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Id Stelsel 

Component

Titel bevindingen Omschrijving bevinding Prioriteit Oplossing, toelichting, workaround Status Toelichting

BEV-11 Knooppunt De inlog optie met DigiD is niet actief op de PRE 

omgeving.

De inlog optie met DigiD is niet uitgerold op de PRE omgeving. Laag Deze inlog optie zal pas volgend jaar (Q3-2021) ter beschikking worden 

gesteld.

Open DigiD inlog is wel positief getest op ACC omgeving. 

In PI-16 wordt procedure gestart om deze inlog 

mogelijkheid voor PRE-productie omgeving te 

activeren

BEV-39 STOP/TPOD

validatie service

Er vindt op voorhand (bijv. bij registratie) geen op 

referentiële integriteit controles plaats tussen OP en 

OW gedeelte.

Op dit moment wordt er geen  check/validatie controle uitgevoerd of de verwijzingen tussen het 

OP-deel en het OW-deel kloppen. Dit resulteert dat de bijv. plannen niet volledig worden 

geregistreerd in Ozon oftewel plannen via Viewer niet bevraagd kunnen worden d.m.v. een 

locatie.

Middel KOOP (LVBB), OZON en Geonovum zijn hiermee bezig. Er wordt 

gewerkt aan een nieuwe validatiematrix

Open Naar verwachting wordt dit opgelost met nieuwe 

validatiematrix (zie ook bev-50)

BEV-43 Loket Spaties in de codelaag van een PDF vallen soms 

weg, waardoor screenreaders de spaties niet kunen 

voorlezen 

Spaties in de codelaag van een PDF vallen soms weg, waardoor screenreaders de spaties niet 

kunnen voorlezen. Dit lijkt een probleem te zijn van JasperReports, de component die wij 

gebruiken om PDF documenten te genereren. 

Laag Er is geen workaround, maar volgens de gebruiker Tim in 't Veld valt er 

wel mee te werken.het wegvallen van de spaties geldt alleen voor de 

'codelaag' van de pdf en is niet visueel waar te nemen. Het probleem lijkt 

wel consistent voor te komen als een zin naar een nieuwe regel overgaat. 

Dit is daardoor visueel niet te zien, maar in de codelaag valt de spatie 

weg.

Open Nog te doen

BEV-46 Knooppunt Een BG ontvangt geen triggerbericht indien er 

sprake is van méér dan één account met hetzelfde 

OIN.

Indien meerdere accounts (bijv. OW Loket en eHerkenning) gekoppeld zijn aan één OIN, dan 

ontvangt het Bevoegde Gezag geen STAM-triggerbericht.

Middel Tijdelijk workaround: het verwijderen van de tweede account 

(eHerkenning). Zodra een BG inlogt met eHerkenning, zal er opnieuw een 

account worden aangemaakt. Als je vanaf nu een nieuw account 

aanmaakt, dan is dat altijd NNP (Niet natuurlijk Persoon). Het advies is, 

indien bij een aanvraag geen triggerbericht wordt aangemaakt, dan 

alstublieft een nieuwe account aan te maken en vervolgens een aanvraag 

indienen. Het is nodig om de PDF te laten voldoen aan WCAG 2.1 

(niveau AA)

Open Nog te doen

BEV-48 Knooppunt eBMS adapter verstuurt onnodig (tweede) 

StatusRequest’s.

Proces: verzoek afhandelen

eBMS adapter verstuurt onnodig (tweede) StatusRequest’s.

Voorbeeld:

 - 15-05-2020 14:18:48  ontvangt hij een STAM triggerbericht 

 - 15-05-2020 14:18:49  verstuurt hij een Acknowledgement

 - 15-05-2020 14:18:50  ontvangt hij een StatusRequest

Laag Dit betekent dat hij hiervoor (conform de ebXML Message Service 

Specification, H7)  ook weer verplicht een StatusResponse moet 

versturen, wat onnodig is. Terwijl het oorspronkelijk bericht al 

acknowledged is.

  

Open Overigens worden die StatusRequests en 

StatusResponses niet in de Messages log van de 

Clockwork adapter vastgelegd/getoond.

BEV-50 OZON - LVBB Een omgevingsbesluit wordt afgekeurd door Ozon, 

ondanks dat het besluit door LVBB succesvol is 

gevalideerd (OP en OW) en het besluit (Toestand) is 

doorgestuurd naar Ozon.

Nadat de levering door LVBB heeft plaatsgevonden, vindt er door Ozon zgn. 'ingangscontroles' 

plaats. Indien deze validatiecontrole tot een uitval leidt (het plan wordt afgekeurd), wordt er 

validatierapport verzonden naar LVBB. Echter komt dit rapport niet automatisch aan bij 

BG/Leverancier. De BG/Leverancier heeft verwachting dat het besluit bekend is gemaakt en 

gepubliceerd in DSO, wat niet het geval is.

Middel Dit 'fenomeen' is bekend vanaf PI-9.

In Ketenwerksessie bronhouderskoppelvlakken wordt dit punt behandeld. 

Er moeten nog ketenafspraken worden gemaakt over het proces en de 

juiste oplossing gekozen worden.

Workaround:

Totdat de oplossing is geïmplementeerd, moeten de Ozon validatie 

rapporten handmatig doorgestuurd worden naar de BG/Leverancier.

Open Naar verwachting wordt dit opgelost met nieuwe 

validatiematrix (zie ook bev-39)

BEV-54 Loket Validatie binnen Nederland werkt niet goed Validatie of een gekozen coördinaat (van een locatie) die binnen Nederland ligt, werkt 

onvoldoende.

Middel De bounds zijn veel te ruim waardoor punten in (bijvoorbeeld) Parijs als 

'in Nederland' worden beschouwd en er een marker wordt geplaatst op 

de lichtgroene 'void' die normaal Frankrijk zou voorstellen. 

Open We hebben nog geen set coördinaten of service 

waarbij we dat goed kunnen valideren.

BEV-56 Loket Bij lange naam van een werkzaamheid is er te 

weinig ruimte tussen inleidende tekst en de 

conclusie in de vergunning PDF.

Vergunningcheck:

Bij lange naam van een werkzaamheid is er te weinig ruimte tussen inleidende tekst en de 

conclusie in de vergunning PDF.

Laag Dit treedt in ieder geval op in Chrome en Firefox. Het treedt random op.

Betreft een layout fout, geen functionele beperking

Open Nog niet gepland.

BEV-58 Loket Volgorde meerkeuze antwoorden in PDF niet 

volgens stap 3

Vergunningcheck:

Volgorde meer keuze antwoorden in PDF bijlage van vergunningcheck niet volgens stap 3 (op 

OW Loket).

Voorbeeld:

1.Vergunningcheck

2.Kies 'Sloopwerkzaamheden uitvoeren (Geen regels)'

3.Op stap 3 vink bij vraag 'Wat is de afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en de 

zijranden van het dak?' in onderstaande volgorde de antwoorden aan oftewel in omgekeerde 

volgorde: 

1.meer dan 50 cm

2.50 cm of minder

4.Open de PDF

De volgorde van aanvinken wordt gehanteerd i.p.v. de volgorde van tonen. 

Laag Er is geen workaround. 

In deze situatie is er een fout in een vragenboom waardoor de gebruiker 

geen conclusie kan krijgen.

Alle informatie is aanwezig, dus geen functionele beperking. Alleen layout 

issue.

In behandeling Nog te doen

BEV-72 Content Het aanmaken van een OW Loket ID met '+' teken in 

emailadres wordt niet toegestaan

Het aanmaken van een OW Loket ID met '+' teken in emailadres wordt niet toegestaan Laag Wanneer een + teken is opgenomen in het mailadres wordt een 

foutmelding getoond "In een emailadres staat altijd één @ teken. Aan het 

eind staat vaak .nl, .com, of iets anders"

Open Niet gepland

BEV-75 Gebruikerstoepassing De volgorde van de meerkeuze antwoorden in de 

PDF versie van de aanvraag komt niet overeen met 

de stap 3 in de applicatie (Aanvraag in Loket)

De volgorde meerkeuze antwoorden in de PDF versie van de aanvraag komt niet overeen met 

de stap 3 in de applicatie (Aanvraag in Loket)

Laag Open Nog te doen

BEV-78 Gebruikerstoepassing Onverwacht gedrag bij verwijderen van subactiviteit Bij verwijderen van een subactiviteit in het kader van machtigen bij een tijdelijk geblokkeerd 

project is het gedrag niet wat je zou verwachten. De subactiviteit lijkt te verdwijnen en komt dan 

toch weer terug. 

Laag Wat de gebruiker ziet is dat de subactiviteit even weg is en dan weer 

verschijnt. Het uiteindelijke resultaat is dat er niets is verwijderd, wat in de 

specifieke situatie ook niet mag. 

Open Gepland in PI-17

BEV-79 Gebruikerstoepassing Conclusies verschijnen niet op het conclusiescherm 

van de vergunningcheck

Alle conclusies verschijnen in de PDF, maar niet op het conclusiescherm van de 

vergunningcheck. 

Laag Dit heeft een relatie met onvolledige vragenbomen. Als de vragenboom 

goed is, is er geen probleem. 

In behandeling In behandeling

BEV-84 RTR-OZON Melding Technische storing bij Vergunningcheck of 

Aanvragen

Als je een adres opgeeft en gaat checken of activiteiten wilt ophalen verschijnt de melding: 

Technische storing probeer het later nog eens

Middel Je ziet het niet altijd direct, maar je kunt even in de kaart klikken bij het 

adres in één perceel. Als je deze fout krijgt. Als het dan wel werkt lag het 

hieraan.

In behandeling Met upgrade Postgres van 2,5 naar 3,0 zal het 

opgelost zijn. In planning voor eind Q1 2021

BEV-85 Gebruik storings of time-out melding teruglopende reactietijden en time-outs bij het gebruik van Checken en Aanvragen op locaties in 

de regio Utrecht

Middel We raden u aan om uw test- en oefenwerkzaamheden te plannen aan het 

begin en einde van de werkdag. En te kiezen voor locaties buiten de regio 

Utrecht. Kunt u niet uitwijken naar een andere locatie? Probeer het 

systeem dan zo min mogelijk te belasten door terughoudend te zijn bij het 

gebruik van het Omgevingsloket.

In behandeling Zou met de uitrol van PI-16 verholpen moeten zijn.

BEV-86 Algemene set / Loket

Er wordt geen triggerbericht aangemaakt Indien je bent ingelogd met een OW loket id en bij stap 6 van de aanvraag (uw gegevens) kiest 

voor de optie 'Nee' bij de vraag 'wel of geen particulier', dan wordt er geen triggerbericht 

aangemaakt. 

Laag Advies/workaround: Altijd de waarde 'Ja' laten staan bij het indienen van 

een aanvraag.

Open Nog niet gepland.

BEV-87 Mijn Omgevingsloket Projectomschrijving leeg Het veld projectomschrijving van oude aanvragen (dus van voor de PI-16 uitrol) is leeg Laag Opnieuw invullen Open Nog niet gepland.

https://jira.team-dso.nl/jira/browse/CB-271

