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Notificatietype 
Ontvanger(s) van de 

notificatie  Voorbeeld JSON-response 

DOCUMENT_TOEGEVOEGD 

Alle deelnemers op basis 
van privilege, maar met 
uitzondering van de 
deelnemer die het 
document heeft 
toegevoegd. 

Indien het een strikt 
vertrouwelijk document 
betreft 
(vertrouwelijkheidsniveau 
is "SV"), dan alleen de 
gebruikers met privilege 
"VT" (volledige toegang). 
Anders elke deelnemer 
aan de samenwerking. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-01>, 
   "notificatieType": "DOCUMENT_TOEGEVOEGD", 
   "notificatieTitel": "Document toegevoegd", 
   "notificatieTekst": "Omgevingsdienst Rommelerwaard heeft het document "Advies aanleg dakkapel.docx"  
    toegevoegd.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "documentId": "EDC-056", 
      "documentNaam": "Advies aanleg dakkapel.docx" 
      }, 
   "_links": {  
      "document": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150/documenten/EDC-056" 
         }, 
      "samenwerking": { 
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-01>" 
         } 
      } 
   } 
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DOCUMENT_GEWIJZIGD 

Alle deelnemers op basis 
van privilege, maar met 
uitzondering van de 
deelnemer die het 
document heeft 
gewijzigd. 

Indien het een strikt 
vertrouwelijk document 
betreft 
(vertrouwelijkheidsniveau 
is "SV"), dan alleen de 
gebruikers met privilege 
"VT" (volledige toegang). 
Anders elke deelnemer 
aan de samenwerking. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-02>, 
   "notificatieType": "DOCUMENT_GEWIJZIGD", 
   "notificatieTitel": "Document gewijzigd", 
   "notificatieTekst": "Omgevingsdienst Rommelerwaard heeft het document "Advies aanleg dakkapel.docx" gewijzigd.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "properties": { 
      "documentId": "EDC-056", 
      "documentNaam": "Advies aanleg dakkapel.docx" 
      }, 
   "_links": {  
      "document": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150/documenten/EDC-056" 
         }, 
      "samenwerking": { 
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-02>" 
         } 
      } 
   } 
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DOCUMENT_VERWIJDERD 

Alle deelnemers op basis 
van privilege, maar met 
uitzondering van de 
deelnemer die het 
document heeft 
verwijdred. 

Indien het een strikt 
vertrouwelijk document 
betreft 
(vertrouwelijkheidsniveau 
is "SV"), dan alleen de 
gebruikers met privilege 
"VT" (volledige toegang). 
Anders elke deelnemer 
aan de samenwerking. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-03>, 
   "notificatieType": "DOCUMENT_TOEGEVOEGD", 
   "notificatieTitel": "Document verwijderd", 
   "notificatieTekst": "Omgevingsdienst Rommelerwaard heeft het document "Advies aanleg dakkapel.docx"  
                              verwijderd.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "properties": { 
      "documentId": "EDC-056", 
      "documentNaam": "Advies aanleg dakkapel.docx" 
      }, 
   "_links": { 
      "samenwerking": { 
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-03>" 
         } 
      }  
   }  
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RECHTEN_OP_ 
DOCUMENT_AANGEPAST 

Alleen de deelnemer van 
wie de toegang is 
gewijzigd. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-04>, 
   "notificatieType": "RECHTEN_OP_DOCUMENT_AANGEPAST", 
   "notificatieTitel": "Toegangsrechten document gewijzigd", 
   "notificatieTekst": "U heeft nu lees- en schrijfrechten op het document "Advies aanleg dakkapel.docx".", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "properties": { 
      "documentId": "EDC-056", 
      "documentNaam": "Advies aanleg dakkapel.docx", 
      "rechten": "RUD", 
      }, 
   "_links": {  
      "document": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150/documenten/EDC-056" 
         }, 
      "samenwerking": { 
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-04>" 
         } 
      }  
   } 
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UITNODIGING_KETENPARTNER 

De deelnemer die is 
uitgenodigd. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-05>, 
   "notificatieType": "UITNODIGING_KETENPARTNER", 
   "notificatieTitel": "Uitnodiging ketenpartner voor samenwerking", 
   "notificatieTekst": "Omgevingsdienst Rommelerwaard heeft u uitgenodigd voor de samenwerking  
                              "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen". U heeft beperkte toegang tot de samenwerking.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "privilege": "BT", 
      "samenwerkingNaam": "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen", 
      }, 
   "_links": {  
      "samenwerking": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-05>" 
         } 
      }  
   } 
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RECHTEN_OP_ 
SAMENWERKING_AANGEPAST 

De deelnemer waarvan 
de rechten zijn 
aangepast. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-06>, 
   "notificatieType": "RECHTEN_OP_SAMENWERKING_AANGEPAST", 
   "notificatieTitel": "Aanpassing rechten op samenwerking", 
   "notificatieTekst": "Uw rechten voor de samenwerking "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen" zijn aangepast:  
                               U heeft nu volledige toegang tot de samenwerking.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "privilege": "VT", 
      "samenwerkingNaam": "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen" 
      }, 
   "_links": {  
      "samenwerking": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-06>" 
         } 
      } 
   } 
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RECHTEN_OP_ 
SAMENWERKING_VERWIJDERD 

De deelnemer waarvan 
de rechten zijn 
verwijderd. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-07>, 
   "notificatieType": "RECHTEN_OP_SAMENWERKING_VERWIJDERD", 
   "notificatieTitel": "Verwijdering ketenpartner uit samenwerking", 
   "notificatieTekst": "U heeft geen toegang meer tot de samenwerking "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen".", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "samenwerkingNaam": "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen", 
      }, 
   "_links": {  
      "samenwerking": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-07>" 
         } 
      }  
   } 



 

Openbaar Pagina 8 van 13 
 

ACTIEVERZOEK_ONTVANGEN 

Alleen de deelnemer die 
het verzoek moet 
uitvoeren. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-08>, 
   "notificatieType": "ACTIEVERZOEK_ONTVANGEN", 
   "notificatieTitel": "Actieverzoek ontvangen", 
   "notificatieTekst": "Omgevingsdienst Rommelerwaard heeft u het actieverzoek "Adviesaanvraag aanleg dakkapel  
                              Zuiderhagen" gestuurd", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "actieverzoekId": "282", 
      "actieverzoekTitel: "Adviesaanvraag aanleg dakkapel Zuiderhagen" 
      }, 
   "_links": {  
      "actieverzoek": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150/actieverzoeken/282" 
         }, 
      "samenwerking": { 
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-08>" 
         } 
      }  
   } 
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ACTIEVERZOEK_ 
GEREED_GEMELD 

Alleen de deelnemer van 
wie het actieverzoek 
afkomstig was. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-09>, 
   "notificatieType": "ACTIEVERZOEK_GEREED_GEMELD", 
   "notificatieTitel": "Actieverzoek gereedgemeld", 
   "notificatieTekst": "Gemeente Durperdam heeft het actieverzoek "Adviesaanvraag aanleg dakkapel  
                              Zuiderhagen" gereedgemeld.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001992881390000", 
   "eventInitiatorNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "deelnemer": "00000001002308836000", 
   "deelnemerNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "properties": { 
      "actieverzoekId": "282", 
      "actieverzoekTitel: "Adviesaanvraag aanleg dakkapel Zuiderhagen", 
      }, 
   "_links": {  
      "actieverzoek": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150/actieverzoeken/282" 
         }, 
      "samenwerking": { 
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-09>" 
         } 
      }  
   } 
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ACTIEVERZOEK_INGETROKKEN 

Alleen de deelnemer die 
het actieverzoek moet 
uitvoeren. 

{ 
   "notificatieId": <uuid-10>, 
   "notificatieType": "ACTIEVERZOEK_INGETROKKEN", 
   "notificatieTitel": "Actieverzoek ingetrokken", 
   "notificatieTekst": "Omgevingsdienst Rommelerwaard heeft het actieverzoek "Adviesaanvraag aanleg dakkapel  
                               Zuiderhagen" ingetrokken", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "actieverzoekId": "282", 
      "actieverzoekTitel: "Adviesaanvraag aanleg dakkapel Zuiderhagen"  
      }, 
   "_links": {  
      "actieverzoek": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150/actieverzoeken/282" 
         }, 
      "samenwerking": { 
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-10>" 
         } 
      }   
   } 
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SAMENWERKING_GESTOPT 

Alle deelnemers behalve 
de initiator 

{ 
   "notificatieId": <uuid-11>, 
   "notificatieType": "SAMENWERKING_GESTOPT", 
   "notificatieTitel": "Samenwerking gestopt", 
   "notificatieTekst": "De samenwerking "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen" is gestopt.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "samenwerkingNaam": "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen" 
      }, 
   "_links": {  
      "samenwerking": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-11>" 
         } 
      }   
   } 
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SAMENWERKING_GEWIJZIGD 

Alle deelnemers behalve 
de initiator 

{ 
   "notificatieId": <uuid-13>, 
   "notificatieType": "SAMENWERKING_GEWIJZIGD", 
   "notificatieTitel": "Samenwerking gewijzigd", 
   "notificatieTekst": "De samenwerking "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen" is gewijzigd.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": "00000001002308836000", 
   "eventInitiatorNaam": "Omgevingsdienst Rommelerwaard", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "samenwerkingNaam": "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen" 
      }, 
   "_links": {  
      "samenwerking": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-13>" 
         } 
      }   
   } 
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EINDE_BEWAARTERMIJN_NADERT 

De initiator van de 
samenwerking (veld 
deelnemer in het 
voorbeeld) 

{ 
   "notificatieId": <uuid-14>, 
   "notificatieType": "EINDE_BEWAARTERMIJN_NADERT", 
   "notificatieTitel": "Einde bewaartermijn nadert", 
   "notificatieTekst": "Het einde van de bewaartermijn van samenwerking "Behandeling verzoek bewoners  
                              Zuiderhagen" nadert. Let op! Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt de samenwerking  
                              automatisch verwijderd.", 
   "samenwerkingId": "SAM-150", 
   "eventInitiator": null, 
   "eventInitiatorNaam": "DSO-LV", 
   "eventDateTime": "2020-02-18T12:55:04+02:00", 
   "deelnemer": "00000001992881390000", 
   "deelnemerNaam": "Gemeente Durperdam", 
   "properties": { 
      "samenwerkingNaam": "Behandeling verzoek bewoners Zuiderhagen", 
      "verwijderDatum: "2020-03-18T12:55:04+02:00" 
      }, 
   "_links": {  
      "samenwerking": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/samenwerkingen/SAM-150" 
         }, 
      "self": {  
         "href": "https://.../api/behandelen/v2/notificaties/<uuid-14>" 
         } 
      }   
   } 

 
 


