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Downloadfunctie



Download functionaliteit

➢ Een eerste vrijgave van de download functionaliteit bestaat uit 
een handmatige route via lvbb.dso@koop.overheid.nl . 

➢ Downloaden is alleen mogelijk indien er daadwerkelijk een 
publicatie heeft plaatsgevonden en de gegevens zijn 
doorgeleverd aan het DSO (de viewer). 

➢ Op basis hiervan gebruikerservaring opdoen en verder 
ontwikkelen (ook automatiseren)
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NB. We zijn dit nu met IAM4 aan het testen

mailto:lvbb.dso@koop.overheid.nl


Download Procedure (Duur 2 dagen)

➢ Leverancier levert een akn van de regelingversie aan 
FB KOOP met het verzoek tot het maken van een 
download. 
De akn versie-id is te vinden in het besluit bij FRBRExpression. 

➢FB KOOP verwerkt de aanvraag en stelt de OP 
download samen.

➢FB KOOP doet aan Kadaster het verzoek tot het 
samenstellen van de OW

➢ FB KOOP stelt een retourmail op richting leverancier. In 
de mail 2 bijlagen: OP.ZIP en OW.ZIP. 
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Meldingen BHKV



Zichtbaar op KOOP websites

1.
validatie-
voltooid

2.
validatie-
voltooid

3.
registratie-

voltooid

4.
gepubliceerd

CVDR
(Geconsolideerde 
versies en CIO’s)

Voor Besluit geldt: 

Datum Bekendmaking

‘juridischWerkend

Vanaf’ gevuld OF

‘ontwerp’ 

Voor consolidatie geldt: 

juridischWerkendVanaf

5.
registratie 
voltooid

Voor GIO’s geldt: 

‘juridischWerkendVanaf’ 

Officiële bekendmakingen
(besluiten)

Voor Besluit geldt: 

Datum Bekendmaking
Voor GIO’s geldt: 

‘juridischWerkendVanaf’ 

6.
Zichtbaar in 

viewer

1 dag later

Per 

informatieobject

Per 

informatieobject

a.
mutatie-
voltooid

Validatie 

voltooid

b.
mutatie-
voltooid

Direct
Doorgeleverd

aan DSO

Publicatieflow

Directemutatieflow

Huidige weergave 
retourmeldingen 
BHKV



Nr Huidige Melding Voorgestelde melding
Publicatie flow

1 Validatie voltooid OP en OW validatie voltooid
2 Validatie voltooid Geo en proefregistratie voltooid
3 Registratie voltooid Gereed voor publicatie
4 Gepubliceerd Gepubliceerd
5 Registratie voltooid Doorgeleverd aan DSO

Directemutatie flow
a Mutatie-voltooid Validatie voltooid
b Mutatie-voltooid Doorgeleverd aan DSO

Tekstuele aanpassing van de meldingen
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Zichtbaar op KOOP websites

1.
Validatie 

van OP en 
OW

2.
Validatie GEO 

en proef-
registratie

3.
Geregistreerd, 

klaar voor 
publicatie

4.
Gepubliceerd

CVDR
(Geconsolideerde 
versies en CIO’s)

Voor Besluit geldt: 

Datum Bekendmaking

‘juridischWerkend

Vanaf’ gevuld OF

‘ontwerp’ 

Voor consolidatie geldt: 

juridischWerkendVanaf

5.
registratie 
voltooid

Voor GIO’s geldt: 

‘juridischWerkendVanaf’ 

Officiele bekendmakingen
(besluiten)

Voor Besluit geldt: 

Datum Bekendmaking
Voor GIO’s geldt: 

‘juridischWerkendVanaf’ 

6.
Zichtbaar in 

viewer

1 dag later

Per 

informatieobject

Per 

informatieobject

Geregistreerd, 

doorgeleverd aan 

DSO

a.
mutatie-
voltooid

Validatie 

voltooid

b.
mutatie-
voltooid

Direct
Doorgeleverd

aan DSO

Publicatieflow

Directemutatieflow

Nieuwe weergave 
retourmeldingen 
BHKV



CPA 1.2 
t.b.v. Directe 
Mutatie



CPA 1.2

➢ Technische problemen in BHKV t.a.v. Directe mutatie zijn 
opgelost

➢ Helaas de oplossing betekent dat leveranciers hun CPA dienen te 
vervangen

➢ Huidige CPA blijft werken (zie hieronder)
➢ Proces voor vervanging is gemaild/staat in de releasenote Q3.2
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CPA versie Publiceren Valideren Afbreken Raadplegen Directe mutatie

1.0. X X X X

1.1 X X X X

1.2 X X X X X



Foto plaatsen Implementatie Release A’



Implementatie Release A’ (1.1.0)

➢ LVBB is in Sprint 2 voor Release A’ aangepast

➢ Ozon heeft de implementatie gepland in Sprint 4

➢ Ketentesten op de Acc omgeving start eind augustus:
➢ Alle 1.1.0. voorbeeldbestanden van initiële besluiten en wijzigingsbesluiten 

worden doorlopen op de ACC (LVBB t/m RTR)

➢ Resultaat is Releasenotes met wijzigingen in de voorbeeldbestanden (in het 
algemeen zijn wijzigingen minimaal)

➢ Uitrol Release A’ waarschijnlijk 22-24 september

➢ Aanpassingen aanleverbestanden zijn dan noodzakelijk 
(Backwards Compatible)

➢ Leveranciers kunnen wel muteren o.b.v. eerder geregistreerde 
1.0.4 bestanden



(Concept)
Aansluitvoorwaarden 
BHKV Planketen
Productieomgeving



Aansluitvoorwaarden (1)

➢ Beschrijft de voorwaarden voor Bevoegd gezagen voor het 
aanleveren van besluiten aan het BHKV van de LVBB en DSO-LV

➢ In hoofdlijnen verloopt de procedure conform de 
Oefenomgeving:
➢ Bg vult toestemmingsformulier
➢ Daarna kan technische en functioneel aansluiten starten

➢ Technisch aansluiten op BHKV: 
➢ Gelijk aan de huidige procedure (Cloud en on-premise)
➢ Aansluiten op JUBES ipv CORV
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Aansluitvoorwaarden (2)

Bevoegd gezag test éénmalig per besluit/mutatie of een besluit/mutatie succesvol kan 

aangeleverd en succesvol door de LVBB en DSO-LV wordt verwerkt:

➢ Bevoegd gezag geeft aan met welk type besluit/mutatie hij wil aansluiten. 

➢ Dit besluit/mutatie dient te voldoen aan minimale criteria

➢ KOOP bepaalt de periode waarbinnen de test wordt uitgevoerd. 

➢ Bevoegd gezag voert de test unattended uit met het BHKV.

➢ KOOP controleert of deze voldoet aan de minimale criteria en waar nodig visueel 

verifiëren of het besluit/mutatie is gevalideerd, bekend is gemaakt binnen de systemen 

van KOOP en zichtbaar is op de Kadaster applicatie “Regels op de kaart”. 

➢ Na goedkeuring krijgt het Bevoegd gezag toestemming voor het in productie 

aanleveren van het type besluit/mutatie
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NB. Een bevoegd gezag kan een leverancier voor deze procedure machtigen



Normen

➢ Minimale onderdelen die aangeleverd worden

➢ Variatie in besluiten

➢ Regeling compact

➢ Regeling vrije tekst

➢ Tekstonderdelen

➢ Metadata en procedureverloop

➢ Gio’s

➢ Omgevingsnormen/omgevingswaarden

➢ Activiteiten

➢ ….
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NB. Wijziging van de standaard kan leiden tot nieuwe aangepaste normen. Dit 
betekent dat de functionele procedure opnieuw dient te worden doorlopen


