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Basischeck

De basischeck is bedoeld om gezamenlijk stappen te nemen in het werkend krijgen van de hele keten van het DSO; van bevoegd gezag via 
leverancier richting officiële publicatie van een omgevingsdocument én zichtbaarheid en vindbaarheid in de viewer.

Naast deze basischeck, die vooral technisch van aard is, bieden we advies op maat, bijvoorbeeld door inmiddels gepubliceerde 
omgevingsdocumenten te analyseren en te adviseren over het gebruik van de standaard daarin.

De basischeck is verplicht. De leverancier neemt (samen met het bevoegd gezag) zelf het initiatief of en wanneer hij één of meerdere besluiten 
voor de basischeck wil aanbieden.

Via onderstaand formulier meldt u zich aan en kunt u aangeven welke objecten u in het aan de LVBB aan te bieden document gebruikt. Na 
geslaagde publicatie in zowel LVBB als de Viewer plannen wij op korte termijn een afspraak met u in om de resultaten door te nemen en de 
basischeck af te ronden. 

We streven ernaar dit gesprek binnen een week na aanbieden aan de LVBB te laten plaatsvinden en deze gesprekken worden op een vast 
tijdstip wekelijks ingepland.  

Basischeck



Algemeen

• Leveranciers leveren op de preproductie omgeving in combinatie met een BG 
initiële plannen of wijzigingsbesluiten aan die worden beoordeeld of zij 
voldoen aan het normenkader

• Technisch normenkader t.a.v. de content o.b.v de STOP en OW standaard. 
Versie BKHV: 1.2.0

• De uitkomst van de basischeck wordt openbaar gemaakt op het 
ontwikkelaarsplatform

• Een basischeck is pas volledig als een initieel besluit ook kan worden 
gemuteerd door intrekken/vervangen, integraal tekst  vervangen icm een OW 
mutatie of  via een basismutatie

• Voldoen aan basischeck is randvoorwaardelijk voor het functioneel aansluiten 
op de productieomgeving BHKV.



Wat is het normenkader

• Per initieel besluit onderkennen we 50 normen verdeeld over:
• Voorgenomen besluit

• Variatie in besluiten

• Variatie in regelingen

• Variatie in GIO’s

• Overig Officiële Publicaties (waaronder intrekken & vervangen)

• Omgevingswet data

• Deze normen zijn per besluit:

• V = Verplichte onderdelen. Dit moet software kunnen voor het betreffende omgevingsdocument

• O = Optionele onderdelen. Niet verplicht. Voorstelbaar dat software dit niet ondersteunt, maar als dat wel zo is dan moet het goed 
zijn

• N = Dit komt in betreffende omgevingsdocument niet voor

• Basismutaties hebben een aanvullend kader

• Basischeck is ook opbouwend: Minimaal de verplichte onderdelen en (later) uitbreiden met de 
optionele onderdelen





Bijbehorende OW-informatie 
dient aanwezig te zijn

Het is voldoende om dit in 
één relevant 
omgevingsdocument te laten 
zien, niet nodig om dat voor 
ieder omgevingsdocument 
aan te tonen





Type mutaties kunnen worden samengevoegd.



Beoordelingsstappen: “automatisch” en visueel

✓ Aanlevering vanuit het plan systeem (unattended) aan 
preproductie

✓ Succesvol doorlopen van het BHKV validatieproces
✓ Bekendgemaakt in de KOOP systemen en doorgestuurd naar de 

viewer

✓ Beoordeling in officiële bekendmakingen (geldige publicatie) en 
CVDR (Regeling na verwerking mutatie) 

✓ Beoordeling van het resultaat in de viewer

✓ Terugkoppeling resultaat desgewenst in een gesprek
✓ Als plan/besluit goed is krijgt leverancier een “vink” voor dit 

onderdeel
✓ Publicatie van besluit op het Ontwikkelaarsportaal

Automatisch

Visueel



Wat vragen wij aan jullie?

• Het streven is een Basischeckbeoordeling binnen 
een week af te ronden

• Dit vraagt om planning van de capaciteit aan onze 
kant

• Wat ons helpt is dat wij inzicht krijgen in jullie 
planning om een basischeck aan te vragen

• Dan kunnen wij onze dienstverlening daarop 
afstemmen


