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Dit document beschrijft de aansluitvoorwaarden voor Bevoegd gezagen voor het 

aanleveren van besluiten aan het BHKV van de LVBB en de Landelijke Voorziening 

van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).  

 

1 Begripsbepalingen 
 

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de 

volgende betekenis: 

  

• Aanvraagformulier voor aansluiting op BHKV: Het formulier dat Bevoegd gezag indient 

voor het aansluiten op de Productieomgeving BHKV van LVBB 

• Bevoegd gezag: De aansluitende organisatie: rijk, gemeente, provincie, waterschap of een 

samenwerking van gemeente, provincie of waterschappen in een gezamenlijke dienst. 

• BHKV: Het Bronhouderskoppelvlak van KOOP voor het bekendmaken van 

Omgevingswetbesluiten en het doorleveren daarvan aan DSO-LV 

• JUBES: Een technische voorziening van het ministerie van JenV voor communicatie tussen 

BHKV en de Plansoftware. JUBES kent eigen aansluitvoorwaarden. 

• Leverancier: Het bedrijf of instelling dat Plansoftwaresoftware ontwikkelt en exploiteert.  

• LVBB: De Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) is de voorziening 

van het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) waar bevoegde overheden hun 

omgevingswetbesluiten aan aanleveren. Overheden doen dit door middel van een aanlevering 

aan BHKV 

• Omgevingswet: Een aangenomen, en naar verwachting op 1 juli 2022 in werking tredende, 

Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de 

ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden 

regels te bundelen in één nieuwe wet. 

• Plansoftware: De software of dienst die Bevoegd gezag van een leverancier afneemt of zelf 

heeft ontwikkeld. Via Plansoftware communiceert Bevoegd gezag met BHKV 

• Preproductieomgeving: De omgeving waarop Bevoegd gezag en Plansoftware-leveranciers 

aantonen dat besluiten/mutaties correct werken 

• Productieomgeving: BHKV en LVVB waarop de aansluitvoorwaarden van toepassing zijn 

• Standaard: De Standaard Officiële Publicaties (STOP) en TPOD, de specificaties voor het 

domein van de Omgevingswet 

 

2 Toepasselijkheid en voorwerp 
 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen KOOP en 

Bevoegd gezag met betrekking tot de diensten van BHKV 

2.2 KOOP biedt Bevoegd gezag de mogelijkheid gebruik te maken van Productieomgeving en 
de daarbij behorende programmatuur. KOOP zal zich naar beste vermogen inspannen om 
BHKV en LVBB beschikbaar te maken en te houden. KOOP garandeert niet dat de 
Productieomgeving zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken.  

2.3 Bevoegd gezag verkrijgt alleen onder de in dit document beschreven voorwaarden 
toegang tot de Productieomgeving.  

2.4 Bevoegd gezag is verplicht zich te conformeren aan de Standaard. 
2.5 Bevoegd gezag dient zich te onthouden van (technische) handelingen die de 

Productieomgeving negatief zou kunnen beïnvloeden.  
2.6 KOOP wijst Bevoegd gezag erop dat internet niet altijd een geheel betrouwbare 

voorziening is voor de overbrenging van en de toegang tot informatie, en dat zich 
hierdoor op willekeurige momenten storingen en vertragingen kunnen voordoen in (de 
beschikbaarheid) van de Productieomgeving 
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3 Geldigheid en duur aansluitvoorwaarden 
 

3.1 Deze Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van ondertekening van het 
Aanvraagformulier  

3.2 Buiten hetgeen elders in deze Voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd 
de aansluiting met onmiddellijke ingang te beëindigen 

4 Diensten van het BHKV 
 
4.1 BHKV geeft Bevoegd gezag toegang tot onderstaande diensten: 

• Validatie van een publicatieopdracht 
• Publicatie/bekendmaking van een besluit 

• Afbreken van een publicatie  

• Muteren buiten besluit 
• Validatie van een mutatie buiten besluit 

4.2 Het BHKV Omgevingswet, waarvan KOOP eigenaar is, valideert de aanlevering van het 
bevoegd gezag om te waarborgen dat het op KOOP portalen gepubliceerde en aan het 
DSO aangeleverde document ook daadwerkelijk het resultaat van het aangeleverde 

document is. 

4.3 BHKV koppelt het resultaat van de dienstverlening terug aan de Bevoegd gezag via de 
plansoftware: succesvol of niet succesvol. Ingeval van niet succesvol levert BHKV aan de 

Plansoftware een (digitale) toelichting 

4.4 Na een succesvol (=gevalideerd en gereed voor publicatie) aangeleverd besluit draagt 

KOOP zorg voor: 

• de bekendmaking of publicatie volgens de juridische vereisten 

• voor besluiten: opname van de besluiten, en de geconsolideerde regelingen die 
daaruit volgen, in wetten- en regelingenbanken en registers, volgens wettelijke 

vereisten 
• doorlevering van de resulterende geconsolideerde regelingen en bijbehorende 

Omgevingswetinformatie aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 
 

5 Eigenaarschap content 
 

Bevoegd gezag dat gebruik maakt van BHKV diensten blijft eigenaar van- en inhoudelijk 

verantwoordelijk voor- de aangeleverde besluiten. Deze verantwoordelijkheid omvat het besluit tot 

publiceren van documenten, het voldoen daarvan aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en/of aan andere verplichtingen volgend uit andere wetten, 

regelingen, afspraken of overeenkomsten, en de aanlevering van de documenten conform de 

daarvoor afgesproken standaarden 

 

6 Systeemvereisten plansoftware 
 

6.1 Aansluiten op BHKV is alleen mogelijk als de Plansoftware voldoet aan de geldende 
Standaard. Bevoegd gezag dient dit aan te tonen middels de in de volgende artikelen 
beschreven aansluitprocedure. 

6.2 Tot tenminste de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet ondersteunt BKHV 
één versie van Standaard. Op een nog te bepalen datum na de inwerkingtreding 
ondersteunt BHKV tegelijkertijd twee versies van de Standaard (concurrent version).  

6.3 De impact van een nieuwe versie kan zijn dat bij een nieuwe versie van de Standaard 
Bevoegd gezag de functionele aansluitprocedure deels of geheel opnieuw dient te 

doorlopen.  

6.4 KOOP zal een nieuwe versie of het uitfaseren van een bestaande versie tenminste zes 
maanden vooraf aankondigen. Tenminste drie maanden voor het beschikbaar komen van 
de Standaard op Productie zal KOOP aan Bevoegd gezag bekend maken en aangeven of 
voor een nieuwe een gehele of gedeeltelijke functionele test noodzakelijk is. 
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7 Aansluiten op het BHKV  
 

7.1 Het toestemmingsformulier dient te zijn ondertekend door een functionaris die 
rechtsbevoegd is het aangegeven Bevoegd gezag te vertegenwoordigen. 

7.2 Bevoegd gezag dient een contactpersoon aan te wijzen in geval van calamiteiten. 

7.3 Met het ondertekenen van het toestemmingsformulier gaat Bevoegd gezag akkoord met 
de aansluitvoorwaarden JUBES en de aansluitvoorwaarden BHKV. 

7.4 Het aansluiten op het BHKV is afgerond als onderstaande stappen succesvol zijn 
doorlopen:  

• Technisch aangesloten zijn van het Bevoegd gezag op BHKV via JUBES 
• Functioneel aangesloten zijn van het Bevoegd gezag op BHKV 

8 Technisch aansluiten op het BHKV via JUBES  
  

8.1 Bevoegd gezag, dat Plansoftware in eigen (lokale) omgeving installeert, dient als eerste 
stap de Plansoftware technisch op het BHKV, via de ebMS-Berichtendienst van JUBES, 

aan te sluiten. 

8.2 Bevoegd gezag, dat Plansoftware in de cloud afneemt, is gerechtigd voor de technische 

aansluiting zijn Plansoftware leverancier te machtigen. Deze Plansoftware leverancier 
hoeft zijn cloud software technisch gezien één keer aan te sluiten aan JUBES. 

8.3 Het technische aangesloten zijn aan BHKV is een voorwaarde voor het starten van het 
functioneel aansluiten op het BHKV 

9 Functioneel aansluiten op het BHKV  
  

9.1 De functionele test is een verplicht onderdeel van de aansluiting van het Bevoegd gezag. 
De functionele test wordt uitgevoerd op de Preproductieomgeving.  

9.2 Bevoegd gezag, die de Plansoftware in de eigen (lokale) omgeving installeert, is 
gerechtigd zijn Plansoftware leverancier te machtigen voor de functionele test. Deze 

Plansoftwareleverancier doorloopt per versie van zijn Plansoftware de functionele test 
eenmalig. 

9.3 Bevoegd gezag, die de Plansoftware in de cloud afneemt, is gerechtigd zijn Plansoftware 
leverancier te machtigen voor de functionele test. Deze Plansoftwareleverancier 
doorloopt de functionele test eenmalig. 

9.4 Bevoegd gezag test éénmalig per besluit/mutatie1 of een besluit/mutatie succesvol kan 
aangeleverd en succesvol door de LVBB en DSO-LV wordt verwerkt. Hierbij geldt de 
volgende criteria: 

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

• Dit besluit/mutatie dient te voldoen aan criteria2 
• KOOP bepaalt de periode waarbinnen de test wordt uitgevoerd.  
• Bevoegd gezag voert de test unattended uit met het BHKV. 
• Bevoegd gezag levert na succesvolle publicatie van het besluit/mutatie aan KOOP 

van de unieke id-levering. Bevoegd gezag levert bij een mutatie de id-levering van 
de initiële versie als de id-levering van de mutatie versie aan.  

• KOOP zal aan de hand van dit besluit/mutatie controleren 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 

 

 
1 Het actuele overzicht van de besluiten/mutaties staat vermeld op de website van KOOP 

 
2 Het actuele overzicht van de criteria staat vermeld op de website van KOOP 
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BIJLAGE 
 

BIJ DE DEFINTIEVE VERSIE WORDT DEZE BIJLAGE OPGENOMEN OP DE WEBSITE VAN KOOP 

1: Overzicht type besluiten/mutaties 
 

Overzicht besluiten  
Onderstaande besluiten worden thans ondersteund in de productieomgeving: 

 Initieel besluit 

1 Omgevingsplan (Incl. Ambstgebied GIO) 

2 Omgevingsverordening Provincie 

3 Waterschapsverordening 

4 Omgevingsvisie Provincie 

5 Omgevingsvisie Gemeente 

6 Projectbesluit 

7 Ontwerpbesluit Omgevingsverordening 
8 Kennisgeving 
9 Vóór publicatie intrekken van een aangeleverd besluit 
10 Instructie 
11 Voorbereidingsbesluit 

12 Reactieve interventie 

13 AMvB/MR 

14 Programma 

 

Overzicht wijzigingsbesluiten  
Onderstaande wijzigingsbesluiten worden thans ondersteund in de productieomgeving: 

 Wijzigingsbesluiten 

0 Omgevingsplan volledig intrekken en opnieuw publiceren  

0 Omgevingsvisie Gemeente volledig intrekken en opnieuw publiceren  

2 Wijziging artikelstructuur (toevoegen, verwijderen, wijzigen) 

3 Wijziging regeltekst 

4 Wijziging van werkingsgebieden (GIO’s) 

10 Directe mutaties (directeMutatieOpdracht) 

 

De lijst met besluiten is nog niet volledig. Tot de datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet wordt deze nog uitgebreid/aangepast. 
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2: Criteria voor aanleveren initiële en wijzigingsbesluiten 
 

INITIELE BESLUITEN 

Een initieel besluit dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten (tenzij dit 

niet kan/mag op basis van de TPOD of dat een leverancier vooraf aangeeft dat hij dit 

nog niet ondersteunt en KOOP dit expliciet goedkeurt): 

 

Officiële Publicaties 

1.Variatie in besluiten 

Naast een minimaal besluit ook laten zien: 

• Besluit met niet-consolideerbare bijlage (in XML, niet in PDF) 

• Besluit met artikelsgewijze toelichting bij het besluit 

• Besluit voor wijziging van een omgevingsplan die ook een pons vaststelt. 

 

2. Variatie in regelingen 

In een RegelingCompact laten zien: 

• Meerdere hiërarchische niveaus, bijvoorbeeld Hoofdstuk, Paragraaf, Sectie 

• Artikelen zonder Leden 

• Artikelen met Leden 

• Begrippenlijst (hoeft niet in Vrije tekst) 

• Consolideerbare Bijlage (in XML, niet in PDF) 

• ArtikelsgewijzeToelichting 

In een RegelingVrijetekst laten zien: 

• Divisie 

• Divisietekst met Kop 

• Divisietekst zonder Kop 

Binnen de tekst laten zien: 
• Tabel 

• Afbeelding en InlineTekstAfbeelding 

• Lijst (zijnde geen Leden) zonder nesting  

• Verwijzingen: IntRef, ExtRef, 

• Verwijzingen naar GIO: ExtIoRef, IntIoRef 

 

3. Metadata en procedureverloop 

Bij een besluit en regeling zinvolle metadata leveren. Dit is een inhoudelijke toets om te zien of de 

verschillende metadata velden goed gevuld zijn. Deze velden worden o.a. gebruikt om de publicaties 

via zoeken te kunnen vinden. 
 

4. Overig Officiële Publicaties: 

• GIO’s 

• PDF Bijlage (Nog in ontwikkeling) 

 

Omgevingswet-Data: 

• Regeltekst 
• Juridische regels (RegelVoorIedereen, Omgevingswaarderegel, Instructieregel) 

• Gebiedsaanwijzing 
• Omgevingsnorm 
• Omgevingswaarde 
• Locatie 
• Activiteit (incl. gerelateerdeActiviteit) 
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• ActiviteitLocatieaanduiding bij een RegelVoorIedereen 

• Pons (aangezien dat bij het Besluit-deel ook benoemd is) 
 

WIJZIGINGSBESLUITEN: 

Een wijzigingsbesluit, met uitzondering van een directe mutatie en intrekken en 

vervangen, dient gerenvooieerd te worden aangeleverd. Per mutatiescenario is 

aangegeven welke elementen er vanuit de aanlevering aangepast worden: 

 

 


