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 24+11 

API Specs 
Presenteren API v7.1.2 | Opvragen API v5.2.2 | Toepasbaar Opvragen v7.0.3 | Verbeelden v3.1.2 | 
OwValidatie v2.3.2 | Geovalidatie v1.1.0 | Registratie v2.1.3 | Synchroniseren v2.0.0 | 
Downloaden v1.0.0 
 
De volgende APIs worden per 01-01-2023 uitgefaseerd: OwValidatie v1 | Verbeelden v2 | 
Presenteren v6 | Toepasbaar Opvragen v6 

 

Functioneel  
• [OZON-9090] - [Presenteren v7] /regelingen/<identificatie>/documentcomponenten 
performance verbeterd [Presenteren v6/v7 + Opvragen v5] Documcomponenten 
endpoints maken geen gebruik meer van een materialized view. Mview refresh kan 
hierdoor in de toekomst aan blijven staan bij bulkregistraties. (TMR-630)  
• [OZON-10105] – [ Presenteren v7] heeft het endpoint /ontwerpregelteksten nu 4 
nieuwe query parameters (de vastgestelde varianten van de al bestaande (activiteit, 
omgevingsnorm, omgevingswaarde en gebiedsaanwijzing identificaties). Met deze query 
parameters kan naar ontwerpregelteksten gezocht worden vanuit een vastgesteld OW 
object. (TMR-553)  
• [OZON-10447] - [Presenteren v7] tbv performance is de query van get locaties is 
aangepast (TMR-611)  
• [OZON-10449] - [Presenteren v7] De performance van het /activiteiten/_zoek 
endpoint is verbeterd.  
• [OZON-10494] - Geef gebiedsaanwijzingen op basis van documentidentificatie  
• [OZON-10501] - Geef activiteiten op basis van documentidentificatie  
• [OZON-10503] - Geef omgevingswaarden op basis van documentidentificatie  
• [OZON-10504] - Geef activiteitlocatieaanduidingen op basis van 
documentidentificatie  
• [OZON-10511] - [Presenteren v6], [Verbeelden v2] en [Toepasbaar v6] hebben nu een 
sunset http header met de datum waarop ze niet meer beschikbaar zijn en een 
aanvullende informatieve tekst.  
• [OZON-10524] - Een conditie artikel wordt nu uitgeleverd bij het 
documentcomponent waar het bij hoort (ipv gedupliceerd bij meerdere 
documentcomponenten) en bevat nu ook een inhoud.  

 

Bug fix  
• [OZON-10311] – [Presenteren v7] Hallink van ontwerp 
activiteitlocatieaanduiding 'kwalificeertVastgesteld' is aangepast (TMR-640)   
• [OZON-10339] – [Verbeelden v3] Wanneer een norm(waarde) of gebiedsaanwijzing 
die als secundaire identificator in de post body is meegegeven onderdeel is van een 
(ontwerp)kaartlaag, dan krijgen deze ook het type kaartlaag in de symboolmetadata in de 
response.  
• [OZON-10556] – [Presenteren V7], [Verbeelden V3] en [Synchroniseren V2] hanteren 
de BeschikbaarOp tijdreis query parameter nu als UTC timestamp en in de responses 
worden nu ook UTC timestamps bij datum tijd velden uitgeleverd in UTC (Zulu) tijd. (TMR-
870)  
• [OZON-10641] – [Presenteren v7] Vastgestelde activiteit wordt nu teruggegeven bij 
een ontwerp ALA als deze beschikbaar is. Self link naar een ontwerp ALA met een 
vastgestelde activiteit is nog niet beschikbaar, omdat hier geen endpoint voor is.  



 

Release notes - OZON ETO - PI23S2.1 
Functioneel  

• [OZON-10518] - Er is een nieuw endpoint beschikbaar waarmee de document 
annotatie koppelingen opnieuw opgebouwd kunnen worden. Dit is ook om de bestaande 
data te migreren.  
• [OZON-10730] - Er waren problemen met de registratie van een levering met locaties 
die voorkwamen in meerdere locatiegroepen. Dit probleem is verholpen.  
• [OZON-10772] – [Downloaden v1] is beschikbaar in Kim metrics en dso diensten 
dashboard  

  

Bug fix  
• [OZON-10519] - Bij het registreren van een mutatie van een regeling werden de 
ouder-kind relaties tussen documentcomponenten van de voorgaande versie van de 
regeling verwijderd. Deze bug is verholpen. Bestaande documentcomponenten met 
verbroken ouder-kind relaties zijn hersteld. (TMR-847)  
• [OZON-10695] - [Toepasbaar opvragen v7] Een request met een geometrie met > 3 
decimalen resulteert in een 422 ipv 500 respons  
• [OZON-10718] - Bij het opvragen van locaties uit de database werd een limiet uit de  
database driver overschreden. Dit probleem is verholpen.   
• [OZON-10780] - [Toepasbaar opvragen v7] Als de respons van een /locaties/_zoek 
request een tweede pagina had, kon dit een HTTP 500 opleveren bij het opvragen van de 
eerste pagina. Dit is verholpen.  

 
Release notes - OZON ETO - PI23S2.1-hotfix-1  
Bug fix  

• [OZON-10793] - Er waren problemen met de registratie van een levering met 

locaties die  

voorkwamen in meerdere locatiegroepen (vergelijkbaar met het probleem uit OZON-

10730). Dit probleem is verholpen.  

 
 

Nagekomen Release notes - OZON - PI22S6.1  

  
Functioneel  

• [OZON-8131] - Het is nu mogelijk om een IntIoRef op te nemen in de inhoud van een 
document. Deze verwijst naar een ExtIoRef. (TBO-1615)  

Bug fix  
• [OZON-10339] – [Verbeelden v3] Wanneer een norm(waarde) of gebiedsaanwijzing 
die als secundaire identificator in de post body is meegegeven onderdeel is van een 
(ontwerp)kaartlaag, dan krijgen deze ook het type kaartlaag in de symboolmetadata in de 
response.  

  

 


