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Release note BHK/LVBB PI-14



Hardening STOP
Het implementeren van STOP versie 1.0.3



STOP 1.0.3 implementeren – 1: aanleveren en validatie
Het ondersteunen van STOP 1.0.3 door de LVBB voor wat betreft aanleveren en valideren



STOP 1.0.3 implementeren – 2: maken OP
Het van 0.98.1 naar STOP 1.0.3 omzetten van een besluit, metadata en transformaties naar
PDF/HTML naar een officiële bekendmaking



STOP 1.0.3 implementeren – 3: consolidaties en doorleveren
Het van 0.98.1 naar STOP 1.0 omzetten van een regelingsversie, toestand en tijdlijnen en zorgen
voor de transformatie naar CVDR



STOP 1.0.3 implementeren – 4. Aanpassen renvooiservice
Het van 0.98.1 naar STOP 1.0.3 omzetten van de renvooiservice



Mandatering softwareleverancier/ samenwerkingsverband
Het toevoegen van de mandateringsfunctie aan CORV. Hierdoor kan een leveranciers op basis van
één CPA aansluiten van alle bevoegd gezagen voor één besturing laag



Aanvullen validatie en gedrag Validatiematrix
Het uitbreiden van de BHK-validatie, via tussenversies, naar versie 1.0.3 validatie van STOP,
TPOD,LVBB en Kadaster inclusief kruis-validatie



Implementeren (tijdelijke) renvooiservice
Het technisch afronden van een renvooiservice (o.b.v. STOP 0.98.1) voor de leveranciers van de
bevoegd gezagen. Deze service is tot eind 2021 beschikbaar.



Valideren en publiceren mutatiescenario 0: beëindigen en vaststellen regeling
Het implementeren van mutatiescenario 0 en deze doorleveren vanuit de LVBB aan Ozon



GIO 1.0 Aanleveren en valideren
Het kunnen publiceren van een GIO 1.0. Op de aangeleverde GIO’s worden validatieregels
toegepast



GIO 1.0 Consolidaties en doorleveren
De GIO informatie consolideren en met behulp van het doel uitrekenen van de toestand en deze
informatie doorleveren aan Ozon.



Apart OW objecten vervangen, verwijderen of aanvullen
Het verwerken van een mutatie van alleen OW objecten zonder besluitvorming
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