de ingevulde gegevens voldoen aan de eisen dan is het wachtwoord gewijzigd en krijgt de OLO-gebruiker 

toegang tot de applicatie en bijbehorende aanvragen/meldingen waarop deze OLO-gebruiker betrokken is.  

Het nieuwe wachtwoord is weer 120 dagen geldig en moet de OLO-gebruiker gebruiken om een volgende keer 

in te loggen. 
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9.6.2 Herinnering wachtwoord verloopt 

Om de OLO-gebruiker erop te attenderen dat het wachtwoord binnenkort verloopt, wordt er 7 dagen 

voorafgaand aan het einde van de geldigheidsperiode een e-mail verstuurd dat het wachtwoord verloopt en 

dat het wachtwoord gewijzigd moet worden. Deze e-mail wordt 1 dag van tevoren herhaald, als het 

wachtwoord nog niet is gewijzigd. 

 
Het e-mailadres dat gebruikt wordt voor het versturen van deze herinnering e-mail, is het e-mailadres welke 

bekend is in het ‘Gebruikersbeheer’ van desbetreffende OLO-gebruiker.  

 

De e-mail welke verstuurd wordt, staat beschreven in de emailbeschrijvingsdocument (van versie ‘E-

mails_vanuit_OLO_versie_2.11 v0.2’). 
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9.7 Foutieve inlogpogingen 

9.7.1 Inlogpagina 

Als een OLO-gebruiker via de inlogpagina van de ‘Inloggen zonder DigiD’, ‘Alternatief inloggen’ of 

‘Behandel/beheer’ wil inloggen dan wordt er ook gecontroleerd op het aantal foutieve inlogpogingen. 

 
Foutieve inlogpoging 

 

Bij een foutieve inlogpoging krijgt de gebruiker de volgende foutmelding:  

“ 
De door u ingegeven inloggegevens zijn onjuist. Let bij het intypen op het gebruik van hoofdletters en kleine 
letters en controleer of de Caps Lock functie op uw toetsenbord uitstaat. 
Als u 5 keer een verkeerd wachtwoord invult, wordt uw toegang tot Omgevingsloket online geblokkeerd. 

”. 

Is de gebruikersnaam van de OLO-gebruiker bekend dan wordt het account naar 5 inlogpogingen geblokkeerd.  

De inlogpagina geeft hier geen speciale foutmelding van. De OLO-gebruiker wordt via een e-mail geïnformeerd 

dat het account geblokkeerd is. 

 
Het e-mailadres dat gebruikt wordt voor het versturen van deze blokkering e-mail, is het e-mailadres welke 

bekend is in het ‘Gebruikersbeheer’ van desbetreffende OLO-gebruiker.  
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De e-mail welke verstuurd wordt, staat beschreven in de emailbeschrijvingsdocument (van versie ‘E-

mails_vanuit_OLO_versie_2.11 v0.2’). 

9.7.2 Blokkering opheffen 

De blokkering van een account kan door het lokaal of landelijk beheer worden opgeheven.  

 

Hiervoor moet naar het ‘Gebruikersbeheer’ scherm van de OLO-gebruiker gegaan worden welke geblokkeerd 

is. Bij ‘Geblokkeerd’ staat een Ja/Nee keuze. Wanneer een gebruiker geblokkeerd is, is dat zichtbaar omdat de 

keuze op ja staat. Door deze keuze voor een geblokkeerde OLO-gebruiker te wijzigen naar nee wordt de 

blokkering voor de betreffende gebruiker opgeheven. 

 
OLO-gebruiker geblokkeerd 

 

Na het opslaan van de ‘Gebruikersbeheer’ gegevens kan de OLO-gebruiker weer inloggen met het bijbehorend 

wachtwoord. Deze is niet gewijzigd. 

 

Als de OLO-gebruiker het wachtwoord vergeten is, kan de OLO-gebruiker zelf via ‘Wachtwoord 

vergeten/wijzigen’ het wachtwoord wijzigen. Via communicatie kan de lokale of landelijke beheerder de OLO-

gebruiker hierop wijzen. 

 

Een andere mogelijkheid is dat de lokale of landelijke beheerder dit doet (als deze de blokkering opheft).  
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9.8 Gebruikersbeheer 

9.8.1 OLO-gebruiker aanmaken 

Het lokaal of landelijk beheer kan een nieuwe OLO-gebruiker toevoegen in het scherm ‘Gebruikersbeheer’.  

 

 

Nieuw OLO-gebruiker aanmaken 

 
De lokale of landelijke beheerder moet dan een wachtwoord opgeven. Het wachtwoord moet voldoen aan de 

eisen die de "rijksbrede beveiligingsrichtlijn" stelt. Dit betekent dat wachtwoorden moeten voldoen aan de 

volgende eisen: 

o minimaal 8 karakters 

o maximaal 32 karakters 

o minimaal 1 cijfer (0 t/m 9) 

o minimaal 1 hoofdletter (A t/m Z) 

o minimaal 1 kleine letter (a t/m z) 

o minimaal 1 niet alfanumeriek teken (bijvoorbeeld %,!,$,#) 
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Voldoet het nieuwe wachtwoord niet aan deze eisen dan wordt de foutmelding ‘Het ingevoerde wachtwoord 

moet uit 8 tot 32 karakters bestaan, waarvan minstens één hoofdletter, minstens één kleine letter, minstens 

één cijfer en minstens één speciaal karakter.’ gegeven. 

Als het ingevoerde wachtwoord en de wachtwoordbevestiging niet hetzelfde zijn wordt de volgende 

foutmelding ‘Het wachtwoord en de wachtwoordbevestiging komen niet overeen.’  

Het ingevoerde wachtwoord mag niet gelijk zijn aan de gebruikersnaam. Als dit wel het geval is wordt de 

volgende foutmelding ‘Uw wachtwoord mag niet gelijk zijn aan uw gebruikersnaam.’ gegeven. 

 

Er wordt niet gecontroleerd of het een hergebruikt wachtwoord is van de 5 voorgaande keren, omdat het voor 

de eerste maal wordt aangemaakt. 

 

Via de keuze ‘Afdwingen van wijzigen wachtwoord’ kan aangegeven worden of de OLO-gebruiker na het 

inloggen gedwongen wordt om het wachtwoord te wijzigen. 

De OLO-gebruiker komt, indien dit afgedwongen wordt, na het inloggen dan op het ‘Wachtwoord verlopen’ 

scherm. Standaard staat de keuze op ‘Ja’ bij een nieuwe gebruiker. 

 

Het is aan de lokale of landelijke beheerder op welke wijze de wachtwoorden aan OLO-gebruiker worden 

doorgegeven.  

9.8.2 Wachtwoord van OLO-gebruiker wijzigen 

Het lokaal of landelijk beheer kan het wachtwoord van een OLO-gebruiker wijzigen via het ‘Gebruikersbeheer’ 

scherm.  

 

De wachtwoordvelden zijn bij het openen van de ‘Gebruikersbeheer’ scherm van een bestaande OLO-gebruiker 

optioneel en niet gevuld. 

 

https://intake.omgevingsloket.nl/BevoegdGezag/bevoegdgezag/B_CMBeheer/B_GebruikersbeheerEigenOrganisatie/B_GebruikersbeheerEigenOrganisatie#_
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Bestaande OLO-gebruiker 
 

Hierdoor kan het lokaal of landelijk beheer de gebruikersgegevens van de OLO-gebruiker wijzigen zonder het 

wachtwoord te wijzigen. 

 

Het lokaal of landelijk beheer kan het wachtwoord wijzigen door deze wel in te vullen. Het gewijzigde wacht-

woord moet voldoen aan de eisen die de "rijksbrede beveiligingsrichtlijn" stelt. Dit betekent dat wachtwoorden 

moeten voldoen aan de volgende eisen: 

o minimaal 8 karakters 

o maximaal 32 karakters 

o minimaal 1 cijfer (0 t/m 9) 

o minimaal 1 hoofdletter (A t/m Z) 

o minimaal 1 kleine letter (a t/m z) 

o minimaal 1 niet alfanumeriek teken (bijvoorbeeld %,!,$,#) 

 

Voldoet het gewijzigde wachtwoord niet aan deze eisen dan wordt de foutmelding ‘Het ingevoerde 

wachtwoord moet uit 8 tot 32 karakters bestaan, waarvan minstens één hoofdletter, minstens één kleine letter, 

minstens één cijfer en minstens één speciaal karakter.’ gegeven. 

 
Net als bij het aanmaken van een OLO-gebruiker wordt er gecontroleerd dat het ingevoerde wachtwoord en 
de wachtwoordbevestiging overeenkomen en dat het wachtoord niet hetzelfde is als de gebruikersnaam. 
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Er wordt niet gecontroleerd of het een hergebruikt wachtwoord is van de 5 voorgaande keren. Een lokale of 

landelijke beheerder kan namelijk niet weten welke voorgaande wachtwoorden de OLO-gebruiker heeft 

gehanteerd.  

 

Via de keuze ‘Afdwingen van wijzigen wachtwoord’ kan aangegeven worden of de OLO-gebruiker na het 

inloggen gedwongen wordt om het wachtwoord te wijzigen. De OLO-gebruiker komt, indien dit afgedwongen 

wordt, na het inloggen dan op het ‘Wachtwoord verlopen’ scherm. Standaard staat de keuze op ‘Nee’ bij een 

bestaande gebruiker. 

 

De lokale of landelijke beheerder kan niet zien of er een activeringscode naar de OLO-gebruiker is verstuurd. 

Dit betekend dat als de lokale of landelijke beheerder een wachtwoord wijzigt, deze door de OLO-gebruiker 

wordt overschreven als de OLO-gebruiker zelf het wachtwoord wijzigt met de activeringscode. 

 
Het is aan de lokale of landelijke beheerder op welke wijze de wachtwoorden aan OLO-gebruiker worden 

doorgegeven.  

9.9 FTP account 

Het lokale en landelijke beheer kan via het ‘Organisatiebeheer’ een wachtwoord instellen of wijzigen van een 

FTP account. In hoofdstuk 3.9 van de ‘Bijlage Behandel en beheermodule’ wordt het beheren van de FPT 

account beschreven. 
 

 

9.10 Autorisaties 

In deze paragraaf wordt de gebruikersautorisatie in Omgevingsloket online beschreven. Eerst worden de 

algemene autorisatieregels beschreven. Daarna wordt ingegaan de autorisaties met betrekking tot de taken 

en vervolgens komen autorisaties met betrekking tot gegevens aan bod. 



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 96 van 137 

 

Autorisatie taken versus rollen 

Welke mogelijkheden gebruikers hebben t.a.v. een aanvraag wordt geheel bepaald door hun rol(len) 

(assignments) t.o.v. de aanvraag. In bijlage procesmodel zijn de taken per actor per status aangegeven. Het 

gaat hier om de taken de benodigd zijn bij het resp. opstellen en behandelen van een aanvraag (rollen 

gerelateerd aan de procesuitvoering.)  In de userinteractie ontwerpen (bijlage user interface design) zijn de 

taken opgenomen als taken of buttons. 

 

*) Het volgende overzicht geeft de taken weer voor de 2 beheerrollen van landelijke beheerder5 en lokale 

beheerder (de applicatiebeheerder ontvangt enkel soap foutberichten en wordt in onderstaande overzicht niet 

meegenomen) :  

 

Event Lokale beheerder6 Landelijk beheerder 

Audit Trail inzien X   

Dossier overdragen naar archief X   

Tussentijds dossier overdragen naar archief X   

Gebruikers toevoegen X X 

Gebruikergegevens wijzigen X X 

Gebruikers verwijderen X X 

Koppelen adviesorganisaties (beheer adviesorganisaties) X   

Toevoegen behandeldiensten (beheer behandeldiensten) X   

Organisatiegegevens wijzigen X  

Instellen - overleg toestaan X   

Instellen gebruik van dossiermodule X   

Aanvragen verzenden en ontvangen X   

Bijlagen overhalen via FTP X   

Instellen - statusinformatie uitwisselen met Omgevingsloket online X   

Instellen - communicatie naar aanvrager via Omgevingsloket online X   

Instellen - StUF versieschema X   

Instellen - lokale regels vergunningcheck X   

Instelparameter Brandveilig gebruik X   

Instellen - lokale vragen aanvraagformulier X   

Instellen - ontvangstbevestiging X   

Rapportages aanmaken X X 

Bericht van aanvraag of melding, aanvulling of advies alsnog versturen  X   

Tijdelijk inzagerecht geven aan de landelijk beheerder X   

Organisatie toevoegen   X 

Organisatiegegevens bewerken   X 

Organisatie verwijderen  X 

Beheer nieuws   X 

Beheer release notes   X 

                                                                 
5 Zie H9.9 
6 De lokaalbeheerder kan alleen de gegevens/gebruikers van de eigen organisatie inzien en muteren. De 
landelijk beheerder kan de organisatiegegevens van alle organisaties inzien en muteren en gebruikers van alle 
organisaties muteren 
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Beheer welkomstteksten en nieuws   X 

9.10.1 Autorisatie taken per status 

Elke aanvraag/Melding heeft een status. Afhankelijk van de status van een aanvraag of melding is er een 

aantal taken beschikbaar. Welke van die taken in welke status beschikbaar zijn en welke daarvan door welke 

rol mogen worden uitgevoerd is beschreven in bijlage procesmodel in de vorm van: 

 Een opsomming van taken per status,  

 En per status een autorisatietabel op beschikbare taken versus rollen 

 

Let daarbij op de extra toevoeging rondom notities in de beschrijving van de autorisaties in de FO Bijlage 

procesmodel. Die autorisatie is namelijk niet enkel afhankelijk van de combinatie Status/Taak/Rol, maar 

wordt ook beïnvloed door het moment waarop een notities is opgevoerd en/of het aanwezig zijn van een 

actuele openstellingssituatie.  

 

Rondom autorisatie op notities geldt grofweg: 

 De hoofdregel: Aanvrager en Bevoegd Gezag kunnen enkel hun eigen notities op een aanvraag 

inzien. 

 Uitzondering: Tijdens de openstelling van een aanvraag, dan kunnen ze elkaars noties inzien. 

 Uitzondering: Na het beëindigen van de openstelling blijven de tijdens de openstelling opgevoerde 

noties van Bevoegd Gezag zichtbaar voor de aanvrager. Bevoegd Gezag kan de notities van de 

aanvrager niet meer zien. (En indienen van een aanvraag leidt per definitie tot beëindigen van de 

openstelling.) 

 

9.10.2 Autorisatie op gegevens aanvraag / melding 

Ook de autorisaties per actor m.b.t. gegevens zijn in bijlage Procesmodel terug te vinden. In de tabellen is per 

status aangegeven welke gegevens de actor mag inzien en/of bewerken, en daarin is ook de toegang tot de 

volgende documenttypen opgenomen (zie ook bijlage Gegevensmodel: 

 Bijlagen 

 Beschikking 

 Overige documenten (VVGB, Advies, Zienswijze)  

 Notities 

Het gaat hier overigens om de metagegevens van een document, waarvoor geldt dat degene die de 

metagegevens mag bewerken ook het betreffende document mag uploaden.  

 

Ten aanzien van de ‘Behandelaar’ , ‘Uitvoerder’ en ‘Adviseur’ geldt dat zij geautoriseerd worden door de 

‘Coördinator’ op basis van een toegewezen taak. Wanneer het gaat om het bewerken van onderdelen door 

het ‘Bevoegd gezag’, heeft dit betrekking op de wijziging van de statussen van de activiteiten.  

 

De Audit Trail gegevens zijn alleen raadpleegbaar door medewerkers van ‘Bevoegd gezag’, ‘Uitvoerder’ en de 

‘Adviesorganisatie’. De Proces gegevens (statusovergangen) zijn door alle betrokkenen raadpleegbaar.  
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9.10.3 Beveiligd transport van gegevens 

Gegevens die getransporteerd worden tussen Omgevingsloket online en ‘Bevoegd gezag’ worden beveiligd op 

infrastructureel niveau d.m.v. de toepassing van de OSB, inclusief de inzet van SSL. Zie ook bijlage 

Berichtencatalogus van dit functioneel ontwerp. 

 

Doorlooptijd en actualiteit 

De berichten worden op 24-uurs basis continue verwerkt door Omgevingsloket online. Hiermee wordt in een 

normaal functionerende berichtenketen een optimale actualiteit richting ‘Aanvrager’ geboden, wat belangrijk 

is voor een internet applicatie. 

In geval van calamiteiten wordt een actualiteitsverlies van maximaal 24 uur als acceptabel beschouwd. 

Nominaal wordt max. 4 uur doorlooptijd aangehouden gedurende werkdagen / uren en daarbuiten max. 12 

uur doorlooptijd. 
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9.11 Beheer van adviesorganisaties 

Bij het aanvragen van advies is er voor de gebruiker (‘Coördinator’, ‘Behandelaar’ of ‘Adviseur’) de mogelijkheid 

om het soort organisatie aan te geven: 

 Rijk 

 Provincie 

 Gemeente 

 Waterschap 

 Andere adviserende organisatie. 

Voor alle adviesorganisaties geldt dat die organisaties in Omgevingsloket online opgenomen moeten zijn, wil 

men die kunnen selecteren. Adviesorganisaties worden door de ‘Landelijk beheerder’ opgenomen in 

Omgevingsloket online. De ‘Lokaal beheerder’ van ‘Bevoegd gezag’) dient zelf middels beheer in te stellen 

welke organisaties’ als  ‘Adviseur’ voor hun organisatie werkzaam zijn. 

9.12 Uitbesteden van de uitvoering 

Bij iedere melding wordt bepaald wie het ‘Bevoegd gezag’ is en wie de ‘Uitvoerder’ is. Meestal is de 

‘Uitvoerder’ hetzelfde als het ‘Bevoegd gezag’, maar de lokaal ‘Beheerder’ instellen dat de aanvraag of 

melding bij een externe organisatie terechtkomen.  Hij kan dit voor elke individuele uitbestedingsregel op de 

volgende manieren instellen: 

 Het ‘Bevoegd gezag’ krijgt geen notificatie van de melding / aanvraag als een externe organisatie 

‘Uitvoerder’ is. 

 Het ‘Bevoegd gezag’ krijgt wel een notificatie van de melding / aanvraag als een externe organisatie 

‘Uitvoerder’ is. 

 Het ‘Bevoegd gezag’ krijgt wel een notificatie van de melding / aanvraag als een externe organisatie 

‘Uitvoerder’ is én het contact met de ‘Melder’ / ’Aanvrager’ blijft via het ‘Bevoegd gezag’ lopen. 

 

Zodra een aanvraag of melding wordt ingediend, wordt nagegaan of de uitvoering is uitbesteed. 

Als dit zo is, wordt de melding / aanvraag automatisch naar de ‘Uitvoerder’ doorgestuurd. Het ‘Bevoegd 

gezag’ behoudt wel inzagerecht, maar de ‘Uitvoerder’ krijgt alle behandelrechten die normaal gesproken 

door het ‘Bevoegd gezag’ worden uitgeoefend. 

 

De ’Aanvrager’, ‘Melder’ of ‘Gemachtigde’ ziet dat de behandeling van de aanvraag of melding door een 

andere organisatie dan het ‘Bevoegd gezag’ wordt gedaan, tenzij het ‘Bevoegd gezag’ kiest voor de instelling 

waarbij het contact met hen verloopt. Ook wanneer een ’Aanvrager’, ‘Melder’ of ‘Gemachtigde’ een verzoek 

doet tot vooroverleg, zal op basis van de instellingen de ‘Uitvoerder’ en/of het ‘Bevoegd gezag’ genotificeerd 

worden. 
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9.13 Privacy 

De ’Aanvrager’, ‘Melder’ of ‘Gemachtigde’ ziet dat de behandeling van de aanvraag of melding door een 

andere organisatie dan het ‘Bevoegd gezag’ wordt gedaan, tenzij het ‘Bevoegd gezag’ kiest voor de instelling 

waarbij het contact met hen verloopt. Ook wanneer een ’Aanvrager’, ‘Melder’ of ‘Gemachtigde’ een verzoek 

doet tot vooroverleg, zal op basis van de instellingen de ‘Uitvoerder’ en/of het ‘Bevoegd gezag’ genotificeerd 

worden. 

 Publicatie naar derden is nog niet gerealiseerd in de 0.8.80 release, maar daarbij worden de 

geldende privacy voorschriften in acht genomen (conform besluitvorming BZK, WBP, case Nijmegen 

en nieuwe bouwformulier). 

 Sterk privacy gevoelige gegevens zoals het BSN-nr van de ‘Aanvrager’ wordt slechts getoond aan de 

direct betrokkenen (‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’, ‘Coördinator’, ‘Behandelaar’). 

9.14 Landelijk beheer 

Er is voor Omgevingsloket online ook een ‘Landelijk beheerder’ (rol) onderkend. De ‘Landelijk beheerder’ 

fungeert enerzijds als een soort ‘superuser’ en helpdesk om ‘Lokaal beheerder’ te ondersteunen en anderzijds 

als een ‘Functioneel beheerder’ van landelijke instellingen. 

 

De ‘Landelijk beheerder’ kan de volgende instellingen wijzigen: 

 aanmaken en verwijderen van (advies)organisaties; 

 aanmaken en wijzigen van gebruikers t.b.v. alle bevoegd gezagen en adviseurs. In praktijk is alleen het 

aanmaken van de ‘Lokaal beheerder’ zelf noodzakelijk t.b.v. het initieel aansluiten van een ‘Bevoegd 

gezag’ of ‘Adviseur’; 

 

De ‘Landelijk beheerder’ heeft ook de mogelijkheid om aanvragen en meldingen van een specifieke organisatie 

in te zien als de betreffende ‘Lokaal beheerder’ hem/haar inzagerecht verleend. Dit is in kader van 

ondersteuning bij incident management. 

9.15 Applicatiebeheerder 

De applicatiebeheerder ontvangt soap foutberichten. Verder heeft de applicatiebeheerder geen taken 
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10 Releasehistorie  

 

Het Omgevingsloket Online heeft inmiddels een aantal doorontwikkelingen in de vorm van releases 

doorlopen. Om de leesbaarheid van het document te vergroten is hieronder in een apart naslaghoofdstuk  de 

releasehistorie per release voor de voorgaande releases opgenomen en  niet meer voorin het document 

onder het kopje Scope aanwezig.  

 

10.1 Scope 

In deze paragraaf wordt een chronologische opsomming van de scopewijzigingen per release toto de actuele 

release gegeven. Het totaal van onderstaande opsomming en de inhoud van de actuele release zoals voorin dit 

document opgenomen vormen de totale actuele release.  

10.1.1 Scope increment 1 

Samen met het projectmanagement van het ministerie van IenM is de scope van increment 1 gedefinieerd. In 

hoofdlijnen is de scope als volgt opgebouwd (zie ook beslissingen B001 t/m B006 in de projectlog):  

1. Het eerste increment heeft tot doel aantonen van de functionele werking van Omgevingsloket 

online. In dit increment wordt daarom de basisfunctionaliteit van de aanvraag- en dossiermodule 

gerealiseerd. Dit wordt gezien als de belangrijkste functionaliteit;  

2. Er worden nog geen koppelingen met externe systemen, bronnen, basisregistraties en authenticatie 

gerealiseerd; 

3. Voor de lay-out wordt gebruik gemaakt van de standaard door Be Informed gegenereerde lay-out. 

Op basis van deze schermen kan worden bepaald welke aanpassingen nodig zijn;  

4. De door BRIKS ontsloten wetten worden in het eerste increment opgenomen. De 8.40-AMvB’s 

behoren hier echter niet toe; 

5. De CAD-viewer wordt in het eerste increment niet gerealiseerd, maar het dient wel mogelijk te zijn 

om .PDF documenten te openen waardoor teksten en tekeningen in. PDF-formaat kunnen worden 

getoond. Gedurende het eerste increment wordt samen met het ministerie van IenM een traject 

gestart voor de selectie van de definitieve CAD-viewer; 

6. Authenticatie door middel van DigiD wordt gesimuleerd met behulp van een gebruikers-id en 

wachtwoord van Be Informed, aangezien het niet mogelijk is om op korte termijn te beschikken over 

een DigiD aansluiting;  

7. Het ministerie van IenM heeft in een versie van het PVE, zie ref [1], aangegeven welke punten uit het 

PVE in welk increment gerealiseerd zou moeten worden. In dit functioneel ontwerp worden deze 

eisen verder geconcretiseerd, mede omdat een aantal eisen in het PVE in de praktijk voor meerdere 

interpretaties vatbaar is. 

10.1.2 Scope increment 2 

Samen met het projectmanagement van het ministerie van IenM is de scope van increment 2 als volgt 

gedefinieerd: 
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1. Het tweede increment heeft als doel aantonen van de volledige functionele werking van 

Omgevingsloket online; 

2. Er wordt een koppeling met de authenticatievoorziening DigiD voor particulieren gerealiseerd; 

3. Qua vormgeving wordt voor zover mogelijk een groot aantal stijlelementen van het Visual Design 

geïmplementeerd. De afronding hiervan vindt plaats in het derde increment;  

4. Voor de juridische analyse en kennismodellen worden de volledige scope van Wabo inclusief de 

aangehaakte toestemmingen meegenomen; 

5. Op het gebied van vragenbomen, invullen van aanvragen, het genereren van formulieren op papier 

en StUF berichtuitwisseling worden de door BRIKS ontsloten wetten als scope gehanteerd. De 

overige wetten volgen in het derde increment; 

6. Proof of concept van de gekozen CAD-viewer; 

7. Realisatie couleur locale. 

10.1.3 Scope increment 3 inclusief nalevering 

Naast de functionaliteit van increment 2 worden ook de volgende functionaliteiten in het derde increment 

gerealiseerd: 

1. Omgevingsloket online beheerfuncties; 

2. Er wordt een koppeling met de authenticatievoorziening DigiD voor bedrijven gerealiseerd; 

3. Realisatie van de overige wetten t.b.v. vragenboom, invullen van de aanvraag, papieren formulier en 

StUF berichtuitwisseling; 

4. Afhandeling van meldingen; 

5. Redactionele aanpassingen; 

6. Verbeterde voortgangsinformatie; 

7. Realisatie autorisaties binnen Omgevingsloket online. 

10.1.4 Scope release 0.8.21 

Omgevingsloket online versie 0.8.21 is conform het programma van eisen van Het ministerie van IenM, met 

uitzondering van de aangegeven openstaande issues. De activiteitengebieden BRIKS en Exploiteren Inrichting 

behoren tot de scope van deze oplevering. Overige activiteitengebieden volgen in latere opleveringen.  

Ondersteuning middels de CAD-viewer wordt in een proof of concept wijze van implementatie geboden. 
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Nieuw ten opzichte van de vorige oplevering d.d. 11 februari 2009.: 

 Intrekken van een aanvraag;  

 Ondersteuning t.b.v. ’niet-ingezetenen‘  en ’buitenlandse bedrijven‘ (en anderen zonder DigiD); 

 Uitbreiding vergunningplichtbepaling ten behoeve van ‘Exploiteren inrichting’ (milieu). 

10.1.5 Scope release 0.8.30 

Scope is ongewijzigd ten opzichte van release 0.8.30.  

Er is een besluit genomen over de keuze van de CAD-viewer. Na de migratie van Omgevingsloket online naar 

hosting partij NXS wordt de CAD-viewer pas weer aangeboden als deze is gemigreerd naar het doelplatform 

(MS Windows).   

 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van release 0.8.21: 

 Migratie naar laatste versie procesmodel: Omgevingsloket online Procesmodel v1.2; 

 Mogelijkheid tot onderhoud welkomstteksten homepagina door ‘Landelijk beheerder’; 

 Extra informatie ‘Bevoegd gezag’ (adres, e-mailadres, etc.) opvraagbaar vanuit aanvraag overzicht 

scherm  

10.1.6 Scope release 0.8.40 

Wijzigingen: 

 De activiteit ‘Exploiteren inrichting’ (milieu) kan gespecificeerd worden; 

 Extra vragen omtrent monumenten, natuur en flora & fauna zijn toegevoegd aan de vragenboom; 

 Typering van activiteiten is beter zichtbaar in Omgevingsloket online; 

 Er zijn verbeteringen ten behoeve van het gebruik aangebracht, waaronder een explicieter 

stappenplan voor een nieuwe aanvraag; 

 De mogelijkheid voor de ‘Landelijk beheerder’ om adviesorganisatie toe te voegen; 

 De mogelijkheid voor de ‘Landelijk beheerder’ om relaties tussen ‘Bevoegd gezag’ en 

‘Adviesorganisaties’ toe te voegen; 

 Verbeterde registratie van Wabo termijnen, inclusief visualisatie door middel van een statusbalk. 

10.1.7 Scope release 0.8.61 

Naast het oplossen van diverse issues zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de vorige release 

doorgevoerd: 

 Er is een nieuwe rubricering van activiteiten;  

 Advies welke bijlage typen verwacht worden aan de hand van de gekozen activiteiten, inclusief 

koppeling van bestanden;  

 Opname 1e versie berichtencatalogus; 

 De activiteiten ‘alarminstallatie’, ‘weg aanleggen’ en ‘bedrijfsmatig gebruik maken van een gebouw’ 

zijn toegevoegd; 

 De mogelijkheid tot het kunnen printen van de resultaatpagina vergunning- of 

meldingsplichtbepaling;  

 Er zijn vragen voor IPPC-inrichtingen toegevoegd;  
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 De koppeling richting Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, meldingsplichtbepaling) is beter 

uitgewerkt;  

 De handleiding voor de ‘Lokaal beheerder’ is toegevoegd.  

10.1.8 Scope release 0.8.80 

Naast het oplossen van diverse issues zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de vorige release 

doorgevoerd: 

 eReview CAD-viewer beter geïntegreerd met Omgevingsloket online – rollen/ autorisaties zijn op 

elkaar afgestemd. Zie verder bijlage Integratie AutoVue van het functioneel ontwerp; 

 Automatische conversie van bijlagen tijdens proces van uploaden ingebouwd; 

 Leeg papieren formulier uitgebreid met gemeentelijke variatie (indien aanwezig); 

 Extra aansluitparameters toegevoegd ten behoeve van ‘Lokaal beheerder’; 

 XML-bijlage van de aanvraag wordt meegestuurd in e-mailbericht. 

10.1.9 Scope release 0.8.100 

Deze release is een major change op Omgevingsloket online: in deze release (hernoemd Omgevingsloket 

online) zijn de volgende veranderingen doorgevoerd: 

1. Aanpassingen ten behoeve van Omgevingsloket online, zie ook ref. [12]. Dit omvat onder meer: 

a. Aangepast procesmodel: o.a. minder statussen, mogelijkheid tot toevoegen meerdere 

beschikkingen en aanvullingen, termijninformatie niet tonen en/of communiceren; 

b. Beperking in scope tot BRIKS, Brandveilig gebruik, Melding brandveilig gebruik en Melding 

Activiteitenbesluit Wm; 

c. Beperking in combinatie: BRIKS, Gebruik en Melding Activiteitenbesluit Wm kan niet in één 

aanvraag gecombineerd worden; 

d. Extra aansluitoptie ‘Bevoegd gezag’: elk ‘Bevoegd gezag’ kan instellen of ze BRIKS, Brandveilig 

gebruik / Melding brandveilig gebruik, en/of Melding Activiteitenbesluit Wm via Omgevingsloket 

online wil laten lopen.   

2. Migreren (nabouwen) van de huidige Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar Omgevingsloket 

online. Onder nabouwen wordt verstaan het minstens bieden van vergelijkbare functionaliteit, 

waarbij vragenstructuur, labels en toelichtingen identiek behoren te zijn. Als extra wordt 

gerealiseerd: mandatering / delegatie concept, ref. [13] en kopiëren melding naar 

waterkwaliteitsbeheerder, zie ref. [15]. 

3. Aanpassingen ten gevolge van het user interface verbetertraject met als primaire focus ‘de burger’, 

met als uitgangspunt voor de 0.8.100 versie dat de burger-interface zoveel mogelijk ook wordt 

toegepast voor de zakelijke gebruiker. Een expliciet user interface verbetertraject voor de zakelijke 

gebruiker volgt in 2009. De nu onderkende aanpassingen omvatten (highlights functioneel) - zie ook 

ref. [14]: 

a. Introductie van term en entiteit ‘werkzaamheid’, bedoeld om aan te geven wat de gebruiker 

voor ogen heeft. Daarnaast is de term ‘activiteit’ vervangen door ‘onderdeel’ (onderdeel van 

vergunning of melding); 

b. Voorinvulling locatie werkzaamheden, ’Aanvrager’ en ‘Gemachtigde’ uit postcode database; 

c. Het abstracte begrip ‘Object’ is tastbaarder gemaakt voor de gebruiker (hoofdgebouw, 

bijgebouw x, locatie) en wordt zover mogelijk automatisch afgeleid / vooringevuld; 
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d. Shortcut voor de ‘Aanvrager’, die al weet dat hij vergunningplichtig of meldingsplichtig is, en dus 

direct naar de aanvraag wil gaan en dan werkzaamheden kunnen toevoegen; 

e. De interface om bijlagen te kunnen toevoegen aan Omgevingsloket online in de 0.8.80 release is 

te complex. Deze is nu vereenvoudigd; 

f. Vergunningsvrije onderdelen volgens de check worden niet automatisch meer meegenomen 

naar de aanvraag;    

4. (Nieuw) bouwformulier op maat: het nieuwe bouwformulier (augustus 2008) wordt in digitale zin op 

maat naar type bouwwerk aangeboden. Een consequentie hiervan is ook dat een bouwvergunning in 

Omgevingsloket online kan bestaan uit meerdere vergunningonderdelen / benodigde formulieren (je 

kan immers in de huidige situatie op één bouwformulier aangeven dat je een dakkapel én een 

aanbouw plaatst). 

5. Nieuwe versie gebruiksvergunning / -melding: in oktober 2008 is een nieuwe versie hiervan 

doorgevoerd in de 0.8.100 release.      

10.1.10 Scope release 1.0 

Zelfde scope als release 0.8.100, met dien verstande dat Melding Activiteitenbesluit Wm in Omgevingsloket 

online niet toegankelijk is gemaakt voor gebruikers, maar alleen nog via een deeplink wordt aangeboden. De 

reden hiervan is dat de ontwikkeling / test van deze module nog onvoldoende ver was gevorderd voor 

livegang en daarnaast dat een belangrijke functionaliteit (tussentijds opslaan) nog niet mogelijk is.  

Update: postcode tabel van 1 januari 2009 (TNT) verwerkt. 

 

10.1.11 Scope release 1.1 

De volgende wijzigingen (hoofdpunten) zijn aangebracht ten opzichte van release 1.0: 

 De module voor Melding Activiteitenbesluit Wm, inclusief tussentijds opslaan van de check, is 

opgeleverd ten behoeve van tests en afstemming met expertise- en klankbordgroepen 

 In het procesmodel van Omgevingsloket online (zie bijlage procesmodel) zijn aanpassingen gedaan 

ten behoeve van Melding Activiteitenbesluit Wm. Voorbeeld: toevoegen mede-bevoegd gezag (m.n. 

waterkwaliteitsbeheerders); 

 De berichtcatalogus versie 1.1 wordt beschikbaar gesteld via deeplink en site van ‘Bevoegd gezag’. 

Zie ook nieuwe versie van bijlage berichtencatalogus van het functioneel ontwerp; 

 Issues ten behoeve van berichtuitwisseling zijn opgelost (o.m. extra berichten t.b.v. vooroverleg en 

mogelijkheid tot ftp sessies in combinatie met e-mail) ook die m.b.t. de OSB gateway. Een nieuwe rol 

‘Applicatie beheerder’ is geïntroduceerd ten behoeve van de inkijk in verstuurde en ontvangen 

(soap/xml) berichten; 

 Diverse OLON beheerissues (50) op release 1.0 zijn verholpen. Bij Slopen en Kappen heeft dit geleid 

tot extra / gewijzigde attributen op formulier met dus ook impact voor papieren formulier (PDF), 

berichtuitwisseling en berichtencatalogus. Zie ook bijlage indieningsvereisten van het functioneel 

ontwerp; 

 De milieuvergunning is nog in ontwikkeling, maar voor zover gereed (57 rubrieken) beschikbaar 

gesteld op de zgn. demo omgeving. Functionele uitgangspunten en ontwerpkeuzes zijn opgenomen 

in bijlage K van het functioneel ontwerp; 
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 Refactoring van de userinterface code heeft plaatsgevonden, hetgeen leidt tot een betere 

beheerbaarheid en het oplossen van een aantal issues. Verder geen verandering van functionaliteit; 

 Update van postcode tabel (mei 2009) doorgevoerd. 

10.1.12 Scope release 1.2 

De volgende wijzigingen (hoofdpunten) zijn aangebracht ten opzichte van release 1.1: 

 De milieuvergunning module wordt opgeleverd op de aansluit / inregelomgeving ten behoeve van 

‘Bevoegd gezag’ en (met name provincies). Dit is exclusief mogelijkheid tot vergunningscheck; 

 Browser Internet Explorer versie 8 wordt nu ook ondersteund; 

 De functionaliteit ten behoeve van ondersteuning van ‘Aanvrager’ / ‘Gemachtigde’ door de 

‘Baliemedewerker’ alsmede het digitaliseren van op papier binnenkomende aanvragen en bijlagen is 

uitgebreid en diverse hiermee samenhangende issues zijn opgelost. 

 Het aanvragen van vergunningen en doen van meldingen door de gemeente zelf wordt nu goed 

ondersteund; 

 Diverse OLON issues zijn opgelost met als voornaamste resultaat dat hiermee de stabiliteit van 

Omgevingsloket online is verbeterd; 

 Diverse Gemini Melding Activiteitenbesluit Wm issues met prio hoog en zeer hoog, onder meer 

opgemerkt vanuit klankbordgroep, zijn opgelost in deze release. Daarnaast is de mogelijkheid 

ingebouwd om de module van de Melding Activiteitenbesluit Wm te kunnen uitzetten t.b.v. 

specifieke omgevingen (productie en inregel); 

 Mogelijkheid voor ‘Bevoegd gezag’ om aan te geven dat bijlagen niet meer relevant zijn t.b.v. 

beoordelen (‘Vervallen’).  

10.1.13 Scope release 2.0 

Aanpassingen t.b.v. Wabo: 

 Het huidige (referentie) procesmodel van Omgevingsloket is uitgebreid met een aantal statussen en 

taken. Het bestaande model is aangescherpt voor laatste ontwikkelingen. 

 De ‘Aanvrager’ kan gefaseerd een aanvraag indienen; 

 Vergunningplichtige en meldingsplichtige onderdelen van BRIKS, Brandveilig gebruik / Melding 

brandveilig gebruik en Melding Activiteitenbesluit Wm kunnen gecombineerd via 1 aanvraag worden 

ingediend.  

 De totaaluitkomst van de vergunningscheck wordt getoond; 

 De ‘Aanvrager’ kan aangeven voor een gedeelte van zijn aanvraag een vergunning te willen 

ontvangen; 

 Het begrip onlosmakelijkheid wordt ondersteund middels integratie van checks (monumenten en 

BRIKS onderdelen) en expliciete uitleg; 

 Bij indienen van een aanvraag moet ‘Aanvrager’ een projectomschrijving toevoegen. 

 

Betere ondersteuning van vooral de zakelijke doelgroep 

 Flexibele navigatie bij het invullen van aanvraagformulier (-onderdelen) 

 Gebruikersvriendelijk beschikbaar stellen van alle Wabo onderdelen  

 Meer inzicht in het behandelproces 

 Mogelijkheid opslaan en hergebruik gegevens (zoals naam en adres) in profiel zakelijke gebruiker 
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 Duidelijkere navigatiestructuur voor ontsluiting van content / informatie 

 

Wijzigingen in de formulieronderdelen 

Ten opzichte van release 1.2 is de scope van de formulieronderdelen uitgebreid en zijn reeds ondersteunde 

onderdelen gewijzigd. De Wabo dient als uitgangspunt voor de scope. Het overzicht van alle onderdelen staat 

in het document ‘Reikwijdte Wabo’. In release 2.0 is het volgende aangepast: 

 

Milieu 

 Op basis van testen door Haskoning en onder meer IPO en VNG zijn issues en openstaande punten 

opgelost. De mogelijkheid tot generatie van een papieren formulier is toegevoegd; 

 Melding 8.19 Wm (oude term): formulier toegevoegd, als optioneel toe te voegen onderdeel; 

 Provinciale milieu verordening (PMV): twee formulieronderdelen, inclusief tabellen, toegevoegd. 

 Toevoeging van dit onderdeel is optioneel; 

 Melding Activiteitenbesluit Wm (8.40): vanuit Omgevingsloket wordt voor de vergunningscheck en 

het doen van de melding verwezen naar de huidige in productie zijnde Activiteitenbesluit Internet 

Module (AIM). 

 

Gebruik 

Mogelijkheid voor: 

 Combineren van formulieronderdeel Brandveilig gebruik en Melding brandveilig gebruik binnen de 

werkzaamheid brandveilig gebruik.  

 

Monumenten 

 Integratie vragen met betrekking tot monumentale status binnen de vergunningscheck van BRS. Een 

specifiek formulieronderdeel voor monumenten is toegevoegd. 

 Opname specifiek formulieronderdeel voor onderhoud en restauratie van monumenten. 

 

Ontheffing flora en Fauna / Gebiedsbescherming / ruimtelijke ordening 

 Opname specifieke formulieronderdelen, als optionele onderdelen toe te voegen bij diverse 

werkzaamheden 

 ‘Aanvrager’ wordt gewezen op zorgplicht. 

 Formulier was voorheen tijdelijk geïntegreerd als rubriek van milieu, nu dus apart 

formulieronderdeel.  

10.1.14 Scope release 2.1 

Aanpassingen ten behoeve van de Wabo: 

 De ‘Aanvrager’ heeft de mogelijkheid tot fasering van de aanvraag [B-1]7. Op het moment van 

indienen van een fase 1 aanvraag wordt er automatisch een concept fase 2 aanvraag klaargezet, 

waarin aanvraag-, aanvrager-, gemachtigde- en locatiegegevens zijn gekopieerd; 

 Bij het indienen van een aanvraag worden de vergunningplichtige en meldingsplichtige onderdelen 

gesplitst in een aanvraag tot omgevingsvergunning en een melding [B-2];  

                                                                 
7  Eis uit PVE. 
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 het begrip onlosmakelijkheid wordt extra ondersteund middels expliciete uitleg in de vorm van 

gerichte content [B-5]; 

 

Betere ondersteuning van de zakelijke doelgroep 

 Iets gewijzigde interactie bij invullen van het formulier 

 Mogelijkheid tot opslaan, wijzigen en hergebruik van (zoals naam en adres) in profiel ten behoeve 

van de zakelijke doelgroep [B-52] 

 Aanbieden van release-notes en nieuws aan de zakelijke doelgroep en ‘Bevoegd gezag’ [B-30] 

 Zoeken op en filteren van aanvragen ten behoeve van ‘Aanvrager’ en ‘Bevoegd gezag’ [B-23] 

 

Wijzigingen in de formulieronderdelen: 

Milieu 

 Is opgesplitst in de onderdelen Oprichting, Verandering en Revisie. In het geval van Verandering zijn 

er minder rubrieken verplicht in te vullen door de ‘Aanvrager’. 

 Het is mogelijk gemaakt om een aantal tabellen in een bijlage op te nemen in plaats van deze in te 

vullen in het formulier. 

 De bijlagen afleiding is aangepast (meer standaardisatie). De standaardisatie van bijlagen wordt nog 

verder uitgewerkt in release 2.2 

 Inhoudelijk zijn velen rubrieken op attribuutniveau gewijzigd, op basis van issues gemeld door IPO en 

anderen. Ook heeft consolidatie van algemene rubrieken plaatsgevonden. 

 Van de algemene milieurubrieken zijn alle gegevens opgenomen in StUF XML schema, van overige 

milieurubrieken voorlopig alleen de rubrieknaam.  

 

Bouwen 

 Aanpassing vergunningcheck Bouwen aan de nieuwe regelgeving8 m.b.t. vergunningsvrij bouwen. 

Hierdoor vervalt het huidige onderscheid tussen de lichte / reguliere behandelprocedure. In plaats 

hiervan wordt afgeleid of sprake is van een reguliere dan wel uitgebreide procedure volgens Wabo. 

 

Monumenten 

 Aanpassing van vergunningcheck en formulieronderdeel in overleg met de expertgroep. 

 

Ontheffing flora en Fauna / Gebiedsbescherming / ruimtelijke ordening 

 Aanpassing van vergunningscheck en formulieronderdeel in overleg met de expertgroep. 

 

Ten gevolge van bovenstaande wijzigingen is ook de werkzaamheden / onderdelen lijst aangepast.. 

 

Extra functies en koppeling met andere e-overheid voorzieningen: 

 Mogelijkheid tot intrekken, wijzigen en toevoegen van een machtiging [B-57] 

 Ondersteuning van meerdere formulierversies tegelijk: dit is van belang voor ingediende aanvragen 

waarvan het formulier gewijzigd is na de datum van indiening [B-58] 

                                                                 
8  Hiervoor is als basis gebruikt de concept regelgeving zoals beschikbaar op 28 juli 2009 en is 
aangeboden aan Raad van State. 
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 Ondersteuning van de uitvoering van de Europese dienstenrichtlijn t.b.v. (buitenlandse) 

ondernemers door middel van koppeling aan de berichtenbox (EZ / ICTU) en kunnen ingeven van 

buitenlandse adressen inclusief integratie van GBA landentabel [B-51] 

 Opnemen van beperkte validatieservice9 ten behoeve van leveranciers van midoffice / backoffice 

voorzieningen van gemeenten [B-56] 

 Aankondigen verlengen beslistermijn [B-9]. 

 Vergunning samenstellen op basis van onderliggende documenten [B-13]. 

 Voorbereiding op beveiligd filetransfer van bijlagen van Omgevingsloket online naar ‘Bevoegd gezag’ 

door het opnemen van extra parameters in lokaal beheerscherm. 

10.1.15 Scope release 2.2 

Aanpassingen t.b.v. Wabo: 

 ‘Bevoegd gezag’ krijgt de mogelijkheid om de behandeling van enkelvoudige aanvraag voor milieu 

(d.w.z. niet in combinatie met andere werkzaamheden en/of onderdelen) uit te besteden aan een 

milieudienst. Voorheen beperkte deze mogelijkheid zich tot uitbesteding van Melding 

Activiteitenbesluit Wm; 

 ‘Bevoegd gezag’ krijgt overzichtelijker Audit Trail te zien. Events die uitsluitend de ‘Aanvrager’ 

aangaan komen niet meer terug in de Audit Trail. 

 

Betere ondersteuning van de zakelijke doelgroep 

Mogelijkheid tot het beëindigen van vooroverleg toegevoegd. Dit leidt tot notificatie aan ‘Bevoegd gezag’ en 

afscherming van het aanvraagdossier t.o.v. ‘Bevoegd gezag’. 

 

Wijzigingen in formulieronderdelen 

Milieu 

 Het is mogelijk gemaakt om een eerdere keuze voor onderdeeltype Oprichting, Verandering of 

Revisie aan te passen. Zo kan het voorkomen dat de aanvraag die eerst als Verandering werd 

aangemerkt bij nader inzien (bijvoorbeeld naar aanleiding van vooroverleg) beter als Revisie kan 

worden ingediend. 

 De  vergunningcheck van milieu is aangepast, enerzijds om de toeleiding ten behoeve van 

mijnbouwactiviteiten te integreren en anderzijds om de resultaten (vergunningplichtbepaling) vanuit 

de (externe) Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), weliswaar op handmatige wijze, te 

integreren in de vergunningcheck.  

Dit heeft tevens als voordeel dat wanneer doorgegaan wordt naar het invullen van de aanvraag er 

direct een werkzaamheid t.b.v. milieu wordt aangemaakt; 

 Ten behoeve van mijnbouw op zee (bijv. boorplatform) is het mogelijk gemaakt om een 

overeenkomstige locatie-aanduiding op te geven. ‘Bevoegd gezag’ is het ministerie van Economische 

Zaken; 

 Forse aanpassing in milieurubriek Houden van Dieren  

                                                                 
9  Het concept is dat een aantal testgemeenten worden toegevoegd in Omgevingsloket online die aan 
leveranciers kunnen worden toegewezen door de ‘Landelijke beheerder’ via de beheermodule. Zie ook 
functioneel ontwerp bijlage H (nu Berichtencatalogus). 
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 Op het gegenereerde papieren formulier bij indiening ontbraken nog wat milieurubrieken. Deze zijn 

toegevoegd; 

 Inhoudelijk zijn een aantal rubrieken op attribuutniveau gewijzigd, op basis van issues gemeld door 

stakeholders. 

 

Bouwen 

 De regels binnen de vergunningscheck voor circa negen bouwwerken zijn aangepast op basis van 

wijzigingen zoals aangegeven door VROM (PRC) 

 

Monumenten 

 Aanpassing van vergunningcheck en formulieronderdeel in overleg met de expertgroep. 

 

Ontheffing flora en Fauna / Gebiedsbescherming / ruimtelijke ordening 

 Aanpassing van vergunningcheck en formulieronderdeel in overleg met de expertgroep. 

 

Extra functies en koppeling met andere e-overheid voorzieningen 

 Op maat kunnen samenstellen van een leeg papieren formulier (PDF) door ‘Aanvrager’ en ‘Bevoegd 

gezag’; 

 Ondersteuning van vergeten wachtwoord procedure ten behoeve van ‘Bevoegd gezag', niet-

ingezetenen en buitenlandse bedrijven. Ook handig bij van de uitgifte van nieuwe accounts; 

 Ondersteuning van meerdere formulierversies tegelijk doorgevoerd in alle formulieronderdelen: dit 

is van belang voor ingediende aanvragen waarvan het formulier gewijzigd is na de datum van 

indiening, maar ook bij onduidelijkheid over papieren versies [B-58] 

 Infrastructurele aanpassingen ten behoeve van veiliger integratie met eReview; 

 Infrastructurele aanpassingen ten behoeve van beveiligd filetransfer van bijlagen van 

Omgevingsloket naar ‘Bevoegd gezag’ zijn doorgevoerd; 

 Infrastructurele aanpassingen ten behoeve van beveiligde communicatie naar de berichtenbox zijn 

doorgevoerd;   

10.1.16 Scope release 2.3 

Aanpassingen t.b.v. Wabo: 

 Bevoegd gezagen krijgen de mogelijkheid om de behandeling van werkzaamheden uit te besteden 

aan een (dezelfde) behandeldienst. Tevens worden de organisaties die als behandeldienst kunnen 

optreden uitgebreid tot gemeenten, provincies en ministeries en tot uitvoeringsdiensten;  

 De aanvrager krijgt voor milieuwerkzaamheden de mogelijkheid om een verzoek tot geheimhouding 

te doen voor bepaalde bijlagen. Ook krijgen bevoegde gezagen na het indienen van de aanvraag een 

extra pdf-bestand ten behoeve van publicatie waar privacy gevoelige informatie uit verwijderd is.  

 Bevoegde gezagen krijgen de mogelijkheid om aanvragen en meldingen over te dragen naar het 

eigen archief. Ook wordt de Audit Trail als pdf gegenereerd om als archiefwaardig bestand 

opgenomen te worden in het archief van bevoegd gezag.  

 Bevoegde gezagen krijgen de mogelijk het e-mailbericht, wat de aanvrager ontvangt zodra hij de 

aanvraag heeft ingediend, tekstueel aan te passen. 
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 De beheerbaarheid van het Omgevingsloket online is verbeterd. Lokale en landelijke beheerders 

kunnen overzichten en rapportage maken van beheergegevens. Daarnaast zijn er meer 

mogelijkheden voor foutdetectie, analyse en herstel. 

 De autorisatieregels zijn aangescherpt; dit houdt in dat meerdere rollen notities kunnen toevoegen 

en dat de toegevoegde documenten niet meer door anderen kunnen worden gewijzigd of 

verwijderd. 

 Notities en documenten hebben een duidelijke statusaanduiding waaruit valt af te leiden of ze voor 

of na indienen zijn toegevoegd aan het dossier. 
 

Wijzigingen in materiewetten 

Milieu 

 Houden van dieren: Hier zijn nieuwe regelingen toegevoegd volgens Ammoniak en veehouderij van 

29 december 2009, de Regeling Geurhinder een veehouderij van 29 december 2009. 

 Inhoudelijk zijn er een aantal rubrieken aangepast door issue’s van IPO en Wettelijk kader. 

 

Bouwen 
Door de laatste wijzigingen in de MOR zijn een aantal FO’s voor bouwwerken aangepast. De grootste 

verandering is die aan de werkzaamheid Bijbehorend bouwwerk bouwen. Deze vervangt de 

werkzaamheden: Aan of uitbouw bouwen bij woning of woongebouw bouwen, Bijgebouw of 

overkapping bij een woning of woongebouw bouwen, Overige bouwwerken bij een woning of 

woongebouw bouwen. 

 

Slopen 
Naar aanleiding van opmerkingen van het Wettelijk kader is het formulier van Slopen uitgebreid. 

Grootste wijziging is dat de gegevens voor Slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht kunnen 

worden opgenomen. 

 

Nieuwe werkzaamheden 

 Alarminstallatie aanleggen. Bij deze nieuwe werkzaamheid is mogelijk om gemeentelijke variatie in 

de vergunningcheck en het formulier toe te passen. 

 Roerende zaken opslaan. Bij deze nieuwe werkzaamheid is mogelijk om gemeentelijke variatie in de 

vergunningcheck en het formulier toe te passen. 

 Werk of werkzaamheden uitvoeren. Hieronder vallen de “oude” aanlegvergunning en Weg 

aanleggen. Hierbij is het mogelijk om gemeentelijke en provinciale variatie aan te brengen voor de 

Weg aanleggen. 

 

Provinciale variatie 

 Voor de werkzaamheden: 

o  Uitrit aanleggen en  

o Werk of werkzaamheden uitvoeren waarbij het om een weg gaat  



 

                    

 

 

Functioneel Ontwerp OLO versie 2.16  Pagina 112 van 137 

 

is het mogelijk om provinciale variatie aan te brengen in zowel de vergunningcheck als het formulier. 

Het bevoegd gezag zal altijd de gemeente blijven. De regels worden gekozen aan de hand van de 

vraag of het om een provinciale weg gaat of niet. 

 

 

Papieren formulier 
Naar aanleiding van overleg met wettelijk kader zijn er aanpassingen gedaan in het papieren formulier. 

Voor bouwen wordt de werkzaamheid naam niet meer opgenomen, waardoor het een generiek papieren 

formulier wordt. Daarnaast is er nu routeringsinformatie opgenomen in het papieren formulier waardoor 

het voor de gebruiker duidelijk wordt welke informatie hij moet invullen. Daarnaast is het nu ook 

mogelijk geworden om tabellen te specificeren voor Milieu. 

 

Extra functies en koppeling met andere e-overheid voorzieningen: 

 Verbeteringen voor het toevoegen en beheren van bijlagen.  

 Hergebruik van een aanvraag 

 De autorisatieregels zijn aangescherpt.  

 Ondersteuning meerdere versies StUF 

 Tijdreizen: het om kunnen gaan met wetswijzigingen, zonder dat dit het proces van 

vergunningverlening doorkruist.  

 Binnen adviesorganisaties is een coördinator-rol toegevoegd.  
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10.1.17 Scope release 2.4 

Functionele wijzigingen 

 eHerkenning 

eHerkenning is de nieuwe landelijke authenticatieservice voor bedrijven en organisaties ter 

vervanging van DigiD voor bedrijven. In release 2.4 is ervoor gekozen om eHerkenning eerst te 

implementeren, voordat gebruik wordt gemaakt van eventuele nieuwe mogelijkheden die deze 

service biedt. 

eHerkenning kent verschillende beveiligingsniveaus. In deze release wordt het meest basale 

beveiligingsniveau geboden (niveau 1). Dit kan in de toekomst worden uitgebreid naar stringentere 

beveiligingsniveaus. 

In de overgangsfase van DigiD voor bedrijven naar eHerkenning, wordt een graduele overgang 

geboden, waarbij een steeds grotere nadruk komt te liggen op eHerkenning. Deze overgang is 

zichtbaar in een tussenscherm, dat getoond wordt bij binnenkomst van het Omgevingsloket voor 

zakelijke gebruikers. 

 Behandelmodule vs samenwerking 

Een lokaal beheerder van de behandelmodule kan bepalen dat deze niet gebruikt gaat worden. Dit 

kan worden ingesteld door middel van een parameter. In voorgaande releases blijkt dat wanneer dit 

is aangegeven (de behandelmodule wordt niet gebruikt) er te veel functionaliteit in de module 

beschikbaar is. Dit leidt tot verwarring. Vanuit deze motivatie wordt in release 2.4 minder 

functionaliteit beschikbaar gesteld aan de gebruiker. Met de behandelmodule “uit” is het dossier 

nog wel beschikbaar voor samenwerking, er kan nog wel advies gevraagd worden aan anderen dan 

het ‘Bevoegd gezag’. 

 Driedeling type rubrieken  

Met dit feature worden de milieurubrieken beter toegankelijk gemaakt. Het onderscheid tussen de 

aspecten, activiteiten en algemene rubrieken wordt expliciet zichtbaar gemaakt. 

 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets toegevoegd bij milieu 

 Release onafhankelijk beheer 

Release onafhankelijk beheer is maakt het mogelijk om één keer per maand een update van de 

content uit te voeren. Onder content wordt hier zowel verstaan de teksten als de onderliggende 

bedrijfsregels, die samen worden gebruikt voor de vergunningcheck en het aanvraagformulier. 

 Tijdreizen 

Tijdreizen betreft de mogelijkheid om nieuwe formulierversies pas in te laten gaan op het moment 

dat de wetgeving daadwerkelijk actief wordt. Hiermee is het installeren van de applicatie 

onafhankelijk geworden van het tijdstip van ingang van nieuwe regelgeving. 
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Content wijzigingen 

 Aangepaste matrix werkzaamheden vs onderdelen 

Er is een samenhang tussen verschillende werkzaamheden aangegeven. Verschillende check's 

kunnen elkaar opvolgen bij een door de aanvrager gekozen werkzaamheid. 

 Slopen, totale hoeveelheid afval op projectniveau 

Omdat de vergunningplicht voor slopen voor plaatselijke sloopverordening afhankelijk is van de 

totale hoeveelheid sloopafval op projectniveau, wordt, indien slopen van toepassing is, altijd de 

werkzaamheid slopen in plaats van het onderdeel slopen klaargezet bij de check.  

 Crisis- en Herstelwet  

Als gevolg van de CHW zijn wijzigingen doorgevoerd in de Natuurbeschermingswet. Dit heeft met 

name gevolgen in de formulieren “Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en 

diersoorten” en “Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden”. 

 Het milieuformulier is voor 34 rubrieken aangepast, om de informatie vraag te verbeteren. 

 Formulier voor lokale regelgeving voor kappen, reclame en roerende zaken en werk en 

werkzaamheden is verbeterd. 

 

10.1.18 Scope release 2.5  (en tussenreleases) 

De scope voor release 2.5 had als grote component de uitbreiding van het loket voor het doen van 

aanvragen/meldingen onder de waterwet. De scope is beschreven in een aantal voor de release gedefinieerde 

features, aangevuld met vastgestelde wijzigingen vanuit tests (defects) en vastgestelde wijzigingsverzoeken 

(changes) ten opzichte van eerdere releases. De defects en changes hebben allemaal een uniek 

registratienummer (OLON-nummer) en zijn aan de hand daarvan in de registratie (JIRA) terug te vinden. 

Daarom wordt hier enkel met een opsomming van de meegenomen nummers volstaan. 

 

Doordat de release 2.5 niet op geplande datum van 1 juli 2011 kon worden gerealiseerd moesten er een aantal 

kleine tussenreleases worden gemaakt omdat er wetgeving van kracht werd op bepaalde datum. Daarnaast 

waren er tussenreleases met veelal technische aanpassingen ten behoeve van eHerkenning en 

performanceverbetering. Omdat voor deze tussenreleases geen nieuwe totaalset FO-documentatie is 

opgeleverd, is dat waar relevant bij de update van die documentatie naar R2.5 meegenomen.  

 

R2.4.x 

 Toevoeging eHerkenning, uitfasering DigiD zakelijk 

 OLON 3898 (change) 

 Besluit buisleidingen, besluit Mer 

 

R2.5a (niet in productie genomen) 

 Feature Integratie Waterwet 

 Feature S01, standaardisatie bijlagetypen 

 StUF 3.10 conform UMAquo  

 Aantal kleinere changes  

 

R2.5b (niet in productie genomen) 
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Features Wetgeving: 

 M2 Besluit externe veiligheid buisleidingen (gedeelte) 

 M3 Vuurwerkbesluit 

 M6 Lokale regelgeving (Alarminstallaties, roerende zaken) 

 M7 Lokale regelgeving (Grondwaterbescherming, gesloten inr.) 

 M10 Actualiseren Matrix 

 M11 Slopen 

 M12/S2 Koppeling BAG 

 

Features beheer: 

 B1 FTP fallback 

 B3 Dashboard 

 B6 Auto deploy 

 S1 Standaardisatie Bijlagen 

 Berichtencatalogus 

 

Defects/changes (OLON’s): 

3417, 3406, 2969, 3407, 3408, 3155, 3421,  3188, 3423,  3262, 3414, 3416, 3420, 3368, 3326, 2707, 2984, 206, 

3097, 1495, 3474, 3440, 3443, 2164, 3444, 3449, , 3882, 3884, 3883, 3881, 3879, 3877. 

 

10.1.19 Scope R2.6 

Aan de initiële scope van R2.6 is gedurende het ontwerp- en realisatietraject een aantal cases toegevoegd of 

daaruit verwijderd. De scope omvatte per opleverdatum van R2.6 de volgende IenM cases (naam is de IenM 

casenaam).  

 

Dit betreft functionele aanpassingen, maar ook zuiver juridische aanpassingen, die met name de uitvraag- en 

vergunningplichtbepaling veranderen, maar de gebruikersfunctionaliteit niet wijzigen (niet alle cases hebben 

overigens na analyse en inhoudelijke afstemming met het ministerie van IenM tot een concrete aanpassing 

geleid.)  

Integrale amvb brandveilig 

gebuik 

bouwwerken/bouwbesluit en 

slopen. Vergunningplicht 

wordt meldingsplicht. 

 

Bij maken van pdf van Audit 

Trail wordt 'ja/nee' vraag 

gesteld, maar alleen de 

knop 'opslaan'. 

Restant water - niet in 

2.5 gerealiseerd 

Als er diakrieten gebruikt 

worden in het 

toelichtingenveld blijft 

het loket hangen of 

krijgt de gebruiker een 

ISE. 

Wijz. besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer 

- AIM wordt gewijzigd. In het 

OLO wordt alleen het 

milieuformulier gewijzigd. 

 

Sommige links bevatten 

geen tekst (PV: zie ook 

feature 303). 

In de productie 

omgeving de gemeente 

Infomil koppelen aan de 

provincie Infomil. 

Toevoegen helptekst bij 

vergroting woongenot 

bij bijbehorend 

bouwwerk 
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Monumentenwet OCW. 

 

 

Er kan een xls (informele 

bijlage) worden toegevoegd. 

In de pdf wordt niet 

genoemd dat het een 

informele bijlage betreft. 

Na verwijderen lokale 

regels voor kappen 

keert loket terug naar 

verkeerde default: optie 

1 ipv 4. 

 

"weet niet" bij 

geslachtsaanduiding 

veranderen in "niet 

bekend" 

Veranderen van adviseur staat 

niet in hoofdscherm van de 

Audit Trail. 

Fout in check bij slopen 

asbest (TW: wordt 

meegenomen in feature 25). 

 

 

Bij bouwen in de 

peststrook wordt geen 

rekening gehouden met 

reeds bestaande 

bouwwerken. 

 

wijzigingen besluit 

omgevingsrecht 

Lokale vragen staan op het 

aanvraag formulier in de juiste 

volgorde, maar op het 

overzicht van de locaal 

beheerder staan ze niet in de 

juiste volgorde. 

Genereren pdf bij 

conceptaanvraag 

opengesteld voor 

vooroverleg is bij specifieke 

werkzaamheden 

beschadigd. 

Conclusie check 

bijbehorend bouwwerk 

op minder dan een 

meter afstand van 

openbare gebied komt 

niet overeen met jFO.) 

Actualiseren 

handleidingen 

- Handleiding 

omgevingsloket online 

(beperkt, geen grote 

functionele 

aanpassingen in scope 

R2.6) 

 

Wijziging Mor (herstel art. 8.2 

Mor) en reparatie kleine 

foutjes in jFO - maximaal 2 

jFO's zullen hierdoor wijzigen. 

 

Realiseren 

informatievoorziening 

landelijk beheer op 

startpagina (OLO) 

Wijzigen bevoegd gezag 

na in behandeling 

nemen. 

Instellen Behandeldienst 

voor Bevoegd Gezag - 

aantal wateronderdelen 

Safari vertoont poortnummer 

in URL. 

Bij "Bijbehorend bouwwerk 

bouwen" en "Overige 

veranderingen" ontbreekt 

zorgwoning vraag. 

 

Duidelijk maken dat een 

aanvraag een 

conceptaanvraag 

betreft. Op papier, 

digitaal en xml. 

Aanpassing 

vlaggemasten (jFO) 

Inconsistentie binnen OLO 

m.b.t. teksten t.b.v. 

specificeren tabellen.  

 

 

Bij het Vragen en 

Suggesties-formulier aan de 

aanvragerskant werkt de 

link naar de emailgedragslijn 

van de overheid niet. 

Verschil tussen 

publiceerbare en 

volledige aanvraag 

zichtbaar maken op 

voorblad  

 

Aanpassing bouwcheck 

(jFO) 

Bij verwijderen werkzaamheid 

klopt de pfd niet. 

Bij machtigen van een 

bedrijf kan je de 

accountnaam van een 

buitenlands persoon zonder 

DigID (PV: moet zijn BSN) 

niet invullen. 

Bij adviesaanvraag 

moeten gegevens 

standaard op de FTP-

server worden geplaatst 

en moet niet eerst 

archiveren gekozen te 

worden  

Check en waar nodig 

actualisatie 

browserondersteuning 

OLO 
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Notities uit de database en 

naar het NAS t.b.v. antivirus 

(TW: wordt meegenomen met 

feature 207). 

Waarschuwing in check dat 

mogelijk ontheffing nodig is 

bij LNV komt niet in PDF. 

Aanpassen matrix voor 

water. 

Wijziging veld 

berichtenverkeer a.g.v. 

toevoegen twee nieuwe 

werkzaamheden in 

release 2.6 

Aan hyperlinks in locale 

regelgeving wordt altijd http:// 

toegevoegd. 

Als uitkomst bij check 

reclame vergunningplicht 

voor bouwen is, bevat pdf 

geen vragen over bouwen. 

(Geautomatiseerde) 

check op dode URL's. 

Aanpassingen 

veegbesluit Bouwbesluit 

Link op tab handige links en bij 

informatie beheerder naar 

kennisplein aanpassen. 

Definitieve oplossing "werk 

en werkzaamheden" en 

"weg aanleggen". 

 

 

Van conceptaanvragen 

kunnen de gegevens van 

de aanvrager niet meer 

gewijzigd worden bij 

aanvraag voor eigen 

gemeente. 

 

Aanpassen van een 

aantal dode / foute links 

in OLO 

 

Na eerste oplevering nog aangepast: 

Bouwbesluit 2012: 

functionaliteit wel gerealiseerd 

in OLO maar besluit in laat 

stadium niet doorgegaan, 

ondervangen met toevoegen 

notices.  

Vervangen merknaam 

Jacuzzi in check/aanvraag 

Aanpassen schermtekst 

contact met BG 

 

 

Uit de initiële scope van R2.6 zijn vervallen: 

Notificatie naar 'oude' bevoegd gezag als het BG gewijzigd 

wordt. 

File size limiet zetten op 200 Mb. 

 Onderbrengen besluit landbouw, glastuinbouw en mestbassins 

onder activiteitenbesluit. 

versienummer van bijlage opnemen in ftp server 

 Reparatie koppelvragen / koppelvragen loslaten. Aanpassen notificatie bericht N13 (al in R2.5 

meegenomen) 

Documenten moeten gemerkt kunnen worden als ze 

gedownload zijn. 

De aanvrager(of als dat niet kan coördinator van het 

BG) moet het email adres van de aanvrager tijdens 

behandeling aanvraag kunnen wijzigen (i.v.m. xml 

consequenties naar R2.7) 

Voorlooppagina op Webserver (afsplitsing van case 260) Fasering van de Mer (besluit BOR). 

10.1.20 Scope R2.7  

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.6 naar R2.7. Hierbij is de originele requirementnaam gebruikt, deze 

kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   
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De chronologische opsomming van eerdere  release/scopewijzigingen per release vindt u in hoofdstuk 10. Het 

totaal leidt tot de inhoud van de actuele release.  

 

Scope (origineel + toevoegingen) 
211   Bij aanvullingen nadat de aanvraag is ingediend moet opnieuw een apart publiceerbare 

pdf worden gegenereerd. 

274   Aanpassen milieuformulier vanwege gewijzigde PGS richtlijnen. 

288   Notities voldoen niet aan autorisatietabellen 

295   Er moet een notificatie (bevestigingsmail) naar het 'oude' (latende) bevoegd gezag 
gestuurd worden als het BG gewijzigd wordt. 

314   In de behandelmodule werkt in het tabblad bijlagen de knop "toon alle" niet. 

316   Verkeerde weeknummers bij kalender in datavelden 

322   Aanvraag met status 'onbekend' kan niet worden gesloten als de aanvrager de aanvraag 
heeft ingetrokken 

324   Bij selecteren vooroverleg en toevoegen bijlagen komt de regel "indienen aanvraag" ten 
onrechte in de audit log 

336   In locatie omschrijving in het StUF-lvo bericht wordt standaard "Nederland" 
opgenomen. Dit is niet juist. De lokatieomschrijving moet alleen gevuld worden indien 
er geen adres aanwezig is. 

337   Op het Omgevingsloket staat bij de veelgestelde vragen nog een tekst over overstappen 
van DigiD Zakelijk naar eHerkenning. Dit is achterhaald en moet worden verwijderd. 

338   Als gegevens worden aangevuld dan zijn deze wel terug te zien in het tabblad bijlagen 
maar bij de algemene gegevens blijft staan dat de aanvraag niet compleet is. 

339   In het papieren aanvraag formulier ontbreekt de mogelijkheid om te verzoeken om 
bijlagen later in te dienen (2.7 Mor). Dit moet worden toegevoegd op de pdf. 

340   Internal Server Error als bij uploaden van een beschikking veel (in dit geval 44) bijlagen 
die bij de beschikking horen worden aangevinkt. 

343   Als een aanvraag wordt doorgezet naar een behandeldienst en deze behandeldienst 
geen organisatieloket heeft dan is de aanvraag bij de behandeldienst niet zichtbaar en 
heeft het BG geen taken voor deze aanvraag. 

347   Alle tekeningen moeten voorzien zijn van maatvoering (referentielijn) en 
schaalaanduiding. Alle jFO's Bijlagen moeten worden gewijzigd en in alle helpteksten bij 
tekeningen moet dit vermeld worden. 

355   Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. 

359   Lokale parameters hebben geen begindatum. Lokale regels wel. Dringend gewenst dat 
ook lokale parameters 
een begindatum krijgen, zodat de waterschappen tijdig een wijziging van de keur 
kunnen invoeren. 

363   Een niet complete aanvraag veroorzaakt een fout in rapportage's 

364   Notificatie bij intrekken machtiging is niet correct 

365   Organisatiegegevens die op formulier terugkomen bij "terugsturen van de aanvraag" 
zijn niet gelijk op papieren formulier en formulier aanvraag. 

366   Controle op 'dode URL's' en herstel. 

376   In de lijst met aanvragen moet gezocht kunnen worden op de postcode werklocatie 

377   Er moeten meerdere documenten toegevoegd kunnen worden aan een advies. 

378   Aanvraagformulier "Milieuverantwoord ondernemen" levert in de praktijk door deze 
naam veel vragen op. Deze naam moet veranderd worden. 

380   Verduidelijk het onderscheid tussen notities en documenten in de behandelmodule en 
de aanvraagmodule door een toelichting te geven. 
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384   "Milieuneutraal veranderen" komt niet overeen met de MOR: In art 4.21 van het Mor 
staat dat bij de aanvraag moet worden vermeld: "de vergunning of vergunningen 
krachtens welke de inrichting is opgericht dan wel in werking is". Dat ontbreekt nu. 

386   Als een aanvrager zijn aanvraag heeft ingetrokken komt er voor het BG geen taak om 
het dossier te sluiten. De taak dossier sluiten moet beschikbaar komen. 

387   Een aanvrager kan "Water brengen in oppervlaktewaterlichaam, in beheer bij het Rijk", 
of "Water onttrekken uit oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk" selecteren. 
Veel burgers weten niet bij welke instantie een waterlichaam in beheer is en kiezen dan 
wellicht onterecht voor het Rijk, waardoor de locale regels niet gevolgd worden. 
Aangezien de modelregels ruimer kunnen zijn dan de locale regels volgt er dan ten 
onrechte vergunningsvrij. 

348   Gegevens m.b.t. bouwsomkosten moeten afgeschermd kunnen worden voor publicatie.  
Deze moeten op een aparte pagina van het papieren formulier worden geplaatst 

37  Onderbrengen besluit landbouw, glastuinbouw en mestbassins onder het 
activiteitenbesluit en uitbreiding werkingssfeer met intensieve veehouderijen. (Case 
inhoudelijk opgeschort, ondervangen door toevoegen aantal notices) 

   

388   Naam bijlage vuurwerk wijzigt 

390   In het bouw JFO staat de vraag “hoe lang blijft het bouwwerk op de locatie staan”. Daar 
moet een getal met een 1 decimaal worden ingevoerd. Het getal na de komma valt weg 
in het bericht. 

394   Aanvraag blijft hangen als een te lange naam wordt ingevuld bij de vraag "statutaire 
naam" 

395   Er ontbreken vragen op het papieren formulier bij aanvraag uitrit 

n.n.b. 4236 verwijderen notice bouwbesluit 

  4237 vraagvolgorde lozen vanuit een inrichting en toepassen van bouwstoffen, grond of 
baggerspecie 

  4245 tijdreizen voor de baliemedewerker moet goed werken 

  4246 verwarrende conclusie na werkzaamheden toevoegen 

  4249 Aanhakers flora- en faunawet, stortplaatsen, grondwaterwinningvoorzieningen en 
natuurbeschermingswet op werkzaamheidniveau brengen 

286   Bij aanvragen omgevingsvergunning WABO) wordt op projectniveau altijd de vraag 
gesteld naar de totale kosten van het project. Per activiteit krijgt het BG de mogelijkheid 
d.m.v. een locale parameter in te stellen of kosten worden gevraagd.  

294   Vernieuwing ftp/dataopslag door het realiseren van een DMS (Document management 
systeem) waardoor diverse wensen mogelijk worden gemaakt. 

368   BAG fase 2 

391   Nieuwe StUF release. Berichtenverkeer aanpassen a.g.v. wijzigingen in de 2.6 release en 
realiseren algemene oplossing in berichtenverkeer voor toegevoegde werkzaamheden. 
Milieu velden ook toevoegen aan het bericht. 

  4251 Actualiseren Autovue FO 

319   Realiseren GBA koppeling (voorinvulling NAW gegevens) 

391   Nieuwe StUF release. Berichtenverkeer aanpassen a.g.v. wijzigingen in de 2.6 release en 
realiseren algemene oplossing in berichtenverkeer voor toegevoegde werkzaamheden. 
Milieu velden ook toevoegen aan het bericht. 

n.n.b. 4232 Afschaffing watervergunning eigen dienst voor gebruik rijkswaterstaatswerken in alle 
gevallen 

n.n.b. 4233 Afschaffen watervergunning voor nieuwe gebruikshandelingen van ondergeschikt 
belang 

  4225 onttrekkingsdebieten bodemenergie: maximum niet verplicht 

  4250 Blbi van water naar Wabo verplaatsen 
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    Update browserondersteuning OLO 

161   Automatisch doorsturen naar behandeldiensten op grond van postcode-ranges. 
(ondersteuning RUD) 
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Verwijderd uit scope. 

 

Onderstaande cases / wensen stonden wel in scope maar zijn om uiteenlopende redenen uit de scope 

verwijderd gedurende het ontwerp/realidsatietraject. (probleem niet reproduceerbaar/functionaliteit al 

gerealiseerd, discussie over bedoeling/invulling requirement, doorlooptijd wetgevingstraject te lang/onzeker, 

technische oplossing buiten Omgevingsloket Online gekozen.) 
I&W 

casenummer 
I&W 
Wensnummer 

 

382   De term "vergroten woongenot" is onduidelijk en moet worden toegelicht. 

379   De mogelijkheid toevoegen dat voor 'gewijzigd' en 'ingediend' gezocht kan worden op 
een datum range. 

350   Quick wins reparatiewetsvoorstel (interdepartementale amvb) - motie Linhard 

354   Besluit LPG-tankstations milieubeheer 2011; Regeling LPG-tankstations milieubeheer. 

23   Permanent maken van de Crisis- en Herstelwet. Het moet mogelijk zijn allerlei 
toestemmingen te kunnen koppelen aan de omgevingsvergunning. Tevens wordt de 
faseringsregeling aangepast. 

244   Reparatie koppelvragen. 

122   De coördinator van het BG moet het email adres van de aanvrager tijdens behandeling 
aanvraag kunnen wijzigen. 

392   Ondersteuning XSD validatie StUF 3.11 

315   Wanneer een aanvraag gefaseerd wordt aangevraagd is binnen het aanvraagformulier 
het gedeelte van de tabellen niet gevuld (milieu als onderdeel). 

39   Besluit bodemenergiesystemen. Warmte en koude opslag.  
1. Verplaatsen JFO OBM  + aanpassing j-FO OBM: 
2. Opstellen centraal toeleidende JFO voor gesloten bodem energiesystemen en 
lozingen bodem, riolering buiten inrichtingen. 
3. Meldingen moeten als bericht worden gestuurd naar centraal meldingen 
registratiesysteem. 
4. X,Y coördinaat moet worden uitgevraagd via PDOK (publieke dienstverlening op de 
kaart) 

341   Bij gefaseerde aanvraag is het BG voor fase 2 niet altijd hetzelfde als fase 1. Dit zou wel 
moeten. Standaard moet het BG voor de 2e fase hetzelfde zijn als voor fase 1. 

  4224 Vinkje in check bij Dam met Duiker 

  4226 onttrekkingsdebieten bodemenergie: vraag onttrekking per jaar niet op zn plaats 

n.n.b.   RWS wordt bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen in rijkswateren 

381   In notificatie-mails wordt de afkorting OLO gebruikt. Dit moet vervangen worden door 
"Omgevingsloket online". 

270   BG moet de aanvrager kunnen verzoeken onlosmakelijke werkzaamheden toe te 
voegen aan een reeds ingediende aanvraag 

  4241 sloopformulier niet instelbaar maken 

  4248 k.i. 2.6 Hergebruik R2.6 aanvraag incl bijlagen geeft melding over typering 

37  Onderbrengen besluit landbouw, glastuinbouw en mestbassins onder het 
activiteitenbesluit en uitbreiding werkingssfeer met intensieve veehouderijen. 

248   Symbooltekenfunctie AutoVue 
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10.1.21 Scope R2.7.1  

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.7 naar R2.7.1. Hierbij is de originele requirementomschrijving 

gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

De chronologische opsomming van eerdere release/scopewijzigingen per release vindt u in hoofdstuk 10. Het 

totaal leidt tot de inhoud van de actuele release.  

 
casenummer wensnummer omschrijving 

  Validatiefouten in de xml berichten: 

 

Amsterdam: sinds de invoering van het nieuwe OLO op 1 april hebben wij te 

maken met een explosie van validatiefouten in de xml-berichten. 

Is hierover iets bekend bij jullie? 

 

In de periode 1-10 april zijn 243 aanvragen ingediend of gewijzigd. 

Deze aanvragen veroorzaakten door indiening 55 validatiefouten in de xml 

berichten. 

 

In 31 van de 55 gevallen betrof het een naam van de bijlage die te lang was. 

In 15 van de 55 gevallen betrof het een omschrijving van de locatie die te lang 

was. 

 

Wanneer deze gegevens in het OLO worden ingevoerd, geldt een restrictie van 

80, resp. 250 karakters. 

 

Bij invoer aan de voorkant (door de aanvrager) moet validatie plaatsvinden op 

veldlengtes. 

Graag bij oplossen van dit issue ook checken of er nog meer aanpassingen 

gedaan zijn in de veldlengtes (zonder dat dat in een FO is gewijzigd) en met 

I&W project opnemen of dit ook leidt tot fouten die opgelost moeten worden. 

 

  
XML RO zou niet juist zijn (missende tag) 

Problemen met het doorsturen van de binnengekomen aanvragen als xml en 

daarna inlezen in backoffice. 

voor 1-4 ging dat goed. nu niet meer. 

Centric heeft dit geconstateerd en geeft aan dat olo daar de oorzaak van is 

betreft bijv 390399 en 386235  

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

1 onderdeelVolledigheid: Niet volledigBeoordeling: Niet akkoord 

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening(formulier) 
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OLO Berichten zonder type aanvraag 04-04-2012. Sinds de release van het 

Omgevingsloket Online 2.6 op 1 april kunt u in Key2Vergunningen incomplete 

aanvragen binnenkrijgen. In het berichttype AanbiedenAanvraag wordt in de 

XML opgegeven wat voor type aanvraag het betreft. De herkenning hiervan 

wordt ik Key2Vergunningen gedaan op basis van de XML-tag . Echter sinds de 

nieuwe versie van het Omgevingsloket Online wordt deze tag niet altijd meer 

meegestuurd in het XML-bericht. Hierdoor krijgt in u de module MVV4WEB de 

volgende melding: 

'ORA-01400: cannot insert NULL into 

("OVXPLUS"."OVX_REGISTR"."TYPEKODE")....'" 

Wij horen graag van u wat wij kunnen doen om dit probleem te verhelpen. 

Alvast bedankt voor jullie reactie.  

Dit is een fout. In de eerste twee leveringen voor 2.6 was deze tag wel 

aanwezig. In derde levering om die reden niet meer op getest. Blijkt nu 

verdwenen. 

 

  Waarom kan ik in het overzicht van mijn aanvragen niet meer ordenen op 

nummers ed. (bevoegd gezag) 

Dat kan nu alleen nog maar in het overzicht van alle aanvragen. 

Dat is niet zo handig zeker als de lijst wat groot is. 

Graag de ordening weer mogelijk maken svp.  

 

Ondernomen aktie(s): 

 

Wanneer je op "alle aanvragen" klikt kan je we de aanvragen op nummer 

ordenen. Wanneer je op "mijn aanvragen klikt" lukt dit echter niet.  

 

Dit is een fout: sorteren binnen “mijn aanvragen” kon in 2.4.7 wel. Er is geen 

requirement geweest om dit te veranderen. Niet meer kunnen sorteren is heel 

vervelend voor gebruikers van behandelmodule. 

 

  Sloopmelding en Wabo vergunning, gerelateerde zaken niet gekoppeld: 

 

Gemeente Utrecht ondervindt op inr een probleem met het koppelen van een 

sloopmelding aan een WABO-vergunningszaak. De reden blijkt te zijn dat de 

sloopmelding wel een verwijzing bevat naar de vergunningzaak maar niet vice 

versa, en de sloopmelding per mail eerst verstuurd wordt door de OLO. Het 

ontvangende systeem kan op dat moment niet verwijzen naar de 

vergunningzaak omdat die nog niet verstuurd is door de OLO. Is dit in productie 

ook zo? Is er een oplossing mogelijk? (bv vergunningvraag eerst versturen, of 

relatie ook toevoegen aan vergunningvraag-xml).` 

 

Martijn vd Hoek: 
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Wat Gemeente Utrecht constateert klopt en zit fout in OLO. Ik heb dit ook 

nagespeeld op de INR omgeving: 

 

Een gecombineerde aanvraag  met slopenmelding met StUF 3.05 levert 2 XML 

bestanden op: 

De aanvraag XML bevat geen TAG met het gerelateerde meldingsnummer.  

(FOUT) 

De Sloopmelding XML bevat wel de TAG met het gerelateerde aanvraagnummer 

(aanvraag 16781 en melding 16783) 

 

Slopen is gewijzigd in 2.6 , dus hier is duidelijk wat mis gegaan, want als ik het 

zelfde uitvoer met een gecombineerde aanvraag met brandveilig  melding krijg 

ik in beide XML wel een verwijzing naar elkaar. 

(aanvraag 16789, melding 16791) 

 

Voor STUF 3.10 geldt dat voor zowel voor gecombineerde meldingen met slopen 

als brand het goed gaat. 

(aanvraag 16785  melding 16787) 

 

  Verwarrende uitkomst check water 
Betreft jFO’s: 
T01b Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een 
waterschap 
T01a Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk 
T01c Water of stoffen brengen op een zuiveringtechnisch werk 
 
Fout: 
In de uitkomst van de check staan twee kopjes: “Watervergunning” en 
“Melding(en) buiten Omgevingsloket online”. Als de uitkomst van een check 
(T01a, b of c) is dat er zowel een watervergunning vereist is als een  melding 
buiten het omgevingsloket moet worden gedaan (dus melding 
Activiteitenbesluit of melding Besluit bodemkwaliteit) dan staan de conclusies 
Watervergunningplichtig en Meldingplichtig allebei zowel onder het kopje 
“Watervergunning” als het kopje “Melding(en) buiten Omgevingsloket online”. 
 
Requirement: 

De conclusie Watervergunningplichtig moet alleen onder het kopje 
“Watervergunning” staan, niet onder het kopje “Melding(en) buiten 
Omgevingsloket online”.  
De conclusies Meldingplichtig op grond van het Activiteitenbesluit en 
Meldingplichtig op grond van het Besluit bodemkwaliteit moeten alleen onder 
het kopje “Melding(en) buiten Omgevingsloket online” staan, niet onder het 
kopje “Watervergunning”.  (zie onderaan tabel voor schermprint) 

 

  Geen notificatiemail aan nieuwe bevoegd gezag bij wijziging bevoegd gezag. 

 

Voor de aanvraag met OLO nr. 239971 heeft op 4 april 2012 de gemeente 

Zeewolde  het bevoegd gezag gewijzigd in dat van de Provincie Flevoland. 

Hiervan hebben wij echter geen email-notificatie vanuit het omgevingsloket 

mogen ontvangen. 

Kortom de behandelmodule, waarvan wij gebruik maken, doet het op dit punt 

dus niet goed. 
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Met vr. gr.  

Provincie Flevoland 

 
 

  Problem dat al een tijdje speelde, maar niet naar tevredenheid opgelost.  

Een behandelend orgaan ontvangt een aanvraag en wil een aanvulling op de 

aanvraag. Via het backofficesysteem wordt een verzoek om aanvulling gedaan. 

De aanvrager kan geen aanvulling indienen, er blijft een "zandlopertje" draaien. 

Een aanvrager dient een aanvraag in en dit wordt verwerkt in het 

backofficesysteem van het behandelend orgaan. Er is beoordeeld dat er een 

aanvulling op de aanvraag nodig is. Het behandelend orgaan stuurt via het eigen 

backofficesysteem een bericht naar het omgevingsloket dat de status van de 

aanvraag moet worden opgehoogd van "in behandeling" naar "aanvulling 

gevraagd". Deze actie wordt in de Audit Trail gelogd als status code 3. De 

aanvraag krijgt in het omgevingsloket de status "aanvulling gevraagd". Er wordt 

geen bericht gestuurd vanuit het omgevingsloket naar de aanvrager. 

Wanneer aanvrager het loket nu benadert en een aanvulling probeert in te 

dienen kan dat niet. Het "zandlopertje" blijft draaien bij het indienen en er 

gebeurt uiteindelijk niets. 

Gewenste (nood-)oplossing voor StUF 3.05: het bericht waarmee statuscode 3 

naar OLO gestuurd wordt, moet geen proces triggeren in OLO (moet genegeerd 

worden), zodat status op in behandeling blijft staan, en er aanvullingen 

ingediend kunnen worden. 

 

  Er blijven aanvragen hangen in de scheduler. Alle landelijk beheerders van OLO 

ontvangen elke 2 uur een lijst met deze hangende aanvragen in het overzicht 

genaamd ‘Overzicht aanvragen in status ingediend binnen Omgevingsloket 

online’. Het probleem is dat ze feitelijk zijn ingediend (de juridische termijn loopt 

dus) maar dat het Bevoegd Gezag niets ziet verschijnen in OLO.  

 

De eerste analyse van het BI Beheerteam geeft aan dat het in de volgende 

gevallen mis gaat: ‘’Het probleem (met beide) is waarschijnlijk ontstaan door 

gebruik van de knop hergebruik in combinatie met de keuze de nieuwe aanvraag 

binnen hetzelfde project te plaatsen. Wanneer de bron-aanvraag gefaseerd was, 

dan levert deze actie ongewenste koppelingen tussen aanvragen op.’’ 
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10.1.22 Scope R2.9 

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.7.1 naar R2.9. Hierbij is de originele requirementomschrijving 

gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

 

R2.8: 

4267 wr-53  Wijziging AB en BLBI ivm wijziging besluit  gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden. 

4283 wr-12 besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer, 2e fase 3e tranche, minimale 

inbouw.  

4284 wr-21 onderbrengen besluit landbouw, glastuinbouw en mestbassins onder 

activiteitenbesluit. wijziging t.b.v. minimale inbouw  

4285 wr-25a AmvB Bodemenergiesystemen minimale inbouw  

4286   vraag tijdelijk gebruik toevoegen bij activiteit "handelen in strijd met RO" 

4287  validatie postbus als correspondentieadres 

 

R2.9: 

4265 wr-66 Wijziging van de Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor 

gebruikshandelingen van ondergeschikt belang met betrekking tot de Noordzee 

en waterkeringen in beheer bij het Rijk; kaarten 2012.3). Deze is  gepubliceerd 

in Stcrt. 2012, 11684 en treedt in werking per 1/10/12. en wr-51 Concept 

Wijziging Waterbesluit ivm vereenvoudiging gebruik rijkswaterstaatswerken 

d.d. 6 augustus 2012 

4266 wr-52 Nieuwe modelkeur en algemene regels 

4307 wr-61 Bouwbesluit afd 6.12 en artikel 5.2 treden in werking per 1 juli 2012 en wr-62 

Bouwbesluit afd 5.2 treedt in werking per 1 januari 2013 

4320 wr-40 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 

   

4328 wr-12 en wr-21 

(case 37) 

wijzigingen activiteitenbesluit (Water)  

4300  Aanpassing van de check, het formulier (JFO) brandveilig gebruik en jFO bijlagen 

bouwen en brandveilig gebruik  

4301  Aanvulling nodig op toelichting lokale monumenten 

   

4310  Toevoegen van woord "vergunningsvrije" in JFO's bijbehorend bouwwerk 

4311  Aanpassen verplichting tot beantwoorden vragen in formulier slopen 

4313  Aanpassen term GSM antenne 

4323  aanpassing jFO bijbehorend bouwwerk 

4325  Aanpassing jFO dakraam/daklicht 

4326  Aanpassen van toelichting in rubriek afvalstoffen in aanvraagformulier milieu 

voor het oprichten van een inrichting 

4330  Aanvraag OBM moet aangevraagd worden met alle andere Wabo-formulieren 

4334  Herstel fout vergunningcheck water 
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4314  Ingevulde tabellen moeten ook op papieren formulier compleet weergegeven 

worden 

4315  Herstellen voorkomen dubbele regel bij instellen behandeldienst voor handelen 

in strijd met ruimtelijke regels 

   

4299  systematiek van spatievervanging toepassen bij upload bestanden 

4303  notificatiemail aan "andere" bevoegd gezag bij openstellen vooroverleg 

gecombineerde aanvraag 

4298  Uitfasering verkorte KvK nummer 

   

4302  Na inloggen in loket de naam tonen die gekoppeld is aan het inlogaccount 

4304  Bijwerken content waar nodig 

4309  Vraag tijdelijk gebruik JFO Gebruik 

   

4317  Nieuwe StUF release 3.12 

   

4324  Toevoegen van vragen aan het meldingsformulier slopen 

4327  In het meldingsformulier duidelijker benadrukken dat bij verwijderen van 

minder dan 35m2 sloopafval door particulieren geen asbestinventarisatie nodig 

is 

4302  Loket moet voldoen aan cookiewetgeving 

 

10.1.23 Scope R2.10  

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.10. Hierbij is de originele requirementnaam conform het 

specificatiedocument van I&W gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en 

gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

 

R2.10: 

5001 Activiteitenbesluit reparatie 

5005 Wijziging bouwbesluit, EPBD richtlijn 

5006 Wijziging bouwbesluit artikel 1.19 lid 6 onder e 

5007 Wijzigingen bouwbesluit nieuw artikel 8.7 

5008 Aanpassen conclusie bouwen en RO  

5009 Check “grondwaterkering of damwandplaatsen” staat een vraag op verkeerde plaats 

5011 Helptekst zonnecollector 

5015 Voldoen aan webrichtlijn 

5017 Aanpassingen ter voorbereidingen op olo 3 

5018 Reparatie algemene regels grondwater modelkeurwijziging 

5020 Aanpassen content waar nodig 

5021 Reparatie JFO OBM 

5022 Wijziging Rarv  
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5023 Notificatie aan coördinator nadat verzoek om advies is afgehandeld 

5025 Wijzigen en verwijderen van geüploade notities en documenten van adviesorganisaties 

5026 Toevoegen vraag t.b.v. aanvangsdatum gebruik 

5027 Helptekst aanvullende werkzaamheden ontbreken 

5028 Toevoegen van een datum bij indienen aanvullingen 

5031 Wijziging van de waterregeling en de regeling lozen buiten inrichting 

5033 Gegevens in publiceerbare aanvraag 

5034 Knop Indienen wordt te vroeg aangeboden 

5035 Jfo bodemenergie systeem aanpassen, geen komma getal mogelijk voor SPF 

5036 Fout beheermodule “weg aanleggen en veranderen” verkeerde onderdeeliD 

5037 Fout in StUF LVO 3.05 mbt gemachtigde gegevens buitenlandse niet ingezetenen accounts 

(topdesknummer I 131213-011 en I-131021-032) 

5038 Opslaan profiel bedrijfsgegevens (topdesknummer I 131112-047) 

5039 Tekstuele wijziging werkzaamheid onder  waterstaatswerk in beheer bij het Rijk en aanpassen 

helptekst 

5040 Wijzigingen noodzakelijk ivm digid asessement 

5041 Aanpassen Audit Trail 

5042 Aanvrager beter informeren dat er bij slopen van bouwwerken vaak een plicht is om 

asbestinventarisatieonderzoek te doen. 

5043 Foutmelding formulier externe veiligheid 

- Wens browser: Aanpassingen en wijzigingen m.b.t. browserondersteuning (zie Requirements 

Release 2.10 Omgevingsloket Online, hst 5) 

10.1.24 Scope R2.11  

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.11. Hierbij is de originele requirementnaam conform het 

specificatiedocument van I&W gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en 

gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

 

R2.11: 

5053 Wijziging waterregeling 

5061 Bodemonderzoeken in xml toevoegen aan een aanvraag 

5064 Aanpassingen check slopen t.b.v. asbest 

5070 OLO verstuurt bericht met als onderwerp ´Placeholder_subject´, aanvraag is niet meer te vinden 

5071 Rechten account Landelijk beheerder wijzigen/uitbreiden in drie opzichten 

5074 Mijnbouwwerk antwoord niet meer wijzigbaar 

5075 Instelling ‘Vooroverleg niet toegestaan’ in beheermodule loskoppelen van ‘Toevoegen betrokkene’ in 

de aanvraagmodule 

5076 Toon datum van openstellen van de aanvraag en niet de actuele datum in aanvraagmodule bij ‘Contact 

met bevoegd gezag’ 

5077 Uitbreiding rapportages ‘Kenmerken van ingediende aanvragen’ en ‘Kenmerken van (voor overleg) 

opengestelde conceptaanvragen’ 

5078 Melding/aanvraag eigen werken RWS doorsturen naar ILT 
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5079 Inhoud bij notificatiebericht bij Aanvragen advies (“Het bevoegd gezag” als onderwerk weglaten) 

5080 Bevoegd gezag opnemen in xml-bericht 

5081 Rapportage ontvangen adviesaanvragen 

5083 Aanpassen minimale waarde bij vraag in bouwwerk brandveilig gebruiken 

5086 Vervallen KvK’s en toegang tot lopende aanvragen (script draaien door Landelijk beheerder) 

5087 Contentwijzigingen 

5092 Behandeling overdragen aan RUDs 

5097 Validatiefout berichten baliemedewerker 

5098 Bouwputbemaling 

5099 Tonen begin- en einddatum lokale vragen 

5101 Openstelscherm blijft hangen bij hergebruikte aanvraag 

5102 Geen baliemedewerker toewijzen bij inzien aanvraagmodule 

5052 Wijziging Bouwbesluit betreffende deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen 

5054 Wijzigingen Besluit/regeling ggo’s 2013 

5055 BRZO 1999 wordt BRZO 2015 

5060 Vuurwerkbesluit (verbeteren onjuistheden) 

5062 Vergunningsvrij bouwen, aanpassen nav ervaringen met 2.10 

5072 Wachtwoorden, alleen wachtwoorden met een minimale veiligheidsniveau afdwingen 

5077 Uitbreiding rapportages 'kenmerken van ingediende aanvragen' en ‘Kenmerken van (voor overleg) 

opengestelde conceptaanvragen’ 

5081 Rapportage ontvangen adviesaanvragen 

5087 Contentwijzigingen 

5096 BG wijzigen door aanvrager bij Noordzee/Waddenzee/IJsselmeer 

5104 Time-out bij aantal bijlagen 

It. 12-15 Uitfaseren AutoVue 

It. 18 Scheiden beheer-en productieverkeer 

It. 40 X-frame headers 

It. 41 Commentaar verwijderen uit PROD 

It. 42 Information leakage / Stack traces via SQL injectie tools 

It. 50 Serverbanners geven versie informatie 

5087 Contentwijzigingen (Aanpassen uitgebreide bijlagen specificatie ‘Gegevens Handelingen met gevolgen 

voor beschermde natuurgebieden’) 

5050 Wet natuurbescherming   

5051 Activiteitenbesluit 4e tranche 

5057 Windenergie op zee 

5087 Contentwijzigingen 

5090 Browserondersteuning 

5093 Update schoningscripts 

5103 Validatie BSN 

5105 Wachtwoord FTP server conform eisen 

5106 Bijlagen sorteren op datum 

5108 Upgrade software componenten 

5109 Beheer ontvangstbevestiging 
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Topdesknr. I 15112-004 Applicatiewijziging mappenstructuur 'Bescheiden map'  op de NAS. Voor de 

aanvragen tot nummer 10000000:  

/home/beftp/bescheiden/[00]..[99]/[00]..[99]/[000]..[999] 

Voorbeeld:  

Aanvraagnummer 101010: /home/beftp/bescheiden/01/01/010 

Voor de aanvragen vanaf nummer 10000000:  

/home/beftp/bescheiden/[1]..[9]/[00]..[99]/[00]..[99]/[000]..[999] 

Voorbeeld:  

Aanvraagnummer 10000000: /home/beftp/bescheiden/1/00/00/000 

10.1.25 Scope R2.12 

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.12. Hierbij is de originele requirementnaam conform het 

specificatiedocument van I&W gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en 

gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

 

10.1.26 Scope R2.13 

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket online R2.13. Hierbij is de originele requirementnaam conform het 

specificatiedocument van I&W gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en 

gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

 

7050 Contentwijzigingen 

7051 Dode links 

7052 Browserversies 

7054 Gegevens uit GBA/BRP niet meer kunnen wijzigen 

7059 Virusscanner op NAS 

7060 Gegarandeerde aflevering uitgaande EBMS berichten 

7061 Aanpassing jFO Energie aan Richtlijn energie-efficiëntie 

7064 Meerdere bestanden tegelijk uploaden 

7067 BAG-bericht voor lig- en standplaatsen verwerken 

7068 Gemeenten krijgen geen e-mail bij indienen aanvraag maar wel bij 

7069 Indiening van een monumentenaanvraag 

7070 Melding met hetzelfde account in max één pagina ingelogd mag zijn 

7071 Aanpassing jFO Bijbehorend bouwwerk - Woningen C ivm animaties 

7076 Aanpassen jFO Verkeer, vervoer en mobiliteit (Milieu) 

7077 In check Bouwen, Overige veranderingen wordt gevraagd naar inhoud 

7078 Specificatie bijlagetypen aanpassen aan gewijzigde regelgeving of 

7089 LAVS-koppeling 

7092 Wijziging levering Kadaster 

7096 Slim roll-backscenario voorbereiden voor release 

7097 Verbeteren van perfomancetesten 
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7102 Bijlagen niet altijd verplicht bij sloop- en/of asbestmelding particulieren 

7105 Automatische regressietest voor OLO-LAVS-koppeling 

7050 Contentwijzigingen 

7051 Dode links 

7052 Browserversies 

7065 Uitbreiden adviesmodule 

7072 Verduidelijken werkzaamheid ‘Overige veranderingen’ voor 

7073 Contactgegevens en informatie op omgevingsloket verduidelijken 

7074 Akkoordverklaring opnemen in PDF van ingediende aanvraag 

7075 Geblokkeerde medewerker - mail wachtwoord verlopen 

7079 Behandeldienst kan ook een behandeldienst instellen 

7081 Baliemedewerker kan ook taak ‘Opslaan conceptaanvraag’ uitvoeren 

7082 Conceptaanvragen bij vooroverleg altijd doorzetten naar de   

7083 Kolom Organisatie toevoegen in de Audit trail 

7087 Kunnen sorteren overzicht gebruikersbeheer 

7088 Opschonen automatiseren 

7094 Meer lokale toestemming en meldingen 

7098 Verbeteren inrichting broker 

7099 Bevoegd gezag ontvangt onterecht een mail wanneer het waterschap 

7100 Taak ‘Aanvraag overdragen naar andere organisatie’ ook beschikbaar 

7101 Gebruikers kunnen verwijderen uit het overzicht Gebruikersbeheer 

7103 Taak Aanvragen advies ook beschikbaar in aanvraag met status 

 

10.1.27 Scope R2.14 

 

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.14. Hierbij is de originele requirementnaam conform het 

specificatiedocument van I&W gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en 

gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

 

8000 eIDAS 

8001 AGV 

8050 Contentwijzigingen 

8051 Dode links 

8052 Browserversies 

8053 Wijziging levering Kadaster 

8054 Naamswijziging ministerie IenM  

8055 Alleen BAG-conforme adressen accepteren in aanvraag/melding 

8056 Vooroverleg verduidelijken in aanvraagmodule 

8057 Verduidelijken indienen van aanvullingen 

8058 Bij hergebruiken van aanvraag gegevens van aanvrager kunnen kopiëren 

8059 Bij gesplitste aanvraag ook datum/tijdstip van indienen opnemen in audit trail 
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8060 BSN niet langer verplicht bij digitaliseren van papieren formulier 

8061 Mailadres onder organisatiegegevens voor lokaal beheerders 

8062 Onderdeel Water in milieuformulier voldoet niet aan huidige regelgeving 

8063 Aanvragers attenderen op gevonden virus bij OLO-LAVS koppeling  

8064 Knop ‘Volgende’ niet alleen onderaan de lijst bij selecteren van werkzaamheden 

8065 Uitlezen van aantal users per container 

8066 Punt in gebruikersnaam toestaan 

8067 Taak ‘Behandelen geheimhouding’ ook mogelijk bij revisie en OBM 

8081 Achterstallig onderhoud op o.a. broncode 

8083 Tool voor genereren metadatabestand eIDAS 

8901 Slim roll-backscenario voorbereiden voor release 

 

10.1.28 Scope R2.15 

 

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven voor de aanpassingen die zijn gedaan voor de 

doorontwikkeling van Omgevingsloket R2.15. Hierbij is de originele requirementnaam conform het 

specificatiedocument van I&W gebruikt, deze kan afwijken van de uiteindelijk exacte vastgestelde en 

gerealiseerde inhoudelijke wijziging.   

 

9050 Gestopte behandeldienst verwijderen 

9051 Lange bestandsnamen op beschikkingsmail 

9053 Coördinatoren BG vermelden in mail automatisch opschonen 

9054 Bijlage module werkt traag 

9055 Huisletter toevoegen (Bouwwerk brandveilig gebruiken) 

9057 De privacyverklaring omgevingsloket online is niet juist 

9058 Aanpassing Archeologie en Monumenten info 

9059 Toelichting bouwwerk brandveilig gebruiken 

9080 PIWIK implementeren 

9052 Verkeerde vestigingsnummers / Invoering NHR 

9056 Beschikking en aanvraag niet langer per mail 

9057 Herzien meldingen bij upload bijlagen 

9061 
Activiteiten met impact op beschermde soorten (functionaliteit staat uit en de 

aanpassing is daarom niet opgenomen in FO set) 

9062 Waarschuwing Geen persoonsgegevens in toelichtingsveld 

9063 Oude links naar het Kadaster aanpassen 
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11 Bijlagen  

Een aantal aspecten van het FO is verder uitgewerkt in aparte bijlagen.  

 

In bijlage A staat een overzicht van de totale FO set 
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Bijlage A Toelichting bij de documentatieset 

 

Beschrijving documentatieset OLO R2.15 

 

Omgevingsloket online is inmiddels bij versie 2.15 aangekomen. In de loopt van de tijd is ook een omslag 

gemaakt van een iteratieve realisatiemethode naar een meer ontwerpgerichte benadering voor de latere 

releases die door voorbouwen op de initiële opzet. Bij versie 2.5 lag het zwaartepunt op de toevoeging van 

ondersteuning voor de Waterwet, en realisatie van een aantal nieuwe functies binnen (of gerelateerd aan) 

het omgevingsloket. Daarvoor is ene groot aantal separate FO’s gemaakt voor de daarmee gepaard gaande 

aanpassingen rondom de aanvraagmodule, de vergunningcheck en de behandel- en beheermodule. 

 

De documentatieset bestaat uit een hoofddocument met een aantal bijlagen. Hieronder worden deze kort 

opgesomd en waar relevant getypeerd / toegelicht, daarbij is een clustering op soort inhoud toegepast.  

Tevens is aangegeven in hoeverre deze documenten zijn geraakt bij ontwerp- en realisatie van OLO R2.15 

 

Documenten rondom OLO proces 

Documenttitel beschrijving Inhoudelijk gewijzigd voor R2.16 

FO Hoofddocument 

 

Generieke introductie op OLO R2.11 proces en 

functionaliteit. 

Nee 

FO Bijlage 

Procesmodel 

 

Beschrijft een uitdieping van procesgang in de STD’s, 

autorisaties (taken vs rollen) 

Nee 

 

Documenten rondom OLO functionaliteit 

Documenttitel beschrijving Inhoudelijk gewijzigd voor 

R2.16 

FO Bijlage 

Behandel en 

beheermodule  

Beschrijving van functionaliteit van beheer en 

behandelmodule, waarbij het zwaartepunt ligt op de 

beheermodule.  

Nee 

FO Bijlage 

Bevoegd gezag 

bepaling  

Beschrijft de wijze waarop OLO het juiste Bevoegde Gezag 

bij een aanvraag afleidt.  

Nee 

FO Bijlage 

Gecombineerde 

aanvraag  

Beschrijft hoe een gecombineerde aanvraag wordt 

afgesplitst.  

Nee 

FO Bijlage 

Hergebruik 

aanvragen  

Beschrijft op welke wijze een eerder ingediende aanvraag 

verbruikt kan worden door de aanvrager en welke 

uitgangspunten daarbij gelden. 

Nee 

FO Bijlage S01 

standaardisatie 

van bijlagentypen  

In R2.4 is een start gemaakt met de herstructurering van 

bijlagetypes, in R2.5 is dat verder uitgewerkt en 

geïmplementeerd.  

Nee 
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FO Bijlage 

Locatieaanduiding   

Beschrijft de manier waarop in het loket een locatie kan 

worden opgegeven en welke eisen daaraan worden gesteld.  

Nee 

FO Bijlage 

Aanvraagmodule  

Beschrijft de functionaliteit binnen de aanvraagmodule met 

daarbij een aantal standaard afspraken over wat er dient te 

gebeuren als er door wetswijzigingen zaken wijzigen die in 

het proces van het doen van een aanvraag veranderen  

Nee. 

FO 

Vergunningcheck  

Beschrijft de functionaliteit binnen de vergunningcheck. Nee 

FO Papieren 

formulier  

Als FO afgesplitst van FO vergunningcheck en waar nodig 

toevoegingen op gedaan 

Nee 

FO Bijlage FTP 

fallback 

Beschrijft op welke manier BG’s via de FTP omgeving over 

een basisset van de aanvraag kunnen beschikken op het 

moment dat OLO niet beschikbaar zou zijn, en ook de 

toegang tot de FTP server voor BG’s is geborgd.   

Nee 

FO Bijlage 

Koppeling met 

BAG  

Beschrijft de koppeling van OLO aan de Basisadministratie 

Gebouwen. 

Nee 

FO Bijlage 

Koppeling met 

GBA  

Beschrijft de koppeling van OLO aan de Gemeentelijke 

BasisAdministratie. 

Nee 

FO Bijlage E-

mailspecificaties 

(Excel bestand) 

Bevat de specificaties van alle e-mails die vanuit OLO 

kunnen worden verzonden naar Aanvrager, BG etc.  

Nee 

FO Bijlage 

Operationele 

overzichten en 

rapportages  

Is vanaf release 2.7 opgenomen in FO Bijlage Behandel en 

beheermodule  

Nee 

FO Bijlage DIV / 

Archivering  

Beschrijft de functionaliteit voor tussentijds en definitief 

archiveren 

Nee 

FO Bijlage  

Geheimhouding  

Beschrijft de manier waarop omgegaan wordt met door de 

aanvrager gewenste geheimhouding (niet-publiceren) van 

delen van de aanvraag  

Nee 

FO Bijlage 

Generalisatie 

mandatering 

Beschrijft de manier waarop binnen OLO invulling is gegeven 

aan het mandateren van derden (Behandeldiensten, ander 

BG, ..) door een BG om namens dat BG de behandeling van 

een aanvraag te doen.  

Nee 

FO OLO Integratie 

AutoVue   

Beschrijft de implementatie van de externe AutoVue 

applicatie als raadpleegapplicatie voor tekeningen etc. vanuit 

OLO. 

Nee, bestaat niet meer omdat 

AutoVue uitgefaseerd is. 

FO Bijlage 

Gegevensmodel   

 

Beschrijft op welke wijze binnen OLO wordt omgegaan met 

gegevens en welke uitgangspunten daaronder liggen.   

Nee 
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FO Bijlage Matrix 

 

Betreft de matrix voor Wabo als ook eenzelfde voor Water. 

Deze dienen samen met de jFO set als specificatie van 

wetgeving en de vertaling daarvan naar realisatie in OLO. De 

inhoud van wat eerder in deze bijlage als 

“Indieningsvereisten” was beschreven is inmiddels opgegaan 

in de Matrix en bijbehorende leeswijzer.  

Nee 

     

Generieke ( achtergrond)documentatie t.b.v. structuur OLO, Beheer OLO, initieel PvE etc.  

Documenttitel beschrijving Inhoudelijk gewijzigd voor R2.16 

FO Bijlage 

Foutdetectie, analyse 

en herstel op Be 

Informed 

applicatieniveau   

Beschrijft de keten van foutdetectie en –analyse, 

vervolgstappen en logging / monitoring 

Nee  

FO Bijlage User 

Interface Design 

Gemaakt ten tijde van R2.5 i.c.m. een prototype om de 

integratie van Water en de soms verregaande 

gevolgen daarvan voor user interface en interactie 

rondom zaken als BG bepaling, selectie van 

werkzaamheden etc. te definiëren en af te stemmen. 

Nee 

FO Bijlage Point-in-

time data recovery 

 

Beschrijft de inrichting van de inrichting van Point-in-

time data recovery (P-i-T recovery) in de database van 

het Omgevingsloket. 

Nee 

FO bijlage 

Berichtencatalogus 

Beschrijving berichtenverkeer en StUF 3.05. Nee 

FO bijlage 

Berichtencatalogus 

StUF 3.11 en 3.12 

Beschrijft de aanpassingen op StUF versie 3.10 om tot 

StUF versie 3.11 te komen. (Betreft 

onderhoud/actualisering, geen fundamentele StUF 

aanpassing zoals bij StUF 3.10 het geval was voor het 

toevoegen van Water.) 

Nee 

FO EHerkenning 

(Origineel FO + 

addendum op dat 

FO) 

Beschrijft de functionaliteit rondom authenticatie van 

zakelijke gebruikers middels eHerkenning  (met ingang 

van R2.4.x) 

Nee 

FO OLO Bijlage 

Gemeentelijke 

herindeling  

Beschrijft de manier waarop de gemeentelijke 

herindeling in OLO is / nog steeds waar nodig kan 

worden uitgevoerd zodat OLO over de juiste indeling 

beschikt.  

Nee 
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Documenttitel beschrijving Inhoudelijk gewijzigd voor R2.16 

FO Bijlage Tijdreizen  Beschrijft conceptueel hoe tijdreizen binnen OLO 

ingericht kan worden waar dat gewenst blijkt, waarbij 

de werking van dat concept ook is gevalideerd via een 

Proof  of Concept.  

(Daadwerkelijke implementatie op concrete OLO 

onderdelen gebeurt desgevraagd binnen 

projectreleases op basis van concrete gespecificeerde 

functionaliteit zoals jFO’s ) 

Nee 

FO Bijlage 

Automatische 

deployments 

Betreft functionaliteit waarmee nieuw releases van 

OLO sneller en met minder handwerk gedeployed 

kunnen worden op een IT omgeving 

(Beheerfunctionaliteit) 

Nee 

FO Bijlage 

Dashboards 

Betreft beheerfunctionaliteit om de beschikbaarheid 

van een aantal OLO onderdelen te checken. 

(Beheerfunctionaliteit.) 

Nee 

FO Bijlage eIDAS Beschrijft de functionaliteit rondom authenticatie van 

burger en zakelijke gebruikers middels eIDAS  (met 

ingang van R2.14.0) 

Nee 

FO Bijlage Koppeling 

met NHR  

Beschrijft de koppeling van OLO aan de 

Basisregistratie Handelsregister (NHR). 

Nieuw 

 

Documenten in onderhoud bij I&W 

Documenttitel beschrijving Inhoudelijk gewijzigd voor R2.16 

FO StUF validatie Beschrijft mechanisme voor validatie van StUF 

berichten.  

Nee 

FO Bijlage 

Programma van eisen 

 

Betreft het PvE zoals dat gold voor de aanbesteding 

van de eerst fase van OLO. Bijlage blijft toegevoegd 

omdat er een aantal uitgangspunten voor OLO als 

geheel in zijn opgenomen die, uitzonderingen 

daargelaten,  nog steeds als uitgangspunt voor OLO 

gelden. .  

Nee 

 

 

 

 

 


