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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 (Q3-2020) ter beschikking worden 
gesteld.

Open Q3 2020

BEV-13 Loket Opstarten via Internet Explorer of Edge werkt niet Het opstarten van het Omgevingsloket via Internet Explorer of Edge geeft een foutmelding / werkt 
niet

Laag Start het loket alleen op via Chrome of Firefox Open 31-1 RHO: Ook in Safari start het gewoon op.

BEV-17 PR12 Met screenreader wordt antwoord 'nee' en de 
toelichting overgeslagen via tab. Na 'ja' komt de 'lees 
meer' van de toelichting.

Met screenreader wordt antwoord 'nee' en de toelichting overgeslagen via tab. Na 'ja' komt de 
'lees meer' van de toelichting.

Laag Oplossing in PI-14 Open Jira:PR12-6291

BEV-32 PR2905 Wachtwoord en usernaam vergeten link OW Loket 
gebruiker werkt niet.

Wachtwoord en usernaam vergeten link DSO gebruiker werkt niet. Er wordt melding "We kunnen 
die website niet vinden." gegeven.

Middel PR2905 is hiermee bezig.
 

 Workaround:
Handmatige ww reset van het account. Een e-mail naar dso-
beheer@rws.nl met verzoek Omgevingsloket ID wachtwoord te resetten. 
Daarbij vermelden om welke account en omgeving het gaat.

Open

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, Open Dit vraagstuk staat nog open (het is geen issue, 
maar een niet gespecificeerd onderwerp)

BEV-41 PR12G Screenreader leest adres suggesties niet voor Screenreader leest adres suggesties niet voor Laag Wordt opgelost in PI14 Open Jira: PR12-6297
BEV-42 PR12G 'Meer zoekopties'' werkt niet in Internet Explorer. Vergunningcheck en Aanvraag

Bij stap 2. Locatie het knopje '''Meer zoekopties'' werkt niet in Internet Explorer. 
Laag Wordt opgelost in PI14

Voorlopig een andere browser gebruiken.

Open Jira: PR12-6835

BEV-43 PR12G 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 Wordt opgelost in PI14

Er is geen workaround, maar volgens de gebruiker Tim in 't Veld valt er 
wel mee te werken

Open Jira: PR12-7606

In PI14 Jasperreports update, daarna in PI15 kijken 
of dit op te lossen valt. 

BEV-44 PR12G Indienen geeft onterecht aan dat je een verzoek kan 
intrekken bij ieder type verzoek.

Indienen geeft onterecht aan dat je een verzoek kan intrekken bij ieder type verzoek. Dit terwijl 
alleen definitieve verzoeken voor een vergunning en alle vormen voor omgevingsoverleg 
ingetrokken mogen worden. 

Laag Wordt opgelost in PI14

Het verzoek kan worden ingetrokken, ook al geeft de service aan dat het 
zou kunnen. Het leidt dus niet tot fouten in het systeem.

Open Jira: PR12-8190

BEV-46 PR2905 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 Wordt opgelost in PI14

Tijdelijk workaround: het verwijderen van de tweede account 
(eHerkenning) Zodra een BG inlogt met eHerkenning, zal er nieuw  
opnieuw een account worden aangemaakt.

Open Jira: DSO2905-1275

BEV-47 PR12G Aanvraag: stap 1: Project: geen validatiemelding bij 
1x klikken op knop "Volgende stap" als een van de 
velden worden leeggelaten.

Aanvraag: stap 1. Project
Indien de velden "Projectnaam" of "Projectomschrijving" niet wordt ingevuld en er wordt 1x geklikt 
op knop "Volgende stap" verschijnt geen validatiemelding "Een aantal velden is niet goed 
ingevuld"

Laag De melding verschijnt bij 2x klikken op knop "Volgende stap" Open PR12-8707

Hang samen met aanpassing rond het gebruik van 
forms met buttons.

BEV-48 PR2905 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 Wordt opgelost in PI14

Dit betekent dat hij hiervoor (conform de ebXML Message Service 
Specification, H 7)  ook weer verplicht een StatusResponse moet 
versturen, want 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, 
onlangs 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/Leveranciers. De BG/Leveranciers heeft verwachting dat het besluit bekend is gemaakt en 
gepubliceerd in DSO, wat niet het geval is.

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

In Ketenwerksessie bronhouderskoppelvlakken wordt dit punt behandeld. 
Er moet nog keten-afspraken 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 Het system team zal dit punt ook beleggen bij 
domein (TBO) architect.

BEV-51 PR13U Toepasbare regel met geldigheid datum in de 
toekomst niet zichtbaar in de FS (RTR).

Een activiteit afgemonteerd (toepasbaar gemaakt) met een datum geldigheid in de “toekomstige” 
niet zichtbaar in de RTR (Functionele structuur).
 
Een leverancier heeft en activiteit afgemonteerd met datum geldigheid in de toekomst. 
Vervolgens probeert dezelfde leverancier een STTR te uploaden (met datum in de toekomst). 
Ondanks het feit dat de leverancier een bericht kreeg dat het uploaden van STTR Oke was, is de 
betreffende STTR niet zichtbaar onder de conclusie bij betreffende activiteit.

Als gevolg hiervan ervaart gebruiker op het OW loket het volgende:
Vergunningcheck: toevoegen werkzaamheid (stap 2) levert technische storing melding op.

Middel • In het geval een activiteit toepasbaar is gemaakt met een begindatum in 
de toekomst en deze datum later aangepast wordt met een eerdere datum 
(zoals datum “vandaag"), dan kan het gebeuren dat de activiteit een 
ongewenste einddatum krijgt;
• Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om vooraf goed te bedenken 
wat de ingangsdatum is van de toepasbare informatie;

Open Workaround: vullen einddatum activiteit

• Mocht deze situatie toch optreden, dan kan de 
activiteit opnieuw toepasbaar worden gemaakt of 
neem contact op met DSO-beheer;
• In release 14 zal dit probleem niet meer optreden.

Zie hieraan gerelateerde JIRA melding: PR13-6178 
(https://jira.team-dso.nl/jira/browse/PR13-6178)

BEV-52 RWS Beheer De combinatie username en password van 
Omgevingsloket ID werkt niet.

Na het migreren van de huidige DMO omgeving naar kubernetes platform, werkt combinatie 
username en password van persoonlijke Omgevingsloket ID niet.

Laag Dit geldt alléén voor DMO-omgeving

Workaround:
Handmatige ww reset van het account. Een e-mail naar dso-
beheer@rws.nl met verzoek Omgevingsloket ID wachtwoord te resetten. 
Daarbij vermelden om welke account en omgeving het gaat.

Open Op DMO-omgeving wordt voornamelijk gebruik 
gemaakt van testaccounts. 

Ten behoeve van DMO doeleinden hebben we op 
DMO-omgeving volgende serie testaccounts 
aangemaakt met wachtwoord. Hiermee kan ook 
worden ingelogd. Het overzicht van deze 
testaccounts incl. het wachtwoord wordt toegevoegd 
in de demo scripts.


