Overzicht van wijzigingen in het richtlijnenboek
Bijlagen bij het richtlijnenboek: tussentijdse aanpassingen zonder update versienummer (4.2.)
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
paragraaf 2.6. (blz. 16)

omschrijving aanpassing
Aanpassing link

Bijlagen bij het richtlijnenboek: wijzigingen versie 4.2. t.o.v. versie 4.1.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
algemeen
paragraaf 2.7. (blz. 18)
paragraaf 2.16. (blz. 32)
paragraaf 3.1. (blz. 33)
paragraaf 3.2. (blz. 33)
paragraaf 3.3. (blz. 34 - 41)

paragraaf 3.3. (blz. 34 - 41)
paragraaf 3.3. (blz. 36)
paragraaf 3.3. (blz. 36)
paragraaf 3.3. (blz. 36)
paragraaf 3.3. (blz. 36 - 37)
paragraaf 3.3. (blz. 38)
paragraaf 3.3. (blz. 41)
paragraaf 3.4. (blz. 41 - 42)
paragraaf 3.5. (blz. 42)

omschrijving aanpassing
gelijktrekken versienummer (4.2.) met versienummer van
het richtlijnenboek.
wijzigen url met verwijzingen naar bestemmingscategorie.
wijzigen url met verwijzingen naar voorbeelden van kaart
en bijlage bij toelichtingsnota.
schrapping deeltje in omschrijving.
wijziging voetnoot.
verwijdering attribuutvelden ‘d_bs’, ‘nvt’, ‘opschor_1’,
‘opschor_2’, ‘opschor_3’, ‘opschor_4’, ‘schorsing’, ‘nietig’
en ‘d_end_niet’.
aangave of een attribuutveld al of niet automatisch door
DSI wordt ingevuld.
wijziging omschrijving van conditie bij attribuutveld
‘nvt_code’.
schrapping code ‘N2’ uit lijst met mogelijke waarden voor
attribuutveld ‘nvt_code’.
toevoeging opmerking bij attribuutveld ‘nvt_code’.
aanvulling omschrijving inhoud van attribuutvelden
‘d_beg_ops(1 - 4)’ en ‘d_end_ops(1 - 4)’.
toevoeging opmerking bij attribuutveld ‘startfeit’.
toevoeging voetnoot bij attribuutveld ‘ondergrond’.
wijziging omschrijving van de overdrachtspecificaties.
wijziging tekst onder paragraaf 3.5.

Richtlijnenboek: tussentijdse aanpassingen zonder update versienummer (4.2.)
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
paragraaf 4.3.2.1. (blz. 25)
paragraaf 4.3.2.4.3. (blz. 40)
paragraaf 4.3.2.4.3. (blz. 43)
paragraaf 4.3.2.6. (blz. 49)

omschrijving aanpassing
rechtzetting fout (‘ONT_ROO’ moet ‘ROO_CT’ zijn).
aanpassing verwijzing naar referentielijsten Vlaams
voorkooprecht (in voetnoot).
rechtzetting fout in veld ‘bgunstid3’.
voetnoot verwijderd.

Richtlijnenboek: wijzigingen versie 4.2. t.o.v. versie 4.1.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
paragraaf 2.1. (blz. 8)
paragraaf 4.2. (blz. 20 - 23)
paragraaf 4.2. (blz. 20 - 23)
paragraaf 4.2. (blz. 20 - 23)
paragraaf 4.2. (blz. 20 - 23)

omschrijving aanpassing
toevoeging dossiertype ‘HOV’
toevoeging dossiertype ‘HOV’
toevoeging dossierfasen ‘ADV’ en ‘GBS’
toevoeging dossierstuk ‘BSLMER’
toevoeging dossierstuk ‘HOV_ADV’

paragraaf 4.2. (blz. 20 - 23)
paragraaf 4.3.2.1. (blz. 27)
paragraaf 4.3.2.2. (blz. 29)
paragraaf 4.3.2.3. (blz. 32)
paragraaf 4.3.2.3. (blz. 32)
paragraaf 4.3.2.6. (blz. 48)
paragraaf 4.3.2.7. (blz. 51)
paragraaf 4.3.2.7. (blz. 51)
paragraaf 4.6. (blz. 60 - 61)
paragraaf 4.6. (blz. 60 - 61)
paragraaf 4.6. (blz. 60 - 61)
paragraaf 4.6. (blz. 60 - 61)

verwijderen SLD uit overzicht met mogelijke
dossierstukken
toevoeging ‘HOV’ met rubrieknummer 229 in lijst met
voorbeelden bij formaat algplanid
toevoeging ‘HOV’ met rubrieknummer 229 in lijst met
voorbeelden bij formaat algplanid
toevoeging ‘HOV’ met rubrieknummer 229 in lijst met
voorbeelden bij formaat algplanid
verwijderen ‘ONT’ uit lijst met voorbeelden uit lijst met
voorbeelden bij formaat algplanid
toevoeging ‘HOV’ met rubrieknummer 229 in lijst met
voorbeelden bij formaat algplanid
toevoeging ‘HOV’ met rubrieknummer 229 in lijst met
voorbeelden bij formaat algplanid
Verwijderen ‘APA’ en ‘ROO’ uit lijst met voorbeelden uit
lijst met voorbeelden bij formaat algplanid
verbetering code startnota (‘SN’ i.p.v. ‘ST’)
toevoeging code ‘BSLMER’ in lijst met type dossiertukken
toevoeging code ‘HOV_ADV’ in lijst met type dossiertukken
verbetering code ‘ONT’ bij besluit onteigeningsplan naar
‘BS_ONT’

Richtlijnenboek: wijzigingen versie 4.1. t.o.v. versie 4.0.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
paragraaf 4.2. (blz. 21)
paragraaf 4.3.2.3. (blz. 34)
paragraaf 4.3.2.4.3. (blz. 39)
paragraaf 4.3.2.6. (blz. 46)
paragraaf 4.3.2.6. (blz. 48 - voetnoot)

omschrijving aanpassing
toevoeging dossierstuk ‘BS_ROO’
attribuutveld ‘legende’ bij planelementen: aanpassing ‘niet
verplicht’ naar ‘conditioneel’
aanpassing
voetnoot
met
verwijzingen
naar
referentielijsten recht van voorkoop
aanpassing ‘verval’ bij schorsing door hogere overheid in
‘vernietiging’
aanpassing ‘verval’ bij schorsing door hogere overheid in
‘vernietiging’

Bijlagen bij het richtlijnenboek: wijzigingen versie 4.1. (nooit gepubliceerd) t.o.v. versie 4.0.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
paragraaf 3.3. (blz. 38)

omschrijving aanpassing
toevoeging code ‘N9’ voor attribuutveld ‘nvt_code’

Richtlijnenboek: wijzigingen versie 4.0. t.o.v. versie 3.2.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
algemeen

algemeen

omschrijving aanpassing
Door het grote aantal aan wijzigingen als gevolg van de
omschakeling naar een nieuwe versie van het DSI-platform
(DSI2) konden niet alle wijzigingen in detail worden
opgenomen. De meest relevante wijzigingen en
toevoegingen werden wel opgenomen.
Er werd afgestapt van het gebruik van het
dossier.properties formulier. Ook van het principe van

algemeen

paragraaf 3.1.4. (blz. 15)
paragraaf 4.2. (blz. 20 - 23)

paragraaf 4.2. (blz. 20 - 23)
paragraaf 4.2. (blz. 20 - 23)

paragraaf 4.3.2.4.3. (blz. 39)
paragraaf 4.5. (blz. 55 - 59)

opladen d.m.v. een bundeling van alle planinformatie in
een gecomprimeerde versie (zip) werd afgestapt.
De naamgeving van de documenten en de geodata die in
het DSI-platform kunnen worden opgeladen moet
beschouwd worden als ‘best-practice’. Dit betekent dat de
naamgeving bij opladen in het DSI-platform in principe vrij
in te vullen is. De reden van het toekennen van een bestpractice heeft vooral te maken met de nood aan
conformiteit bij de digitale opmaak van plannen die leeft
bij lokale besturen en studiebureaus.
Ook de dossiercodes die worden toegekend aan
documenten en geodata hebben voor het invoeren van de
gegevens geen belang. Ze dienen enkel om een zekere
structuur te bewaren in de best-practice naamgeving. De
best-practice naamgeving zal wel automatisch worden
toegekend aan de data die wordt gedownload uit de DSIdatabank.
toevoeging informatie over PlanAfgeleide van het type
‘recht van voorkoop’.
toevoeging van volgende codes (dossierstukken en
geodata) in de lijst met mogelijk uit te wisselen gegevens:
‘BS_ONT’, ‘ROO’, ‘VN’, ‘ONT_CT’, ‘ROO_CT’, ‘ONT_DG’,
‘ROO_DG’, ‘ROO_LN’, ‘RVV’.
verwijdering van code (dossierstukken en geodata) uit de
lijst met mogelijk uit te wisselen gegevens: ‘VL’
wijziging van code (dossierstukken en geodata) in de lijst
met mogelijk uit te wisselen gegevens: ‘OVO’ gewijzigd in
‘VO’.
toevoeging attribuutinformatie over PlanAfgeleide van het
type ‘recht van voorkoop’.
introductie van centraal beschikbare SLD-bestanden
(legende).

Bijlagen bij het richtlijnenboek: wijzigingen versie 4.0. t.o.v. versie 3.1.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
algemeen

algemeen
algemeen

omschrijving aanpassing
Door het grote aantal wijzigingen als gevolg van de
omschakeling naar een nieuwe versie van het DSI-platform
(DSI2) konden niet alle wijzigingen in detail worden
opgenomen.
Opname van gewijzigde artikelnummers in de verwijzingen
naar juridische documenten.
Het hoofdstuk over het apart opmaken van opmaken van
PlanAfgeleiden
en
PlanAfgeleideElementen
(type
plancompensatie) werd verwijderd. Dit komt doordat deze
geodata nu door DSI automatisch wordt gegenereerd na
inladen van het RPC-bestand.

Richtlijnenboek: tussentijdse aanpassingen zonder update versienummer (3.2.)
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)

omschrijving aanpassing

paragraaf 3.1.7. (blz. 17)

aanpassing (rechtzetting fout): bij volledige vernietiging
van een plan moet in de fase van het natraject (NA) de
plancontour wel nog worden opgeladen.

Richtlijnenboek: wijzigingen versie 3.2. t.o.v. versie 3.1.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
paragraaf 4.2. (blz. 20)
paragraaf 4.3.2.6. (blz. 41 en 42)

omschrijving aanpassing
toevoeging voetnoot (bestaande juridische toestand kan
als TNK worden opgeladen).
aanpassing veldnaam ‘schorsnr’ naar ‘dossiernr’

Richtlijnenboek: wijzigingen versie 3.1. t.o.v. versie 3.0.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
paragraaf 2.1. (blz. 9)
paragraaf 3.1.4. (blz. 14 - 15)
paragraaf 4.1. (blz. 18)
paragraaf 4.2. (blz. 20)
paragraaf 4.2. (blz. 22)
paragraaf 4.3.2.4. (blz. 35 - 37)
paragraaf 4.6. (blz. 52)

omschrijving aanpassing
toevoeging planafgeleide type verbintenis ‘VBS’ in tabel
met overzicht planafgeleiden
toevoeging planafgeleide van het type ‘verbintenis’
toevoeging van item ‘verbintenis’ aan overzicht van uit te
wisselen gegevens en formaten
toevoeging dossierstuk van het type ‘VBS’ (verbintenis)
toevoeging geodata van PlanAfgeleide van het type ‘VBS’
(verbintenis)
toevoeging van het PlanAfgeleide type ‘verbintenis’
uitbreiding lijst type dossierstukken met ‘VBS’ (verbintenis)

Richtlijnenboek: wijzigingen versie 3.0. t.o.v. versie 2.0.
plaats in het document (pagina’s / paragrafen in
nieuwe versie)
paragraaf 1.4. (blz. 6)
hoofdstukken 2 en 3
paragraaf 2.1. (blz. 8)
paragraaf 3.1.4. (blz. 13 - 15)
paragraaf 3.1.6. (blz. 16)
paragraaf 3.1.7. (blz. 16 en 17)
paragraaf 4.1. (blz. 18)

paragraaf 4.2. (blz. 19)

paragraaf 4.2. (blz. 20)

omschrijving aanpassing
lijst met referenties uitgebreid met nuttige documenten op
de website
opsplitsing van voormalig hoofdstuk 2 in 2 hoofdstukken
toevoeging planafgeleide type verordening ‘OVO’ in tabel
met overzicht planafgeleiden
toevoeging planafgeleide van het type ‘verordening’
toevoeging PlanSchorsing aan bestaande overzicht van op
te nemen geodata in datamodel plandossier
toevoeging PlanNatraject aan bestaande overzicht van op
te nemen geodata in datamodel plandossier
toevoeging van volgende items aan overzicht van uit te
wisselen gegevens en formaten:
planAfgeleide type ‘verordening’
planSchorsing
planNatraject
Toevoeging dossierfasen:
startfase ‘ST’
scopingsfase ‘SP’
toevoeging dossierstukken:
‘SN’: startnota
‘PN’: procesnota
‘VPM’: verplag participatiemoment
‘SCN’: scopingsnota

‘VOV’: verordeningsvoorschrift
voorbeelden
van
naamgeving
van
meerdere
dossierstukken van zelfde type gewijzigd. Er kan maar één
TN voorkomen in een plandossier.
paragraaf 4.2. (blz. 21)
verbetering best-practice-naamgeving voorbeeld SLDbestanden.
paragraaf 4.2. (blz. 22)
toevoeging geodata van PlanAfgeleide type ‘OVO’
paragraaf 4.2. (blz. 23)
- voorbeeld van dossieridentificatieformulier gewijzigd
voor GP en SV. Er kan immers maar één SV voorkomen
in een plandossier.
- verbetering best-practice-naamgeving voorbeeld SLDbestanden.
paragraaf 4.3.2.3. (blz. 33)
aanpassing voorbeeld ‘svidlink’
paragraaf 4.3.2.4. (blz. 35 - 37)
toevoeging van het PlanAfgeleide type ‘verordening’
(zelfde
datamodel
als
PlanAfgeleide
type
‘plancompensaties’
paragraaf 4.3.2.5. (blz. 39)
verbetering foutje: ‘PSC’ i.p.v. ‘PCS’
paragraaf 4.3.2.6. (blz. 40)
toevoeging PlanSchorsing aan bestaande overzicht van op
te nemen geodata in datamodel plandossier
paragraaf 4.3.2.7. (blz. 42)
toevoeging PlanNatraject aan bestaande overzicht van op
te nemen geodata in datamodel plandossier
paragraaf 4.6. (blz. 52)
uitbreiding lijst met type dossierstukken:
‘SN’: startnota
‘PN’: procesnota
‘VPM’: verplag participatiemoment
‘SCN’: scopingsnota
‘VOV’: verordeningsvoorschrift
paragraaf 4.7. (blz. 52 - 53)
verwijzing naar uitgebreidere info over het luik
adviesverlening
paragraaf 5.1. (blz. 54)
verbetering fout ‘BG’ vervangen door ‘VV’
hoofdstuk 6 (blz. 57)
toevoeging startfase ‘ST’, scopingsfase ‘SP’ en natraject
‘NA’
hoofdstuk 6 (blz. 57)
verschillende tabellen verwijderd en vervangen door een
link naar de matrix met het overzicht van elke gegevens
minimaal per dossiertype aangeleverd moeten worden
Bijlagen
over
plancompensaties
werden
ondergebracht
in
een
apart
document:
https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/docs/DSI/DSI-richtlijnenboek_bijlagen.pdf
paragraaf 4.2. (blz. 21)

Richtlijnenboek: tussentijdse aanpassingen zonder update versienummer: richtlijnenboek 2.0. augustus 2017
datum
12/10/17
13/10/17

plaats in het document
blz. 29 en 30
blz. 15

omschrijving aanpassing
aanpassen artikel art. 2.2.3.§1, x° naar 2.2.6 § 2, x°
aanpassen ‘RS’ naar ‘NA’ in tabel met ‘algemene informatie’

Richtlijnenboek: wijzigingen versie 2.0. t.o.v. versie 1.1.
plaats in het document
blz. 6, § 1.4., ref 5
blz. 8, § 2.1., tabel 1

blz. 16, §3.2., tabel dossierstukken
blz. 16, §3.2., tabel dossierstukken
blz. 16, §3.2., tabel dossierstukken
blz. 18, §3.2., tabel geografische gegevens

omschrijving aanpassing
Referentie naar GeoPunt i.p.v. AGIV
Overzicht verschillende dossiertypes met hun codering:
opname van Rooilijnplan RO (provinciaal) inclusief
voetnoot.
toevoeging dossierstuk NA (inclusief voetnoot)
toevoeging dossierstuk SC (inclusief voetnoot)
toevoeging dossierstuk VL (inclusief voetnoot)
toevoeging PlanNatraject.NA

blz. 18, §3.2., tabel geografische gegevens
blz. 18, §3.2.

toevoeging PlanSchorsing.SC
toevoeging tabel dossierstukken (cartografische
voorstelling - LYR) (inclusief voetnoot)

blz. 19, §3.2.

aanpassing URL

blz. 25, §3.3.2.3.

aanpassing omschrijving ‘svidlink’ in de tabel met de
omschrijving van de planelementen

blz. 27, §3.3.2.3.

verwijderen voorbeelden van onteigeningsplan en
rooilijnplannen uit de omschrijving van de algplanid
(formaat)

blz. 29, §3.3.2.3.

aanpassing van inhoud in de omschrijving van het
veld ‘svidlink’ + uitbreiding met een 2de voorbeeld

blz. 31-33, §3.3.2.4

toevoeging paragraaf ‘PlanNatraject’

blz. 34-37, §3.3.2.5

toevoeging paragraaf ‘PlanSchorsing’

blz. 48

Toevoeging dossierstukken
schorsing en verval

blz. 53-56

aanpassing matrix

blz. 57

toevoeging matrix ‘natraject’

types

natraject,

Richtlijnenboek: tussentijdse aanpassingen zonder update versienummer: richtlijnenboek 1.1. mei 2015
datum
22/01/16

plaats in het document
blz. 10

27/08/15

blz.14

01/03/16
08/09/15

blz. 14, 37 en 38
blz. 15

22/01/16

blz. 16

22/01/16

blz. 29

28/01/16

blz. 38

22/01/16

blz. 44

22/01/16

blz. 47-50

omschrijving aanpassing
aanpassing figuur met weergave voorbeeld van indicatieve aanduiding
(lijnen)
Het ESRI shapefile formaat dient minimaal te bestaan uit .dbf, .shx, .shp
en .prj
'tiff' gewijzigd in 'tif'; voorbeeld 'jpeg' verwijderd op blz. 14.
voetnoot 5: BG of Besluit tot Goedkeuring is niet meer van toepassing
voor gemeentelijke en provinciale RUPs waarvan de uitnodiging voor
de plenaire vergadering dateert van na 25/04/2014.
in tabel bij 'DossierStuk.XX': extra voorbeelden toegevoegd indien er
meerdere dossierstukken voorkomen van hetzelfde dossiertype.
bij de omschrijving van attribuutveld 'svidlink' werd het voorbeeld
aangepast.
voorbeeld naamgeving legendebestand aangepast + toevoeging
voetnoot.
voetnoot toegevoegd met vermelding van best-practice voor op
te laden xml- of zip-bestanden in DSI-platform.
'tiff' gewijzigd in 'tif' in matrix uit te wisselen gegevens.

