Metadataschema Milieuvergunningen (TMLO)
Onderdeel
IdContext

Veld 1
ID

TMLO
10.2

Omschrijving
De toegekende identificatie

Context

10.1

De context (of applicatie) waarbinnen de
identificatie is toegekend

Bestuursorgaan

15C.1.4.2

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

Gemeente

15C.1.4.2

bacVersie

5.3

Basisarchiefcode

5.1

Werkproce
s

WerkprocesNaam

15C.2.3

Vergunnin
g

VergunningOnderwerp

4

VergunningOmschrijving

6

DatumBesluitname

9.1

De naam van de gemeente waartoe het
orgaan behoort
De versie van de gebruikte
basisarchiefcode
De basisarchiefcode waaronder het
document valt
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.
Het soort vergunning dat wordt
aangevraagd.
De reden waarom de vergunning wordt
gevraagd.
Datum van de beschikking of het besluit.

Overheids
orgaan

Archiefblok

1
2

Toelichting
Het nummer dat aan het dossier of document is
toegekend, bijvoorbeeld: “19931234567”
Het DMS waarin het nummer is toegekend,
bijvoorbeeld “Verseon”, “Corsa”, etc. Als het een
analoog dossier betreft is dit “Analoog”. 2
Voor gemeenten moet hier gekozen worden uit
“burgemeester”, “college van burgemeester en
wethouders”, “geattribueerde functionaris”,
“gedelegeerde functionaris”, “gemandateerde
functionaris” of “gemeenteraad”.
Bijvoorbeeld: “Oirschot”
Bijvoorbeeld: “1972”
Bijvoorbeeld: “-1.777.13”
Bijvoorbeeld: “Verlenen hinderwetvergunning”,
“Verlenen milieuvergunning”

Bijvoorbeeld: “Hinderwetvergunning”,
“Milieuvergunning”, “Melding”
Bijvoorbeeld: “Uitbreiden varkensfokkerij”
Bijvoorbeeld: “26-11-1973”

Vetgedrukte attributen hoeven alleen op dossierniveau te worden gegeven.
In het metadataschema heeft de kolom de naam van de context. De velden hieronder zijn ingevuld met het identificatienummer.

Onderdeel
Adres 3,4

BAG

Veld 1
openbareRuimteNaam

TMLO
9.2b2

Huisnummer

9.2b3

Huisletter

9.2b4

Huisnummertoevoeging

9.2b5

LocatieAanduiding

9.2a

WoonplaatsNaam

9.2b1

BenoemdObject 5

9.2

Pand 6

9.2

Omschrijving
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.
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

Toelichting
Bijvoorbeeld: “Kerkstraat”

Bijvoorbeeld: “8”

Bijvoorbeeld: “A”

Bijvoorbeeld: “2”

Bijvoorbeeld: “bij”

Bijvoorbeeld: “Oirschot”

Bijvoorbeeld: “0823010000006940”

Bijvoorbeeld: “0823100000004304”

Het veld is verplicht indien het veld 'BenoemdObject' niet wordt gevuld, anders is het optioneel.
Het betreft de locatie zoals deze ten tijde van vergunningverlening bekend was, met andere woorden het adres zoals op de vergunning vermeld.
5
Het veld is verplicht indien het onderdeel ‘Adres’ niet is ingevuld, anders is het optioneel.
6
Het veld is verplicht indien het object niet adresseerbaar is middels het onderdeel ‘Adres’ en/of het veld 'BenoemdObject', anders is het optioneel.
3
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Onderdeel

Veld 1

Indeling

DocumentCategorie
DocumentSoort
DocumentType

TMLO

Omschrijving
betreffende alle panden, op welke
objecten dit dossier betrekking heeft.
De documentcategorie die van toepassing
is op het document.
De documentsoort die van toepassing is
op het document.
Het documenttype dat van toepassing is
op het document.

Toelichting

Zie werkinstructie
Zie werkinstructie
Zie werkinstructie

Optionele velden
Onderdeel
Integriteit

Vergunning

HuidigAdres

7

Veld
Kwalificatie

TMLO
20a

DatumVaststelling

20b

Toelichting

20c

Bedrijfsnaam 7

15C.1.4.2

Aard van het bedrijf

15C.1.4.2

HuidigopenbareRuimteNaam

9.2b2

HuidigHuisnummer

9.2b3

HuidigHuisletter

9.2b4

Huidighuisnummertoevoeging

9.2b5

Omschrijving
De compleetheid van het dossier. Een
dossier wordt als ‘integer’ (dus:
compleet) aangemerkt als tenminste een
aanvraag/melding en een besluit
aanwezig zijn.
De datum waarop de integriteit is
vastgesteld
Als er een document ontbreekt kan in dit
veld worden aangegeven welk document
dat is.
De naam van het bedrijf of de instelling
die de vergunning aanvraagt.
De activiteit van het bedrijf dat de
vergunning aanvraagt.
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

Toelichting
Bijvoorbeeld: “integer” of “niet integer”. Als de
integriteit niet bekend is, vul dan in
“onbepaald”.

Bijvoorbeeld: “25-11-2022”
Bijvoorbeeld: “Besluit ontbreekt” of “Aanvraag
ontbreekt”
Bijvoorbeeld: “Jansen B.V.”
Bijvoorbeeld: “rundveehouderij”,
“varkensmesterij”, “zuivelfabriek”, “uitgeverij”,
“garagebedrijf”, enz.
Bijvoorbeeld: “Kerkstraat”

Bijvoorbeeld: “8”

Bijvoorbeeld: “A”

Bijvoorbeeld: “2”

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.

Onderdeel

Veld

TMLO

HuidigLocatieAanduiding

9.2a

HuidigWoonplaatsNaam

9.2b1

Omschrijving
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.

Toelichting

Bijvoorbeeld: “bij”

Bijvoorbeeld: “Eindhoven”

