
  

 

 

Vragen en antwoorden bij de technische demonstratie 
tijdens de DSO-dag op 18 juni 2019 

Inleiding 

 

Dit is een overzicht van de vragen die tijdens de technische demonstratie zijn gesteld. 

We publiceren de vragen waar een antwoord op is gegeven tijdens de demonstratie. 

Vragen die niet in enkele zinnen te beantwoorden zijn en vragen over de DSO-dag 

publiceren we niet. 

Vragen en antwoorden 

 

Kan eHerkenning al een naam genereren?  

Ja, via NHR. 

   

Klopt het dat functies van samenwerkingsruimte te bevragen zijn uit 

bijvoorbeeld je zaaksysteem als je dat daar geïmplementeerd hebt?  

De services zijn bevraagbaar via een zaaksysteem.   

 

Is die communicatie tussen DigiD en DSO via de browser wel veilig?  

Ja, dat is een voorwaarde om DigiD te gebruiken. 

 

Kan gemachtigde ook het BSN van een aanvrager opgeven?  

Als een adviseur inlogt voor een particulier logt hij in met eHerkenning en zal daarna 

de BSN-gegevens van de aanvrager moeten opvragen. 

 

Kan je tegelijkertijd aan een document werken (vergelijkbaar met 

SharePoint)?  

Nee, je kunt niet samenwerken in documenten.   

 

Kun je zien welke andere organisaties al gewerkt hebben aan een document 

in de samenwerkingsomgeving?  

Er wordt niet samengewerkt in documenten.   

 

Kan de samenwerkingsruimte bereikt worden met documenten uit het eigen 

zaaksysteem?  

Je kunt documenten uploaden en downloaden.   

 

Waarom documenten overnemen? Relateren lijkt veel logischer?  

Er is gekozen voor een centrale opslag van documenten.   

 

Komen de antwoorden van de vergunningaanvraag ook in 

samenwerkomgeving? T.b.v. een vergunningverlener bijvoorbeeld? 

Ja.   

 

Na inloggen zie je neem ik aan alle samenwerkingen van de organisatie, niet 

die van de ingelogde gebruiker zelf?  

Dat klopt.   



  

 

 

 

Worden de verordeningen gesorteerd op meest gebruikt/ingezien of op 

datum laatste ingangsdatum?  

Op datum. Mogelijk komen er meer sorteermogelijkheden.   

 

Waar staat Ozon voor?  

De naam OZON is afgeleid van Objectgerichte Ontsluiting van Omgevingswetbesluiten. 

Dat zijn 3 O's, ofwel O3, ofwel: ozon.   

 

Als er verschillende activiteiten van toepassing zijn van meerdere bevoegd 

gezagen en elke bevoegd gezag heeft eigen indieningsvereisten. De een heeft 

max 3 tekens in een huisnummer en de ander 5. Wat gebeurt er dan?  

Huisnummer is geen indieningsvereiste. Het is mogelijk dat er tegenstrijdige 

indieningsvereisten zijn. Bevoegd gezagen stemmen dit onderling af, het DSO biedt 

hier geen functie voor.   

 

Zijn de maatregelen straks ook vragenbomen onderling uit te wisselen 

(databank)? 

Ja. Maatregelen kunnen worden gedownload en aangepast.   

 

Is bij de behandeldienst rekening gehouden met magneetactiviteiten?  

Nee, een magneetactiviteit hoort bij een bevoegd gezag, niet bij een behandeldienst.   

 

Wordt er een mutatielijst bijgehouden van maatregelen?  

Nee, je ziet alleen welke maatregelen nu gelden.   

 

Wordt het Maatregelen op maat rapport een samenvatting van alle bevoegd 

gezagen die regels hebben op de betreffende locatie?  

Het rapport is een overzicht van maatregelen voor de opgegeven werkzaamheden. 

Deze kunnen van verschillende bevoegd gezagen zijn.   

 

Heeft het nummer van de maatregel ook een relatie met de wet?  

Nee. In de Maatregelen op maat wordt wel naar de wet verwezen.   

 

Waarom wordt Maatregelen op maat niet gecombineerd met aanvraag en 

vergunningcheck?  

In de praktijk biedt deze combinatie te weinig meerwaarde.   

 

Worden de regels voor de voorschriften/maatregelen ook in OZON geladen? 

Nee, deze worden in RTR geladen.   

 

Wordt aan het eind van Maatregelen op maat een melding aangemaakt voor 

BG? 

Ja   

 

Waarom staat Maatregelen op maat niet onder checken?  

Maatregelen op maat dient een ander doel. 

 

Is er een relatie tussen een begrip en een bevoegd gezag?   

Ja, de bronhouder van een begrip is altijd een bevoegd gezag. 

 


