
Validaties in het algemeen en kruisvalidaties in het bijzonder



Agenda

• Omgevingsdocumenten publiceren
• Validaties (in het algemeen)
• Validatiematrix
• Validaties in het bijzonder: Kruisvalidaties
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validatiemomenten:
1: leveringsverzoek + opdracht (algemeen);
2: opdracht (OP-deel);
8: OW-data/domeingegevens excl. proefregistratie (tijdelijke objectvorming); 
[3: referentierapport OW+Geo, o.a. nodig voor 6]
5: OP-data (STOP bestand, besluit, IO’s) + tijdelijk resultaat 10;
6: referentiële integriteit OW/OP (kruisvalidaties); 
4: geometrie;
resultaatmomenten:
10: bekendmaking (verschijningsvormen, logo, Id’s)
11: mutatie/consolidatie (besluit, regelingversie/toestand);
12: publicatie resultaat 10 (officielebekendmakingen.nl) op Datum BM;
13: doorlevering gml + OW-data & aanlevering OP-data + resultaat 11;

(*) = Geo.gml incl. ontdubbelde + ontbrekende (= niet-aangeleverde) Geo
14: publicatie resultaat 12 (wetten.nl en CVDR) op Datum IWT.
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Geo.gml



Validaties (in het algemeen) – opdracht

Validatie vindt plaats na de volgende opdrachten:
• ‘reguliere’ validatieopdracht:

https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/lvbbt_xsd_Element_lvbbt_validatieOpdracht.html

• ‘reguliere’ publicatieopdracht:
https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/lvbbt_xsd_Element_lvbbt_publicatieOpdracht.html

• validatie directe mutatie opdracht:
https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/lvbbt_xsd_Element_lvbbt_validatieDirecteMutatieOpdracht.html

• directe mutatie opdracht:
https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/lvbbt_xsd_Element_lvbbt_directeMutatieOpdracht.html

• …
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Validatiematrix – Algemeen

• Een matrix (Excel-sheet) met een opsomming van onderkende validaties, 
waarvan aangegeven is welk deel is gerealiseerd in het software-increment.

• Per validatie is een aantal eigenschappen aangegeven, die in de legenda zijn 
uitgelegd.

• Laatste versie (1.1, resultaat PI-16 S2):
• Matrix zelf ‘Validatie-en-Conformiteitsregels Totaal v1.1.xlsx’:

https://geonovum.github.io/TPOD/Validatieregels/Validatiematrix%20v1.1.xlsx

• Toelichting hierop (Toelichting Validatieproces DSO v1.0):
https://geonovum.github.io/TPOD/Validatieregels/Toelichting%20Validatiematrix%20v1.0.0.pdf











Kruisvalidatie (in DSO-context) – Wat is dit?
Definitie:
Validatie, waarbij gecontroleerd wordt of de identificatie uit het OW-domein refereert naar een 
bestaande identificatie in het OP-domein om zo de referentiële integriteit tussen het OW-domein 
en OP-domein te borgen

Welke identificaties:
• WorkIDRegeling uit manifest-ow
• DoelId uit manifest-ow
• Bij artikelstructuur: wId uit ow-objecttype ‘Regeltekst’
• Bij vrijetekststructuur: wId uit ow-objecttype ‘Divisie’
• …



Kruisvalidaties – OW-ref. naar OP-data



Kruisvalidaties – OW-ref. naar artikelstructuur
OW: regeltekstID
refereert naar
OP: wId (van Artikel of Lid)



Kruisvalidaties – OW-ref. naar vrijetekststructuur
OW: divisieID
refereert naar
OP: wId (van Divisie)



Kruisvalidaties – Soorten en scenario’s

Combinatie soorten kruisvalidaties en scenario’s:
• Soorten (trigger via):

• Manifest-ow:
• Kruisvalidaties TPOD2140+TPOD2150+TPOD2210;

• Referentierapport van Ozon-validatieservice:
• Kruisvalidatie TPOD2040 (vrijetekststructuur); en
• Kruisvalidaties TPOD2000+TPOD2060 (artikelstructuur);

• Scenario’s:
• Reguliere Validatie-/Publicatie-opdracht:

• ‘lookup’ in geconsolideerde Regelingversies uit Aanlevering;
• (Valideren) Direct Muteren opdracht:

• ‘lookup’ in eerder geregistreerde Regelingversies in LVBB-database (van eerdere aanleveringen);



Kruisvalidaties – objectflow: trigger via …

Referentierapport

manifest-
ow



Kruisvalidaties – voorbeeld manifest-ow



Kruisvalidaties – voorbeeld Referentierapport (1)
Artikelstructuur



Kruisvalidaties – voorbeeld Referentierapport (2)
Vrijeteksstructuur


