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Agenda

• Aanleiding / opzet

• Waar staan we bereikt/uitgezocht/beseft

• En hoe verder
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Aanleiding & Opzet
Aanleiding

• ‘Het DSO kan zonder softwareleveranciers geen succes worden’.

• Lastig om testen altijd via BG moet verlopen. Laat staan demo’s

Idee

• TOK: ‘Testen en Oefenen in de Ketens’

• Meerde testlocaties die geen enkel ambtsgebied van een BG in weg zit, 
maar wel binnen de territoriale wateren van het Rijk valt.
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Testhok
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Testhok
oin naam organisatieCode organisatieType

00000099130854102004 behandeldienst TST_01 9901 GR

00000099130854102008 behandeldienst TST_02 9902 GR

00000099130854102012 behandeldienst TST_03 9903 GR

00000099130854102001 gemeente TST_01 9901 GM

00000099130854102005 gemeente TST_02 9902 GM

00000099130854102009 gemeente TST_03 9903 GM

00000099130854102003 provincie TST_01 9901 PV

00000099130854102007 provincie TST_02 9902 PV

00000099130854102011 provincie TST_03 9903 PV
00000099130854102002 waterschap TST_01 9901 WS

00000099130854102006 waterschap TST_02 9902 WS

00000099130854102010 waterschap TST_03 9903 WS
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Aanleiding & Opzet
Aanleiding

• ‘Het DSO kan zonder softwareleveranciers geen succes worden’.

• Lastig om testen altijd via BG moet verlopen. Laat staan demo’s

Idee

• TOK: ‘Testen en Oefenen in de Ketens’

• Meerde testlocaties die geen enkel ambtsgebied van een BG in weg zit, 
maar wel binnen de territoriale wateren van het Rijk valt.

Uitwerking

• Inzichten vergaren, door testen met 2 softwareleveranciers
• Technisch aansluiten

• Functioneel gebruik qua content & ‘belasting’

• Dan opschalen
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Aanleiding & Opzet

DSO-processen

• Plan tot Publicatie
• OW-documenten valideren

• OW-documenten aanleveren/bekendmaken

• Toepasbare regels aanleveren

• Toepasbare regels toepasbaar maken

• Bruidsschat beschikbaar hebben

• Idee tot afhandeling
• Kunnen samenwerken tijdens behandelen 

aanvraag/melding

• Onderliggende digi-koppelingen 
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Status LVBB

• STOP/TP

RWS

• STTR

• Mandateren OIN’s tbv
beveiligde REST-api’s

Kadaster

• Ambtsgebieden

Eenvoudig Beter

• Bruidsschat

RWS

• STAM

• (Beveiligde REST-api’s)

Logius & JustID

• CPA-register

• Centraal OIN register

DSO-processen

• Plan tot Publicatie
• OW-documenten valideren

• OW-documenten aanleveren/bekendmaken

• Toepasbare regels aanleveren

• Toepasbare regels toepasbaar maken

• Bruidsschat beschikbaar hebben

• Idee tot afhandeling
• Kunnen samenwerken tijdens behandelen 

aanvraag/melding

• Onderliggende digi-koppelingen 

>>
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Inzichten

Test-OIN’s

“Fictieve overheden bestaan niet!”

• Zijn beschikbaar, als sub-OIN’s van RWS (die geeft ze uit)

• Registratie in Centrale OIN Register (COR)
• TestOIN’s

• Leveranciers OIN’s

• Digikoppelaar OIN

• Registratie vd combinaties in CPA-register
• TestOIN’s & Digikoppelaar OIN

• TestOIN’s & Leveranciers OIN’s

Leveranciers gebruiken hun eigen OIN, CPA en certificaten gebruiken en dat de koppeling 
met de test-OIN's wordt gerealiseerd via mandateringen in het Knooppunt
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Demo Roxit en STOP/TP

• https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/zoekresultaten/coordinaten/90985/530900
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Demo Roxit VTH
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Inzichten

• LVBB:

• Als digikoppelaar en softwareleverancier bekend is, is technisch 
aansluiten snel gedaan

• TMP-oplossingen (hardcoded lijstjes) die COR niet-dynamische 
uitvragen

• Bruidsschat wel/niet?

• Nog geen inzicht in functioneel gebruik
• Beheerlast als verwijderen content

• Gebruik van CPU

• Geen enkele softwareleverancier dekt alle DSO-processen af

>> Eilanden in combinaties gebruiken
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Hoe nu verder?

• We gaan verder met technisch aansluiten

• Geen functionele ondersteuning

• Aansluitvoorwaarden
• Gebruik Pre-productieomgeving (PREPROD) op basis van faire use.

• Een leverancier kan tijdens de PoC worden gevraagd om gebruik tijdelijk te staken als 
dit de stabiliteit van de omgeving als geheel in gevaar brengt. Als dit niet helpt kan een 
leverancier ook tijdelijk worden afgesloten van de testvoorziening.

• De test BG’s worden leeg opgeleverd. Een leverancier kan zelf de bruidsschatten voor 
gemeente en waterschap laden indien gewenst, dit doen we niet op voorhand.

• Er wordt door beheerders geen gegevens geladen en verwijderd, leveranciers 
gebruiken in principe de primaire koppelvlakken hiervoor.

• Wie wil in welke combinatie aansluiten?


