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validatiemomenten:
A: leveringsverzoek + opdracht;
B: OP-data (STOP bestand, besluit) + proefresultaat E+F;
C1: geometrie;
C2: OW-data/domeingegevens;
resultaatmomenten:
D: doorlevering gml + OW-data (na OK-validatie);
E: bekendmaking (verschijningsvormen, logo, Id's)
F: mutatie/consolidatie (besluit, regelingversie/toestand);
G: publicatie resultaat E (officielebekendmaking.nl) op datum BM;
H: aanlevering OP-data + resultaat F;
I: publicatie resultaat F (wetten.nl en CVDR) op datum iWT.
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Korte toelichting per stap
1. Validatie van de opdracht door LVBB bronhouderkoppelvlak:

Als een bevoegd gezag een besluit of mutatie verstuurt aan het LVBB Bronhouderkoppelvlak, dan 
vinden in het bronhouderkoppelvlak technische validaties plaats op het niveau van het 
berichtenverkeer die zich richten op de vraag of de ontvangen opdracht te begrijpen is (zoals: is het 
een valide ZIP, zijn alle bestanden aanwezig, zijn er geen onverwachte bestanden?).

2. Validatie van STOP-besluit door LVBB Publicatiecomponent:
Een juridisch besluit met betrekking tot een omgevingsdocument wordt gevalideerd door het LVBB 
Publicatiecomponent.

3. Validatie van geometrie door Kadaster:
De geometrie van het besluit wordt gevalideerd, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in een geo-
informatieobject (GIO).

4. Validatie van domeingegevens door DSO-LV OZON:
De OZON-component van DSO-LV valideert de bij het besluit aangeleverde domeingegevens. 

5. Validatie van referentiële integriteit tussen OP- en OW-data:
Van elk OW-object wordt gevalideerd of elke referentie naar een wetsartikel juist is.

6. Evaluatie door LVBB Bronhouderkoppelvlak:
Door het LVBB Bronhouderkoppelvlak wordt bepaald of een aangeleverd besluit voldoet aan alle 
eisen voor LVBB Publicatiecomponent en DSO-LV. Hier wordt een evaluatie gedaan van resultaten bij 
de stappen 2 t/m 4.

7. Publicatie van besluit door LVBB Publicatiecomponent:
Het besluit wordt middels publicatie door LVBB Publicatiecomponent officieel bekendgemaakt.

8. Consolidatie van besluit naar regelingversie door LVBB Publicatiecomponent:
Het besluit wordt geconsolideerd in de huidige regeling, zodat een nieuwe regelingversie ontstaat. 
Bij ontwerp-besluiten wordt een ‘toekomstige regelingversie’ gemaakt, dit is geen feitelijke 
consolidatie van regelgeving. Bij niet-consoliderende besluiten, rectificaties en directe mutaties 
heeft deze stap wellicht een iets andere betekenis dan een echte consolidatie.

9. Objectvorming bij DSO-LV OZON:
Op basis van de ontstane regelingversie en domeingegevens worden informatieobjecten gemaakt 
voor de objectgerichte ontsluiting binnen DSO-LV.

Gewenste procesflow




