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API Specs 
Presenteren API v6: 6.4.1 | Opvragen API v5: 5.2.2 | Toepasbaar Opvragen v7: 7.0.1 | Verbeelden 
v2: 2.3.1 | OwValidatie v2: 2.3.2 | Geovalidatie v1: 1.0.0 | Registratie v2: 2.1.3  

Presenteren API v5 is verwijderd en niet meer beschikbaar.  

  
Validaties 
 Geovalidatie, OW-validatie en registratie API’s  

  OZON-8821: Als gebruikers bij verzoeken voor Geovalidatie, OW-validatie en Registratie 
URL’s meesturen, met bijvoorbeeld de locaties van bestanden of rapporten, worden deze 
vanaf nu af aan gevalideerd. 

 
Toepasbare regels 

  OZON-8798: Validatie toegevoegd die valideert of activiteiten op een juiste manier in de 
functionele structuur van toepasbare regels terecht komen. Het betreft onderstaande 
validaties:   
  OZON0213 (RTRG0013) Activiteit met identificatie {} van gemeente met identificatie {} 

verwijst naar een bovenliggende activiteit met identificatie {} van dezelfde gemeente 
(identificatie {}), beide activiteiten moeten van dezelfde gemeente zijn. 

  OZON0214 (RTRG0014) Een activiteit van een provincie verwijst naar een bovenliggende 
activiteit ook van dezelfde provincie. 

  OZON0215 (RTRG0015) Een activiteit van een waterschap verwijst naar een 
bovenliggende activiteit ook van hetzelfde waterschap.  

 
TPOD validaties 

  OZON5001: (TPOD1890) De identificatie van het OwObject moet de naam van het 
OwObject zelf bevatten. 

  OZON5002: (TPOD2080) Binnen een instructieregel dient er gekozen te worden tussen 
InstructieregelInstrument of InstructieregelTaakuitoefening (één van de twee moet 
voorkomen, niet meer, niet minder). 

  OZON5003: (TPOD2090) Alle normwaarden van een norm moeten hetzelfde type zijn 
(kwalitatief, kwantitatief, of waardeInRegeltekst). 

  OZON5004: (TPOD2100) Eenheid mag alleen voorkomen bij een Norm met de 
normwaarden van het type kwantitatief. 

  OZON5005: (TPOD2110) Idealisatie (bij Tekstdeel) is verplicht als Tekstdeel een locatie 
heeft. 

 
Overige validaties 

  OZON-9136: Presenteren V6, 7 en Opvragen V5 app-info versies hebben nu een hard-coded 
versie van de gebruikte OAS specificatie. 

  OZON-9035: Verbeelden-v2 API kan nu ook locaties bij gebiedsaanwijzingen van het type 
"Bouw". 

  OZON-9243: Bij het vergelijken van locaties ten behoeve van de validatie van beëindiging en 
wijziging wordt er naar de laatste versie van een object gekeken. 

 
  



Tijdreizen  
  OZON-8018: In presenteren v7 is nu mogelijk om te tijdreizen met de volgende vrije tekst 

objecten;  
  document componenten 
  gebiedsaanwijzing 
  divisieAnnotatie (divisie en divisieTekst) 
De halllinks bevatten ook tijdreisQueryparams. 

  OZON-9116: Locatieidentificaties/_zoek tijdreisbaar gemaakt.  
 
 

Tekstopmaak 
  OZON-8711: In OntwerpDocumentComponenten kan de inhoud en opschrift als xml geleverd 

worden, als de header 'Content-Type-Embedded=application/xml' wordt meegegeven. De 
inhoud kan in xml worden opgevraagd, zodat de gebruiker zelf de opmaak kan verzorgen. 
 

Technisch  
  OZON-8063: Waardelijst bibliotheek werkt met waarden uit de catalogus. Let op deze is 

hoofdlettergevoelig!  
  OZON-9114: Foutmeldingen uit de geometrie validatie worden voorzien van de naam van het 

bestand waarin de fout voorkomt. Hiermee is voor gebruikers makkelijker te herleiden in 
welk bestand de foutieve geometrie is opgenomen. (TMR-154) 

  OZON-9184: Er zijn aanpassingen aan de database gedaan waardoor de norm - kwantitatieve 
waarde, en geometrie – hoogtewaarde worden geregistreerd en uitgeleverd zoals het is 
aangeleverd. Er vinden dus geen afrondingen meer plaats.  

   
Bugfix 

  OZON-9219: Verwisseling van twee verwijzingen zorgt nu niet meer onterecht voor een 
validatiefout m.b.t. verwezing. (TMR-130) 

  OZON-9023: Fix uitgevoerd voor de Presenteren API ten behoeve van query parameters. 
Voor de volgende query parameters komen voor de ontwerpobjecten de juiste objecten 
terug.  
1) "ontwerpactiviteiten?ontwerpregeltekstTechnischId 
2) "ontwerpomgevingsnormen?ontwerpregeltekstTechnischId 
3) "ontwerpomgevingswaarden?ontwerpregeltekstTechnischId 
4) "ontwerplocaties?ontwerpregeltekstTechnischId 


