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Leveranciersoverleg 6 oktober 2020

Toelichting 3 STOP issues



2 Inhoud

• Issue 120: juridisch verwijzen naar locaties
• GIO/regeling: work en expression
• Issue 132: model voor tabellen strikter



Juridisch verwijzen naar locaties in GIO

• Issue 120
• Vanuit de tekst kan verwezen worden naar:

– De hele GIO, via de naam van de GIO waarvan in een bijlage de /join/id/… staat

Artikel 20 In het gebied gio-naam is het verboden …

Bijlage geo-informatieobjecten
Gio-naam: /join/id/regdata/gm9999/2020/askka123/nld@2020-10-06

– Een GIO-deel, via de naam het GIO deel in combinatie met de naam van de GIO

Artikel 21 In de bufferzone zoals aangegeven in gebied gio-naam is het toegestaan …

– Maar niet via de naam van de Locatie in de GIO als dat geen GIO-deel is

Artikel 22 Op het gemeentehuis die als locatie is aangegeven in gio-naam geldt …

want dat kan niet juridisch correct bekendgemaakt worden
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Juridisch verwijzen naar locaties in GIO

• Issue 120
• Er is wel behoefte om een GIO te kunnen opdelen in meer dan één 

groepsindeling
• Gaan we in versie B mogelijk maken
• GIO conform versie A blijft gewoon bruikbaar, er komt alleen iets bij
• Er zal een limiet zijn aan het aantal groepsindelingen
• Concrete voorbeelden van dergelijke GIO’s zijn welkom!
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GIO/regeling: work en expression

• Identificatie:
– Work: /akn/nl/act/gm9999/2020/op Expression: /akn/nl/act/gm9999/2020/op/nld@2020-10-06
– Work: /join/id/regdata/gm9999/2020/gio Expression: /join/id/regdata/gm9999/2020/gio/nld@2020-10-06

• Principe: het work blijft gelijk, nieuwe versie krijgt nieuwe expression
• Bij GIO: bij mutatie van tekst ander work, dan intrekking van GIO 

Bijlage geo-informatieobjecten
Gio-naam: /join/id/regdata/gm9999/2020/askka123/nld@2020-10-06
/join/id/regdata/gm9999/2021/zzz987/nld@2021-01-06

Maar dit is onvoldoende voor consolidatie van GIO! Wordt nog gedocumenteerd.

• Relatie tussen ingetrokken en ingesteld work via opvolgingsrelatie in metadata van 
nieuw work (ook voor GIO: issue 140, in versie A)

5



Model voor tabellen strikter

• Issue 132
• Nodig om te kunnen valideren dat tabellen goed in elkaar zitten
• Was gepland voor versie A, maar is teruggetrokken
• Strikter model bleek te strikt: valide content werd toch afgekeurd

• We onderzoeken een andere aanpak voor versie B
• Svp geen tabellen met ongeldige structuur aanleveren:

– Kan LVBB niet detecteren
– Kan LVBB niet goed weergeven / publiceren
– Kan DSO-LV niet goed weergeven
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