Metadataschema Milieuvergunningen (MDTO)
Klasse
ActorArchiefvormer

Attribuut 1
Niveau 1
Bestuursorgaan

Niveau 2

Niveau 3

Gemeente
Informatieobject
Bedrijfsactiviteit

Archiefvormer
werkprocesNaam

Object

Identificatie 2

Kenmerk

Informatieobject

DekkingInTijd

Type

Een orgaan van een
rechtspersoon die krachtens
publiekrecht is ingesteld of enig
ander persoon of college met
enig openbaar gezag bekleed.

Voor gemeenten moet hier
gekozen worden uit
“burgemeester”, “college
van burgemeester en
wethouders”,
“geattribueerde
functionaris”, “gedelegeerde
functionaris”,
“gemandateerde
functionaris” of
“gemeenteraad”.
Bijvoorbeeld: “Oirschot”

De applicatie waarbinnen de
identificatie is toegekend
Het soort vergunning dat wordt
aangevraagd.

Naam

Omschrijving

Toelichting

De naam van de gemeente
waartoe het orgaan behoort
Verwijzing naar Actor
De naam van de taak of
handeling uit hoofde waarvan
archiefbescheiden door een
overheidsorgaan worden
ontvangen of opgemaakt als
naar hun aard bestemd om
daaronder te berusten.
De toegekende identificatie

Bron

Informatieobject

Omschrijving
Niveau 4

Label

De reden waarom de
vergunning wordt gevraagd.
Nadere typering van het tijdstip
of de periode waar de inhoud

Klasse ActorArchiefvormer
Bijvoorbeeld: “Verlenen
hinderwetvergunning”,
“Verlenen milieuvergunning”

Bijvoorbeeld:
“199315687954”
Bijvoorbeeld: “Verseon”
Bijvoorbeeld:
“Hinderwetvergunning”,
“Milieuvergunning”,
“Melding”
Bijvoorbeeld: “Uitbreiden
varkensfokkerij”
DatumBesluitname

1
Vetgedrukte attributen hoeven alleen op dossierniveau te worden gegeven. De metadata voor de attributen Checksum, beperkingGebruik, Omvang en Bestandsformaat ontvangen wij op
een andere manier en hoeven niet in de metadata te worden opgenomen.
2
In het metadataschema heeft de kolom de naam van de bron. De velden hieronder zijn ingevuld met het kenmerk.

Klasse

Attribuut 1
Niveau 1

Omschrijving
Niveau 2

Niveau 3

Begrippenlijst
Begindatum
Informatieobject

DekkingInRuimteAdres 3

Informatieobject

DekkingInRuimteBAG 4

LocatieAdres 5

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

LocatieAanduiding

3

van het informatieobject
betrekking op heeft.
Een datum of jaartal.
Datum van de beschikking of
het besluit.
Het adres waarop de
vergunning betrekking heeft
De BAG-gegevens van het
adres waarop de vergunning
betrekking heeft
Een naam die aan een
openbare ruimte is toegekend
in een daartoe strekkend
formeel gemeentelijk besluit
Een door of namens het
gemeentebestuur ten aanzien
van een adresseerbaar object
toegekende nummering.
Een door of namens het
gemeentebestuur ten aanzien
van een adresseerbaar object
toegekende toevoeging aan
een huisnummer in de vorm
van een alfanumeriek teken.
Een door of namens het
gemeentebestuur ten aanzien
van een adresseerbaar object
toegekende nadere toevoeging
aan een huisnummer of een
combinatie van huisnummer en
huisletter.
Te gebruiken wanneer de
locatie zich niet op het gegeven
adres bevindt, maar in de buurt
van het gegeven adres.

Het veld is verplicht indien het attribuut 'DekkingInRuimteBAG' niet wordt gevuld, anders is het optioneel.
Het veld is verplicht indien het attribuut 'DekkingInRuimteAdres’ niet wordt gevuld, anders is het optioneel.
5
Het betreft de locatie zoals deze ten tijde van vergunningverlening bekend was, met andere woorden het adres zoals op de vergunning vermeld.
4

Toelichting

Niveau 4

Datatype: date
Bijvoorbeeld: “26-11-1973”
LocatieAdres
LocatieBAG
Bijvoorbeeld: “Kerkstraat”

Bijvoorbeeld: “8”

Bijvoorbeeld: “A”

Bijvoorbeeld: “2”

Bijvoorbeeld: “bij”

Klasse

LocatieBAG

Attribuut 1
Niveau 1
Woonplaats

Niveau 2

VerblijfsobjectID 6

PandID 7

Informatieobject

ClassificatieCategorie

Label

Informatieobject

ClassificatieSoort

Begrippenlijst
Label

Informatieobject

ClassificatieType

Begrippenlijst
Label

Informatieobject

ClassificatieBAC

Begrippenlijst
Label
Code
Begrippenlijst

6
7

Niveau 3

Omschrijving

Toelichting

De benaming van een door het
gemeentebestuur aangewezen
woonplaats.
De identificatiecodes uit de
Basisregistratie Adressen en
Gebouwen betreffende alle
objecten met een adres, op
welke objecten dit dossier
betrekking heeft. Het betreft
een Verblijfsobject, Overig
Gebouwd Object, Standplaats,
Ligplaats of Overig Terrein.
De identificatiecodes uit de
Basisregistratie Adressen en
Gebouwen betreffende alle
panden, op welke objecten dit
dossier betrekking heeft.
De documentcategorie die van
toepassing is op het document.

Bijvoorbeeld: “Oirschot”

Niveau 4

Zie de werkinstructie
De documentsoort die van
toepassing is op het document.
Zie de werkinstructie
Het documenttype dat van
toepassing is op het document.
Zie de werkinstructie
Het jaartal van de gebruikte
BAC-versie
De code die in deze versie
gebruikt wordt
De naam van het classificatieschema

Het veld is verplicht indien het attribuut ‘DekkingInRuimteAdres’ niet is ingevuld, anders is het optioneel.
Het veld is verplicht indien het object niet adresseerbaar is middels het attribuut ‘DekkingInRuimteAdres’ en/of het veld VerblijfsobjectID, anders is het optioneel.

Bijvoorbeeld:
“0823010000006940”

Bijvoorbeeld:
“0823100000004304”

Bijvoorbeeld:
“Basisgegevens
Omgevingsvergunning”
DocumentCategorie
Bijvoorbeeld: “Bijlage bij
besluit”
DocumentSoort
Bijvoorbeeld: “Rapport”
DocumentType
Bijvoorbeeld: “1979”
Bijvoorbeeld: “-1.777.13”
BAC

Optionele metadata
Klasse
ActorAanvrager

Attribuut
Niveau 1
NaamAanvrager 8

Niveau 2

Niveau 3

AardVanHetBedrijf

Informatieobject

Betrokkene

Informatieobject

DekkingInRuimteAdresHuidig 9

LocatieAdresHuidig

Straatnaam

Type relatie

Actor

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

8
9

Label
Begrippenlijst

Omschrijving

Toelichting

De naam van het bedrijf of de
instelling die de vergunning
aanvraagt.
De activiteit van het bedrijf of
de instelling die de
vergunning aanvraagt.

Bijvoorbeeld: “Jansen B.V.”

Niveau 4

Rol van betrokkene
De lijst met begrippen
waaruit kan worden gekozen.
Deze lijst is vastgelegd in
MDTO.
Verwijzing naar een Actor
Het huidige adres waarop de
vergunning betrekking heeft
Een naam die aan een
openbare ruimte is
toegekend in een daartoe
strekkend formeel
gemeentelijk besluit
Een door of namens het
gemeentebestuur ten aanzien
van een adresseerbaar object
toegekende nummering.
Een door of namens het
gemeentebestuur ten aanzien
van een adresseerbaar object
toegekende toevoeging aan
een huisnummer in de vorm
van een alfanumeriek teken.
Een door of namens het
gemeentebestuur ten aanzien
van een adresseerbaar object
toegekende nadere
toevoeging aan een

Een bedrijfsnaam die kan worden herleid tot een natuurlijke persoon is mogelijk in strijd met de AVG en kan beter niet in de metadata worden opgenomen.
Het veld is verplicht indien het attribuut 'DekkingInRuimteBAG' niet wordt gevuld, anders is het optioneel.

Bijvoorbeeld:
“rundveehouderij”,
“varkensmesterij”,
“zuivelfabriek”, “uitgeverij”,
“garagebedrijf”, enz.
Bijvoorbeeld: “Aanvrager”
relatieTypen(betrokkene)

ActorAanvrager
LocatieAdresHuidig
Bijvoorbeeld: “Kerkstraat”

Bijvoorbeeld: “8”

Bijvoorbeeld: “A”

Bijvoorbeeld: “2”

Klasse

Attribuut
Niveau 1

Omschrijving
Niveau 2

Niveau 3

LocatieAanduiding

Woonplaats
Informatieobject

EventIntegriteit

Type

Label

Begrippenlijst
Tijd
Verantwoordelijk
actor

Resultaat

Toelichting

Niveau 4
huisnummer of een
combinatie van huisnummer
en huisletter.
Te gebruiken wanneer de
locatie zich niet op het
gegeven adres bevindt, maar
in de buurt van het gegeven
adres.
De benaming van een door
het gemeentebestuur
aangewezen woonplaats.
De compleetheid van het
dossier. Een dossier wordt als
‘integer’ (dus: compleet)
aangemerkt als tenminste
een aanvraag/melding en
een besluit aanwezig zijn.
De lijst met begrippen
waaruit kan worden gekozen.
De datum waarop de
integriteit is vastgesteld.
De actor die de integriteit
heeft vastgesteld. Dit kan o.a.
een verwijzing zijn naar een
functionaris, een afdeling
binnen de gemeente, of de
gemeente zelf zoals
vastgelegd in de
ActorArchiefvormer.
Als er een document
ontbreekt kan in dit veld
worden aangegeven welk
document dat is.

Bijvoorbeeld: “bij”

Bijvoorbeeld: “Oirschot”
Bijvoorbeeld: “niet integer”

In dit geval: “integer”, “niet
integer” of “onbepaald”
Bijvoorbeeld: “25-112022”
Bijvoorbeeld:
ActorArchiefvormer

Bijvoorbeeld: “Besluit
ontbreekt” of “Aanvraag
ontbreekt”

