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Digitaal Stelsel Omgevingswet 

 
In totaal werden 18 user story’s en technische taken gerealiseerd, en 9 
bugs opgelost. Veel hiervan hebben betrekking op technische 
verbeteringen die verder geen zichtbaar effect hebben op de werking van 
de API’s of de GT (gebruikerstoepassing, de webinterface van de API’s), 
en worden hieronder derhalve niet beschreven. 

Abonnementen 
Het concept van “abonnementen” (op notificatietypen) is uit de software 
verwijderd; het is dus niet langer mogelijk om je te abonneren op een 
bepaald type notificatie of een abonnement op te zeggen. Alle notificatie 
worden altijd beschikbaar gesteld. In de toekomst zal het wel mogelijk 
worden voor de aanroepende systemen om hierop te kunnen filteren. 

In één keer ophalen van alle notificaties en actieverzoeken 
Het is nu via de API mogelijk voor aanroepende systemen om in één keer 
alle notificaties en actieverzoeken die bij een bepaalde organisaties horen, 
in plaats van daarbij telkens de samenwerking waar het om gaat te 
hoeven opgeven. Dit faciliteert een optimalisatie van de aanroepende 
systemen. 
 
Wijzigen en tonen van metadata behorende bij een samenwerking 
Voor elke zijn gegevens beschikbaar die betrekking hebben op de 
samenwerking zelf: metadata. Deze metadata konden al worden 
opgehaald. De API is nu aangepast zodanig dat deze metadata ook kan 
worden gewijzigd, en de gebruikerstoepassing is zodanig aangepast dat 
deze date ook worden getoond. 
 
De volgende metadata worden ondersteund. 
 

Veldnaam API (voorbeeldwaarde) Optioneel Kan gewijzigd 
worden door initiator 

taal (“Nederlands”) Nee (Nederlands is de 
enige toegestane 
waarde) 

Nee 

status (“open”) Nee Indirect via "Stoppen 
samenwerking" 

samenwerkVorm (“Samenwerken aan behandelen”) Nee (vaste waarde) Nee 

samenwerkingId (“SAM-56”) Nee Nee 

nummerBinnenSyteem ("ZK-2019-05/495") Ja Ja 

laatstAangepastDoorNaam (“Gemeente Madurodam”) Ja (indien nog niet 
aangepast na creatie, 
of COR niet 
besschikbaar) 

Nee 

kenmerkSysteem ("VTH-systeem ODMH") Ja Ja 



 

Openbaar Pagina 2 van 4 
 

Veldnaam API (voorbeeldwaarde) Optioneel Kan gewijzigd 
worden door initiator 

contactpersoonTelefoonnummer ("088-7162534") Ja Ja 

contactpersoonNaam ("B.E. Handelaar") Ja Ja 

contactpersoonEmailadres ("b.e.handelaar@madurodam.nl") Ja Ja 

aangemaaktDoorNaam (“Gemeente Madurodam”) Ja Nee 

laatstAangepastDoorOIN ("00000001002308836000") Ja (indien nog niet 
aangepast na creatie) 

Nee 

laatstAangepastDatum ("Fri Dec 06 13:52:44 UTC 2019") Ja (indien nog niet 
aangepast na creatie) 

Nee 

beschrijving ("Discussie omtrent wenselijkheid dakkapellen 
in deze buurt.") 

Ja Ja 

creatieDatum ("Fri Dec 06 12:52:44 UTC 2019") Nee Nee 

aangemaaktDoorOIN ("00000001002308836000") Nee Nee 

titel ("Verzoek bouw dakkappel Binckhorst") Ja Ja 

 
Niet alle metadatavelden worden in de gebruikerstoepassing getoond. 
 
Wijzigen van metadata behorende bij documenten 
Voor elk document in een samenwerkdossier zijn gegevens beschikbaar 
die betrekking hebben op dat document: metadata. Deze metadata 
konden al worden opgehaald (en getoond via de gebruikerstoepassing. De 
API is nu aangepast zodanig dat deze metadata ook kan worden 
gewijzigd. 
 
De volgende metadata worden ondersteund. 
 

Metadataveld (voorbeeldwaarde) Optioneel Kan gewijzigd 
worden door 
initiator 

Kan gewijzigd 
worden door 
eigenaar 
document 

bestandsNaam ("Bouwtekening-dakkapel.jpg") Nee Ja Ja 

formaat ("application/pdf")  Nee Nee Nee 

aangemaaktDoorOIN ("00000001002308836000")  Nee Nee Nee 

creatieDatum ("Fri Dec 06 12:52:44 UTC 2019")  Nee Nee Nee 

laatstAangepastDatum ("Fri Dec 06 12:52:44 UTC 
2019") 

Ja Nee Nee 
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Metadataveld (voorbeeldwaarde) Optioneel Kan gewijzigd 
worden door 
initiator 

Kan gewijzigd 
worden door 
eigenaar 
document 

laatstAangepastDoorOIN ("00000001002308836000")  Ja Nee Nee 

aangemaaktDoorNaam ("Gemeente 's-Gravenhage") Ja  Nee Nee 

documentIdentificatie ("EDC-6")  Nee Nee Nee 

documentOmschrijving ("Bouwtekeningen dakkapel 
B. Bolderbast incl. sterkteberekening")  

Ja Ja Ja 

kenmerkSysteem ("VTH-systeem ODMH", of "DSO-
LV") 

Ja Ja Ja 

laatstAangepastDoorNaam ("Gemeente 's-
Gravenhage") 

Ja Nee Nee 

nummerBinnenSysteem ("ZK-2019-05/495/doc2") Ja Ja Ja 

dossierNummer ("SAM-56") Nee Nee Nee 

taal ("Nederlands") Opmerking: alleen de waarde 
"Nederlands" is momenteel toegestaan. 

Nee Nee Nee 

vertrouwelijkheidsAanduiding ("SV") Nee Ja Nee 

 
Niet alle metadatavelden worden in de gebruikerstoepassing getoond. 

 
Aanpassingen styleguide en WCAG-richtlijnen 
De GUI van de gebruikerstoepassing is aangepast aan de laatste versie 
van de DSO-styleguide en voldoet nu in hogere mate aan de WCAG-
richtlijnen. 
 
Opgeloste bugs: 
• Het veld “eventInitiator” bij notificaties had altijd de waarde “null”. Nu 

heeft dit veld de waarde (OIN) van de ketenpartner die de notificatie 
geeft geïnitieerd. 

• Lengte meldingstekst bij gereedmelden actieverzoek is aangepast. De 
lengte van deze tekst was volgens de specificatie 1000 karakters, 
maar dit bleek in de praktijk slechts 255 karakters te zijn. De 
implementatie is zodanig aangepast dat nu 1000 karakters worden 
geaccepteerd. 

• Bij het aanmaken van een samenwerking werden verzoek-XML en 
verzoek PDF niet overgenomen uit de DSO-LV. Dit is nu aangepast. 

• Een actieverzoek kon nog steeds worden verstuurd nadat de 
samenwerking waar deze betrekking op had al was gesloten. Dat kan 
nu niet meer. 

• In de gebruikerstoepassing werden samenwerkdossiers eerst in 
willekeurige volgorde getoond, nu aflopend op creatiedatum 
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• Als je bij uitloggen van de gebruikerstoepassing in de 
bevestiginsmodal op “Nee” klikte dan kwam je op een foutpagina 
terecht. Dat is nu hersteld. 

• Soms werd een gebruiker direct na inloggen op de 
gebruikerstoepassing geredirect naar een niet-bestaande pagina. Dat 
is nu verholpen. 

 
 


