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Nieuwe LVBB Validaties PI23 (1/3)
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Validatie/aanpassing Waarom? Impact bestaande ETO content?

Validaties op maximum grootte
▪ Aanlever-ZIP: max. 1 GB
▪ Los bestand in payload: max. 100 

MB
▪ Limieten zijn configureerbaar

Om goede verwerking in de planketen 
te borgen worden er limieten gesteld 
aan de grootte van de aanlever-zip en 
in de individuele bestanden in de 
payload. 

▪ Geen impact. Deze limieten golden 
reeds (maar werden niet 
afgedwongen) 

Validatie dat bij een afbreekopdracht 
de id-bevoegd-gezag van de 
afbreekopdracht en de af te breken 
opdracht gelijk aan elkaar zijn. 

Om te voorkomen dat een bevoegd 
gezag (onbedoeld) een besluit van 
andere bevoegde gezagen afbreekt.

▪ Geen impact op bestaande content

Correctie van 6-tal LVBB 
meldingscodes

Een aantal codes staan nu niet in de 
verwachte codereeks: 
LVBB3020 -> LVBB1571
LVBB3021 -> LVBB1572
LVBB3022 -> LVBB1573
LVBB5016 -> LVBB3800
LVBB5017 -> LVBB3801
LVBB5018 -> LVBB3802

▪ Geen impact op bestaande content

ETO Release gepland: 25 augustus



Nieuwe LVBB Validaties PI23 (2/3)
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Validatie/aanpassing Waarom? Impact bestaande ETO content?

Definitieve besluiten van decentrale 
overheden moeten een datum JWV 
hebben (JWV is een conditie voor 
doorlevering naar DSO-LV)

Een losstaand 
inwerkingtredingsbesluit/muteren 
van tijdstempels is buiten scope van 
het inwerkingtredingsniveau. 

▪ Geen impact. Deze validatie 
voorkomt vastzittende content (door 
het ontbreken van een JWV datum)

Validatie op maximaal 1 
instrumentversie per instrument 
(binnen een besluit)

Meerdere instrumentversies is buiten 
scope van het 
inwerkingtredingsniveau. Het muteren 
op instrumenten (bijv. regelingen) 
vergt o.a. een definitieve registratie in 
OZON van de was-versie.

▪ Waarschijnlijk geen impact, in 
huidige situatie levert dit 
waarschijnlijk reeds OW-fouten op 
tijdens validatie

Besluit met nieuwe versie van een 
instrument kan niet in combinatie 
met intrekking van dit instrument

Buiten scope van het 
inwerkingtredingsniveau. Dit levert nu 
(vrij laat) verwerkingsfouten op 
tijdens validatie.

▪ Geen impact. Levert nu ook reeds 
een niet valide uitkomst op.

ETO Release gepland: 22 september Content check



Nieuwe LVBB Validaties PI23 (3/3)
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Validatie/aanpassing Waarom? Impact bestaande ETO content?

Besluit met meerdere regelingen -> 
1 doel

Besluiten met meerdere regelingen 
was aanvankelijk buiten scope van 
het inwerkingtredingsniveau. Scope 
in 2022Q1 uitgebreid om meerdere 
regelingen te ondersteunen. 
Voorlopig wel de beperking van 1 
doel -> complexiteitesreductie

▪ Geen impact (regelingen blijven
muteerbaar, ook al mochten er 
onverhoops besluiten met meerdere
doelen gebruikt zijn)

Bij een directe mutatie mag een 
manifest-ow maar 1 doel/regeling 
hebben

Voorkomen van problemen:
▪ ontwerpbesluit en definitief besluit 

(verschillende endpoints OZON)
▪ Verschillende 

eindverantwoordelijken kunnen niet 
meegestuurd worden in de 
metadata bij een direct mutatie

▪ Geen impact

//soortKennisgeving
KennisgevingUitspraakRechter MAG 
NIET gebruikt worden

Buiten scope van het 
inwerkingtredingsniveau.

▪ Geen impact (kennisgevingen
muteren niet)

ETO Release gepland: 22 september Content check



Inactieve validaties (LVBB)
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Code Waarom?

BHKV1006 & BHKV1028

Bij aanlevering van een besluit met daarin een integrale tekstvervanging 
(VervangRegeling) geeft het bronhouderkoppelvlak (in sommige gevallen) onterecht 
een foutmelding met code BHKV1006 of BHKV1028. In het bronhouderkoppelvlak zijn 
beide validaties BHKV1006 en BHKV1028 uitgezet.

BHKV1063

Bij een VervangRegeling waar reeds bestaande GIO’s niet meer in voorkomen en de 
GIO’s ingetrokken worden, moet de aanleveraar een eId in de Consolidatieinformatie
opgeven van de betreffende GIO. BHKV1063 betreft een validatie m.b.t. renvooi 
acties. Als gebruik gemaakt wordt van renvooi met een expliciete verwijderactie, blijft 
de verplichting bestaan om de eId-verwijzing naar de te verwijderen ExtIoRef op te 
nemen. Een VervangRegeling kent geen renvooiacties en daarom gaat BHKV1063 
onterecht af. 

STOP0058
In bepaalde renvooi muteeracties gaat de validatie STOP0058 onterecht af. In het 
bronhouderkoppelvlak is de validatie STOP0058 uitgezet.

STOP2031 & STOP2032
LVBB4602 (implementatie van STOP2031) en LVBB4603 (implementatie van 
STOP2032): de controles m.b.t. imop-tekst:ExtRef worden niet gedaan. Alleen de 
controles voor imop-tekst:ExtIORef worden uitgevoerd. 

https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/1.2.0/businessrules_bhkv_lvbba_AanleveringBesluit.html
https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/1.2.0/businessrules_bhkv_lvbba_AanleveringBesluit.html
https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/1.3.0/businessrules_STOP_0.html
https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/1.3.0/businessrules_STOP_2000.html


Sequentieel muteren (1/2)
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In release A''' ondersteunen de landelijke voorzieningen (LVBB & DSO-LV) uitsluitend de aanlevering en verwerking van 
sequentiële mutaties.

Versies van regelingen op elkaar dienen aan te sluiten en een regelingversie bij een definitief besluit kan slechts 
eenmaal als was-versie gebruikt kan worden (zie RegelingMutatie). Bij het muteren van regelingen dient men rekening 
te houden met drie tijdstippen:
▪ Aanleverdatum. De datum van aanlevering en registratie in de LVBB. Tijdens de validatie (en voor de registratie in 

de LVBB) worden ook de OW-objecten gevalideerd door DSO-LV (OZON). Validatie van deze OW-objecten vindt 
plaats tegen de in DSO-LV 'definitief' geregistreerde OW-objecten en regelingversie. De definitieve registratie in 
DSO-LV vindt plaats direct na de bekendmaking. 

▪ Bekendmakingsdatum. Op de bekendmakingsdatum (zoals opgegeven in de opdracht.xml) worden het besluit en 
eventuele informatieobjecten gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. De (geconsolideerde) regelingversie, 
geometrieën en OW-objecten worden doorgeleverd aan DSO-LV en definitief geregistreerd. De bekendmaking (van 
het besluit) vindt om 9.00 plaats op de bekendmakingsdatum. De registratie in DSO-LV vindt voor 12.00 plaats (op 
de bekendmakingdatum). 

▪ Inwerkingtredingsdatum. De inwerkingtreding van een regelingversie wordt bepaald door de in het besluit 
opgenomen juridischWerkendVanaf datum. 

Let op: het is bij inwerkingtreding van de Omgevingswet niet mogelijk om de juridischWerkendVanaf datum te 
muteren. Gegeven de vereiste sequentialiteit is het pas mogelijk na deze datum de regeling verder te wijzigen. Het 
kan daarom raadzaam zijn de juridischWerkendVanaf datum niet te ver in de toekomst vast te stellen.

https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/1.2.0/go/goto.html?to=stop&id=xsd%3Atekst%3ARegelingMutatie


Sequentieel muteren (2/2)
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Aanleverdatum Bekendmakingdatum Datum IWT

Besluit 1 (Regelingversie 1) 1 februari 2023 2 februari 2023 1 maart 2023

Besluit 2 (Regelingversie 2) 2 februari 2023 na 12.00 3 februari 2023 2 maart 2023

Besluit 3 (Regelingversie 3) 3 februari 2023 na 12.00 4 februari 2023 3 maart 2023



Vragen?

lvbb.dso@koop.overheid.nl
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