In
Feature
STOP?

Ketenimplementatie
Wat is het?
in release
B
Als uitbreiding op release A gaat het over het corrigeren van
metadata van besluiten en kennisgevingen als na de
oorspronkelijke publicatie blijkt dat de gegevens niet correct
zijn. De directe mutatie is in B ook nodig om andere
gegevens door te geven (zoals status van besluit). In A kan
al IMOW informatie direct gemuteerd worden.

1.1.0

Foutcorrectie: corrigeren van annotaties
(directe mutatie STOP)

1.1.0

Annotatie: relatie artikelgewijze toelichting
- gewijzigde artikelen

B

1.1.0

Rectificatie van een gepubliceerd besluit

B

1.1.0

Doorgeven van de status van een besluit

B

Als het niet beschikbaar is…
Goede/extra controle op de kwaliteit van de aanlevering aan
de LVBB, en proefpublicatie via de oefenomgevingen. Veel
van de metadata is niet kritisch voor het publicatieproces en
is niet direct zichtbaar in de publicatie.

Toevoeging aan de MVP, verbeteren begrijpelijkheid van
artikelen door toelichting (verwijzing naar betreffend artikel
mogelijk maken)
Een rectificatie is nodig als een bekendmaking van een
besluit gedaan is met de verkeerde versie van een besluit
(bijvoorbeeld omdat amendementen niet verwerkt zijn).
Met de rectificatie wordt dat gecorrigeerd. Dit is een officiële
publicatie.

De artikelgewijze toelichting (de tekst) is wel beschikbaar.
De extra functionaliteit om in een viewer de toelichting bij
een regel te tonen is niet beschikbaar.
Goede/extra controle op de kwaliteit van de aanlevering aan
de LVBB, en proefpublicatie via de oefenomgevingen. Als
het echt niet anders kan is het mogelijk (mits goed
opgeschreven) om een wijzigingsbesluit te gebruiken in
plaats van een rectificatie.

De status van een besluit is afhankelijk van de mogelijkheid
tot beroep, het aantekenen van beroep bij de rechter,
schorsen van besluit of opheffing daarvan, en het
onherroepelijk worden van een uitspraak van de rechter. De
omgevingswet stelt de doorgifte hiervan verplicht.
Het verwerken van de uitspraak van de rechter is een ander
feature, omdat die (i.t.t. de status) wel invloed kan hebben
op de geconsolideerde regeling.

Geen workaround/vervanging beschikbaar.
Uitspraak Jan Willem Genuit: Uitstel van de verplichting tot
levering en ontsluiting in DSO is formeel mogelijk. De
regeling zit in het Ib/Ob. Inwerkingtreding daarvan regelen
we via een afzonderlijk inwerkingtredings-besluit (KB 2;
planning publicatie uiterlijk 1 oktober). Daarop is niet de
voorhangprocedure bij TK/EK van toepassing.

Effectgebied/gebiedsmarkering

Kandidaat-B

Bij een bekendmaing aangeven in welk gebied degene
wonen die geattendeerd moeten worden op deze officiële
publicatie.

Geen workaround/vervanging beschikbaar. Er is geen
attendering via de attenderingsservice mogelijk. Het
gegeven speelt vooralsnog alleen een rol bij attendering op
omgevingsvergunningen, waarmee er geen juridische
noodzaak is voor opname in STOP per 1-1-2022. Wel is er
een uitdrukkelijke beleidsmatige wens om het gegeven ook
te gaan gebruiken (en dus ook te regelen) voor attendering
op andere besluiten, zoals het projectbesluit. Opname in Brelease voorziet daarin.

Doorgeven besluit van een rechter =
vernietiging van (een deel van) een besluit

Kandidaat-B

Uitwerking van het consolidatiescenario #15. Het
consolidatiescenario gaat over een besluit dat door de
rechter genomen wordt. Als dit in de standaard is
opgenomen, dan is het ook mogelijk voor BG om een eigen
wijzigingsbesluit (gedeeltelijk) in te trekken.

Geen workaround/vervanging beschikbaar. Technisch lijkt
het sterk op een rectificatie, maar er is extra informatie
nodig (t.o.v. gewone besluiten) om geschiedvervalsing in de
LVBB en Ozon (zodat tijdreizen op de juiste wijze blijft
werken).

Oplossen van samenloop / samenvoegen
van versies

Kandidaat-B

Kunnen oplossen van consolidatieproblemen die ontstaan
doordat (1) besluiten in een andere volgorde in werking
treden dan de volgorde waarin ze zijn opgesteld, of (2)
besluiten die geen rekening met elkaar houden samen in
werking treden.
Het gaat hier om samenloop nadat besluiten
bekendgemaakt zijn, niet om versiebeheer bij BG.

Samenloop als (1) is tegen te gaan door procesmatig te
zorgen dat besluiten (als verschil van regelingversies) zo
laat mogelijk geformuleerd worden en de volgorde van
bekendmakingen ook de volgorde van inwerkingtreden
volgt. Mogelijk kan ook een rectificatie gebruikt worden om
samenloop op te lossen.

In
Feature
STOP?
Beëindiging van de zichtbaarheid van een
geconsolideerde regeling

Ketenimplementatie
Wat is het?
Als het niet beschikbaar is…
in release
Kandidaat-B
Uitwerking van consolidatiescenario #22.
Geen directe workaround.
Voorziening om een juridisch nog geldende regeling
onzichtbaar te maken als die niet meer relevant is. Te
gebruiken als bijv een instructie is uitgevoerd door BG; ook
te gebruiken voor onzichtbaar maken van ontwerpversies.

Reviseren van tekst (en versie-specifieke
metadata)

C

Toevoegen/wijzigen van niet-juridische aspecten van de
tekst, bijvoorbeeld aanbrengen van verwijzingen,
redactioneel commentaar, etc

Revisie gebeurt met een directe mutatie. In plaats daarvan
kunnen ook alle niet-juridische wijzigingen met een volgend
besluit meegenomen worden. Deze wijzigingen zijn (mits
goed aangegeven in de mutatie) niet voor de lezers
zichtbaar in het besluit.

Toelichten: geautomatiseerde consolidatie

C

Uitleg over mechanisme

Annotatie: relatie tussen begrippen in
tekst en begrippen in catalogi
Wijzigingsbesluit dat ander (wijzigings)besluit aanpast voor inwerkingtreding =
Gedeeltelijke inwerkingtreding

C
C

Relatie tussen begripsbepaling in H1 besluit en in de DSOcatalogus.
Uitwerking van het consolidatiescenario #16.

Nodig om een aantal van de complexere
consolidatiescenario's (uit ROD8e) goed uit te kunnen
voeren in de LVBB.
Geen directe workaround.

Beschrijving & afstemming:
overgangsrecht

C

Uitwerking van het consolidatiescenario #19.

Beschrijven: conditionele inwerkingtreding

C

Uitwerking van het consolidatiescenario #20. (De benodigde Workaround is om met aparte inwerkingtredingsbesluit te
informatie kan al met STOP worden doorgegeven, maar het voorzien. Dat is bijvoorbeeld ook voor de
mechanisme moet gedocumenteerd worden.)
Omgevingsregeling gebeurt.

Beschrijven: gefaseerde inwerkingtreding

C

Uitwerking van het consolidatiescenario #18. (De benodigde Opsplitsen in meerdere besluiten.
informatie kan al met STOP worden doorgegeven, maar het
mechanisme moet gedocumenteerd worden.)

Beschrijven: besluiten met terugwerkende
kracht

C

Uitwerking van het consolidatiescenario #17. (De benodigde Besluiten met terugwerkende kracht zijn zeldzaam in het
informatie kan al met STOP worden doorgegeven, maar het OW-werkveld. Als meer urgentere consolidatiescenario's
mechanisme moet gedocumenteerd worden.)
mogelijk zijn (samenloop, uitspraak van de rechter) dan is
dit scenario meer van hetzelfde.

Meervoudig bronhouderschap

D?

Tekstplaatsing

Nvt

Scenario's waarin het ene BG een bijdrage levert aan een
regeling voor een ander BG.

Mogelijk is een workaround om het originele
wijzigingsbesluit niet in werking te laten treden maar (naar
analogie van intrekken&vervangen als alternatief voor
wijzigen) een nieuw wijzigingsbesluit op te stellen en daarin
aan te geven welke onderdelen ongewijzigd uit het eerdere
besluit overgenomen zijn.
De verwachting is dat dit vooral een instructie aan de
opstellers van besluiten zal betreffen. Overgangsrecht dat in
de regeling zelf beschreven wordt is nu al mogelijk.

In STOP is daarvoor een "workaround" bedacht (tijdelijk
regelingdeel) die eigenlijk zo goed lijkt te zijn dat dit ook de
permanente oplossing kan zijn.
Publicatie van een geconsolideerde versie van de regeling. Met de combinatie mutatie/renvooimechanisme, oplossen
Dit is met de huidige manier van het schrijven van besluiten van samenloop en downloadservice heeft STOP/LVBB
(via wijzigingsinstructies) nodig als bij de consolidatie blijkt andere middelen om hetzelfde te bereiken. Een
dat de instructies niet voldoende eenduidig zijn. De
tekstplaatsing is daarom niet nodig. Als het juridisch
publicatie geeft aan dat dit geacht wordt de correcte
wenselijk is om bij bepaalde consolidatieproblemen de
uitkomst van het consolideren te zijn.
oplossing te publiceren, zo dat in STOP neerkomen op het
publiceren van de samenloop-oplossing.

