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Addendum op het CIM-OW V097 

In de versie V097 van de STOP-TPOD standaarden zit het deelproduct CIM. Dat is 

een document met bijbehorend schema van het CIM Conceptueel Informatiemodel 

dat zowel voor het domein Omgevings-Wet (OW) als het domein Officiële 

Publicaties (OP) is uitgewerkt. Er zitten ook vertaaltabellen bij die uitleggen hoe 

gegevens geformuleerd in de OW-taal in STOP-TPOD gecodeerd worden naar OP-

taal en weer terug. Ook bevat de levering een memo die nut en noodzaak van een 

CIM toelicht. 

 

Bovengenoemde documenten bevatten de beschrijving van het stabiele deel van 

de standaard, waar overeenstemming bij analisten, modelleurs en de leden van 

de conceptcel binnen het ontwikkelteam bestaat. Bovengenoemde documenten 

worden ter consultatie aangeboden. 

 

In het CIM-OW en ook in het CIM-OP en vertaaltabellen ontbreken nu nog 

elementen die wel nodig zijn om toepasbare regels en functionele structuur die 

daarbij gebruikt wordt op te nemen in de STOP-codering. Hoewel er overleg 

gaande is over de wijze waarop deze ontbrekende elementen opgenomen dienen 

te worden, heeft dit in de afgelopen periode nog niet tot een eensluidend manier 

van verwerken in de STOP-TPOD codering geleid. Omwille van stabiliteit zijn deze 

elementen nu nog niet opgenomen in V097. De verwachting is dat begin kwartaal 

1 - 2019 wel over de definitieve oplosrichting kan worden besloten. Met deze 

vastgestelde specificaties kunnen de modelleurs binnen PR04 dan de modellering 

en het maken van de vertaaltabellen ter hand nemen. Het is te verwachten dat 

deze hierna als aanvulling beschikbaar gaan komen. 

 

De nu bekende extra CIM-OW elementen zijn in onderstaande figuur als de “rode 

lijntjes” en onderhanden werk weergegeven. Er kunnen nog aanpassingen volgen. 

 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/


 

VERTROUWELIJK Pagina 2 van 2 
 

 
 

Relatie tussen juridische regels (ONDERHANDEN WERK) 

 

 
 

Relaties tussen functie en activiteit , activiteiten onderling en activiteiten 

en werkingsgebieden (ONDERHANDEN WERK) 

class Regel 

«Objecttype»
Juridische regel

«Attribuutsoort»
- omschrijving: CharacterString
+ regelkwalificatie: Regelkwalificatie
+ normadressaat: Normadressaat [0..1]
+ thema: Thema [0..*]
+ onderwerp: Onderwerp [0..*]

constraints
{bevoegd gezag van regel moet te bepalen zijn}

«Objecttype»
Regeltekst

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ omschrijving: CharacterString
+ /regelkwalificatie: Regelkwalificatie

constraints
{{ altijd een werkingsgebied }}

«Relatieklasse»
Regeltekst relatie

+ RegelRelatieKwalificatie: RegelRelatieKwalificatie

0..*

«Relatiesoort»

maatwerk

0..1

1..*

is opgenomen in

«Relatiesoort»

{altijd dezelfde

regelkwalificatie }

+onderdeel

1

«Relatieklasse»

Informatiekundig perspectief op de regels. 

• Tekst in een artikel of lid noemen we regeltekst, indien hier 1 of meer juridische regels in staan.

class Regels voor een locatie

«Objecttype»
Activiteit

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ naam: CharacterString
+ categorie: Activiteitengroep
+ kwalificatieActiviteitRegel: KwalificatieActiviteitenRegels

«Objecttype»
Omgevingsnorm

«Attribuutsoort»
+ naam: NaamOmgevingsnorm
+ categorie: Omgevingsnormgroep
+ geldigheid: Characterstring

«Objecttype»
Omgevingswaarde

«Attribuutsoort»
+ naam: NaamOmgevingswaarde
+ categorie: Omgevingswaardegroep
+ verplichting: Verplichtingsoort
+ termijn: CharacterString

«Objecttype»
Juridische regel

«Attribuutsoort»
- omschrijving: CharacterString
+ regelkwalificatie: Regelkwalificatie
+ normadressaat: Normadressaat [0..1]
+ thema: Thema [0..*]
+ onderwerp: Onderwerp [0..*]

constraints
{bevoegd gezag van regel moet te bepalen zijn}

«Objecttype»
Locatie

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ noemer: Characterstring [0..1]

«Objecttype»
Functie

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ naam: Characterstring
+ categorie: Functiegroep

«Objecttype»
Gebied

«Attribuutsoort»
+ geometrie: VlakOfMultivlak
+ nauwkeurigheid: Decimal [0..1]
+ bron: Bron [0..1]

«Gestructureerd datatype»

WaardeEenheid

«Data element»

- waarde: Real

- eenheid: CharacterString

«Objecttype»
Norm

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}

«Gegevensgroep»
+ normwaarde: Normwaarde [1..*]

«Objecttype»
Regeltekst

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ omschrijving: CharacterString
+ /regelkwalificatie: Regelkwalificatie

constraints
{{ altijd een werkingsgebied }}

«Gegevensgroeptype»
Normwaarde

«Attribuutsoort»
+ beschrijving: CharacterString
+ waarde: WaardeEenheid [0..1]
+ referentiepunt: ReferentiepuntType [0..*]
+ referentielijn: ReferentiepuntType [0..1]

«CodeList»

Verplichtingsoort

«CodeList»

Omgevingswaardegroep

«CodeList»

Omgevingsnormgroep

«CodeList»

Functiegroep

«CodeList»

Activiteitengroep

«Objecttype»
Beperkingengebied

«Attribuutsoort»
+ identificatie: Identificatie {id}
+ naam: CharacterString
+ categorie: Beperkingengroep

«CodeList»

Beperkingengroep

«Keuze»

VlakOfMultivlak

«Keuze element»

+ vlak: GM_Surface

+ multivlak: GM_MultiSurface

«Gestructureerd datatype»

ReferentiepuntType

+ geometrie: GM_Point

+ hoogte: WaardeEenheid [0..1]

«Gestructureerd datatype»

ReferentielijnType

+ geometrie: GM_Curve

+ hoogte: WaardeEenheid [0..1]

«Relatiesoort»

juridisch gerelateerd

0..1

gaat over

«Relatiesoort»

0..*

1..*

valt onder

0..*

0..*

geldt voor

«Relatiesoort»

+toegekend aan

«Relatierol»

1..*

«Generalisatie»

1

beschrijft een norm

«Relatiesoort»

+omvat

«Relatierol» 0..*

1..*
is opgenomen in

«Relatiesoort» {altijd dezelfde regelkwalificatie }
+onderdeel 1

1

beschrijft een beperkingengebied

«Relatiesoort»

+omvat

«Relatierol»

0..*

0..*

geldt voor

«Relatiesoort»

+toegedeeld aan

«Relatierol»

1..*

«Generalisatie»

1..*

geldt voor

«Relatiesoort»

+werkingsgebied

«Relatierol»

1

0..*

«Relatiesoort»

{(vrijwel) elke

activiteit kent een

bovenliggende}

bovenliggende

0..1

0..*

beperkt

«Relatiesoort»

+beperkingengebied

«Relatierol»

1..*

1

beschrijft een functie

«Relatiesoort»

+omvat

«Relatierol»

0..*

0..*

geldt voor

«Relatiesoort»

+toegewezen aan

«Relatierol»

1..*

«Generalisatie»

1

beschrijft een activiteit

«Relatiesoort»

+omvat

«Relatierol»

0..*


