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Release notes - OZON KACC – PI24S2.1  

API Specs 
Presenteren API v7.3.0 | Opvragen API v5.2.2 | Toepasbaar Opvragen v7.0.4 | Verbeelden v3.4.0 | 
OwValidatie v2.3.2 | Geovalidatie v1.2.0 | Registreren v2.2.0 | Synchroniseren v2.2.0 | 
Downloaden v1.0.0 
 
De volgende APIs worden per 01-01-2023 uitgefaseerd: OwValidatie v1 | Verbeelden v2 | 
Presenteren v6 | Toepasbaar Opvragen v6 

 
Functioneel tbv Viewer 

• [OZON-11231] – [Alle afname API’s] – Er wordt gebruik gemaakt van versie 3.1.0 van de 

Waardelijsten 

(https://geonovum.github.io/TPOD/Waardelijsten/waardelijsten%20IMOW%20v3.1.0.zip) 

voor registraties, validaties en uitlever api’s 

Correlatie ID in de keten 

• [OZON-11303] – [ ] – CorrelatieId header wordt doorgegeven in de gehele OZON keten. 

 
Vectortiling – Publicatie synchroniseren 

• [OZON-11263] – [Verbeelden v3] – De export service vraagt bij PDOK op wanneer een tiling 

afgerond is. Deze informatie wordt ontsloten via de verbeelden api via het endpoint 

/tiling. 

• [OZON-11299] – [Presenteren v7, Verbeelden v3] – synchroniseerMetTileset is toegevoegd 

aan alle request endpoints met tijdreis parameters voor Presenteren v7 en Verbeelden v3. 

 
Automatiseren Downloadservice 

• [OZON-10982] – [Downloaden v1] – De pakbon.xml in de download van een regeling bevat 

nu een module die verwijst naar de manifest-ow.xml, zodat alle inhoud (incl. versies) aan 

de hand van de pakbon gevonden kan worden.  

• [OZON-11536] – [Downloaden v1] – Downloaden van een regeling met meer dan 32,768 

locaties levert een technische fout op. Het maximum van 32,768 parameters is 

gecontroleerd en gecorrigeerd voor de downloadservice. 

 
Bug fix 

• [OZON-10933] – [Registratie/validatie] – De intrekking van een tijdelijk regelingdeel werd 

onterecht niet aangemerkt als intrekking waardoor het niet door de validaties heen kwam. 

Met deze story is het intrekken van tijdelijke regelingsdelen weer mogelijk gemaakt. 

• [OZON-11420] – [Presenteren v7] – /locaties heeft de volgende wijzigingen in de 

presenteren-v7 api: 

o queryparameters juridischeregelIdentificatie en tekstdeelidentificatie zijn 

deprecated sinds versie 7.2.1. van de presenteren-v7 api. 
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o gebruik van alleen de queryparameter regeltekstIdentificatie geeft nu alleen de 

werkingsgebieden terug conform de api spec. 

o combinatie 

van regeltekstIdentificatie en activiteitlocatieaanduidingIdentificatie queryparamete

rs geeft alleen de locaties terug die gekoppeld zijn aan 

activiteitlocatieaanduidingen en dus geen werkingsgebieden terug. 

o (TMR-1573, TMR-1629, TMR1717) 

• [OZON-11471] – [Presenteren v7] – De ontbrekende tijdreisfunctionaliteit op kruimelpaden 

is toegevoegd. Hierdoor kan het niet meer voorkomen dat bij het hernummeren van een 

regeling er meerdere kruimelpaden door elkaar uitgeleverd worden. (TMR-1728) 

• [OZON-11507] – [Presenteren v7] – Documentcomponenten zijn weer opvraagbaar als de 

relatie met een regeltekst mbv een directe mutatie is verbroken. Het 

documentcomponent zal in dit geval uitgeleverd worden zonder href naar de beëindigde 

regeltekst. 

• [OZON-11515] – [Presenteren v7] – Het endpoint divisieannotaties/_zoek had geen 

tijdreis parameters, deze zijn aangevuld. 

  

 

 


