Wijzigingen cookbook versie 4.3. t.o.v. 4.2.
plaats in het document
paragraaf 2.1. (blz. 5)
paragraaf 2.2. (blz.6)

omschrijving aanpassing
toevoeging ‘Advisering’ (ADV) en ‘Gemeenteraadsbesluit’
(GBS) aan lijst met mogelijke dossierfasen.
toevoeging
‘Herziening of Opheffing Verouderde
inrichtingsvoorschriften’
dossiertypes.

paragraaf 2.3. (blz.6)
paragraaf 2.3. (blz.7)
hoofdstuk 8 (blz. 60 - 62)

hoofdstuk 9 (blz. 62 - 64)

hoofdstuk 10 (blz. 65)
paragraaf 10.7. (blz. 81 - 83)

(HOV)

aan

lijst

met

mogelijke

toevoeging ‘BSLMER’ aan lijst met mogelijke
dossierstukken.
toevoeging ‘HOV_ADV’ aan lijst met mogelijke
dossierstukken.
toevoeging hoofdstuk over dossierfase ‘Advisering’ (ADV)
i.k.v. herziening of opheffing van verouderde
inrichtingsvoorschriften.
toevoeging
hoofdstuk
over
dossierfase
‘Gemeenteraadsbesluit’ (GBS) i.k.v. herziening of
opheffing van verouderde inrichtingsvoorschriften.
toevoeging HOV aan dossierfase natraject (NA).
toevoeging paragraaf over HOV in dossierfase natraject
(NA).

Wijzigingen cookbook versie 4.2. t.o.v. 4.1.
plaats in het document
paragraaf 2.2. (blz. 5)
paragraaf 8.4. (blz.69)

omschrijving aanpassing
toevoeging natraject (NA) voor gemeentelijke
onteigeningsplannen goedgekeurd door gemeenteraad.
toevoeging paragraaf voor natraject (NA) voor
gemeentelijke onteigeningsplannen goedgekeurd door
gemeenteraad.

Wijzigingen cookbook versie 4.1. t.o.v. 4.0.
plaats in het document
paragraaf 2.5.3. (blz. 8)
paragraaf 2.5.6. (blz. 9)
paragraaf 7.2.1. (blz. 47)
paragraaf 7.2.1. (blz. 47)
paragraaf 7.2.2. (blz. 48)
diverse locaties

omschrijving aanpassing
aanpassing voorbeeldwaarde in attribuutveld ‘legende’ +
aanpassing ‘niet verplicht’ naar ‘conditioneel’.
toevoeging informatie over referentielijsten voor recht
van voorkoop.
toevoeging dossierstuk BS_ROO.
wijziging dossierstuk ROO van ‘verplicht in voorkomend
geval’ naar ‘optioneel’
toevoeging geodata van type ROO_CT, ROO_DG en
ROO_LN.
aanpassen ‘verval’ na schorsing door hogere overheid in
‘vernietiging’.

Wijzigingen cookbook versie 4.0. t.o.v. 3.3.
Voor de omschakeling van DSI1 naar DSI2 werd het versienummer van het cookbook verhoogd van 3.3. naar 4.0.
Een overzicht van wijzigingen in detail is niet beschikbaar. Voor toekomstige versies zullen opnieuw
gedetailleerde wijzigingen worden bijgehouden.
Wijzigingen m.b.t. opname van geodata en documenten in het DSI-platform kunnen geraadpleegd worden in het
document
‘alle
aanpassingen
aan
de
matrix’
dat
te
vinden
is
op

https://omgeving.vlaanderen.be/documentatie-voor-de-gebruiker .

Wijzigingen cookbook versie 3.3. t.o.v. versie 3.2.
plaats in het document
Paragraaf 2.3. (blz. 5)

omschrijving aanpassing
toevoeging voetnoot (bestaande juridische toestand kan
als TNK worden opgeladen).
toevoeging (‘of verval’) in omschrijving Planschorsing.SC
wijziging veld ‘schorsnr’. in ‘dossiernr’ (het kan ook over
een verval gaan) + toevoeging voorbeeld; veld niet meer
verplicht in te vullen.
toevoeging ‘verval’ in kolom ‘omschrijving’ en ‘verplicht’
bij Planschorsing.SC

paragraaf 2.4. (blz. 5)
paragraaf 2.5.8. (blz. 8)

paragraaf 7.1.2. (blz. 28)

Wijzigingen cookbook versie 3.2. t.o.v. versie 3.1.
plaats in het document
paragraaf 2.5.6. (blz. 7)
paragraaf 3.1.1. (blz.13)
paragraaf 4. (blz. 15)
paragraaf 4.1.1. (blz.15)
paragraaf 4.1.2. (blz.15)
paragraaf 5.1.1. (blz. 17)
paragraaf 5.1.1. (blz. 17 en 18)
paragraaf 6.1.1. (blz. 22)
paragraaf 6.1.2. (blz. 23)
paragraaf 7.1.1. (blz. 27 en 28)
paragraaf 8 (blz. 33)
paragraaf 9.1.1. (blz. 48)
Alle tabellen met op te nemen dossierstukken

omschrijving aanpassing
rechtzetten fout bij voorbeeldwaarde van ‘planafgid’ voor
gebieden zonder plancompensatie.
aanpassing tabel met op te nemen documenten
rechtzetten fout (‘scoping’ i.p.v. ‘start’)
aanpassing tabel met op te nemen documenten
aanpassing PlanAfgeleide.OVO van ‘indien voorkomend’
naar ‘optioneel’.
aanpassing tabel met op te nemen documenten
aanpassing tabel met op te nemen geodata
aanpassing tabel met op te nemen documenten
aanpassing tabel met op te nemen geodata
aanpassing tabel met op te nemen documenten
toevoegen uitleg over RUPs in dossierfase BG
aanpassing tabel met op te nemen documenten +
toevoeging voetnoten
aanpassing in kolom ‘verplicht’voor DossierStuk type ‘AD’:
‘optioneel’ i.p.v. ‘nee’.

Wijzigingen cookbook versie 3.1. t.o.v. versie 3.0.:
plaats in het document
paragraaf 2.3. (blz. 5)
paragraaf 2.4. (blz. 5)
paragraaf 2.2.5. (blz. 7)
paragraaf 5.1. (blz. 17 en 18)
paragraaf 6.1. (blz. 22 en 23)
paragraaf 7.1.1. (blz. 27)
paragraaf 7.1. (blz. 27 en 28)
paragraaf 9.1. (blz. 48 en 49)

omschrijving aanpassing
toevoegen dossierstuk type ‘planafgeleide - verbintenis’
toevoegen geodata type ‘planafgeleide - verbintenis’
toevoegen beschrijving geodata type ‘planafgeleide verbintenis’
toevoegen dossierstukken en geodata van type
‘planafgeleide - verbintenis’ in dossierfase ‘PV’
toevoegen dossierstukken en geodata van type
‘planafgeleide - verbintenis’ in dossierfase ‘VV’
toevoegen dossierstuk type ‘VL’ in dossierfase ‘DV’
toevoegen dossierstukken en geodata van type
‘planafgeleide - verbintenis’ in dossierfase ‘DV’
toevoegen dossierstukken en geodata van type
‘planafgeleide - verbintenis’ in dossierfase ‘NA’

Tussentijdse aanpassingen zonder update versienummer in cookbook 3.0 van april 2018:
Datum

plaats in het document

omschrijving aanpassing

30/04/2018

paragraaf 4.1. (blz. 15)

30/04/2018

paragraaf 5.1. (blz. 17 en 18)

30/04/2018

paragraaf 6.1. (blz. 22 en 23)

30/04/2018

paragraaf 7.1. (blz. 27 en 28)

30/04/2018

paragraaf 9.1. (blz. 48 en 49)

14/05/2018

paragraaf 5.1.1. (blz. 17)

14/05/2018

paragraaf 5.1.2. (blz. 18)

30/05/2018

paragraaf 2.2. (blz. 4)

verwijderen dossierstukken en geodata van type ‘planafgeleide
- verordening’
toevoegen dossierstukken en geodata van type ‘planafgeleide verordening’
toevoegen dossierstukken en geodata van type ‘planafgeleide verordening’
toevoegen dossierstukken en geodata van type ‘planafgeleide verordening’
toevoegen dossierstukken en geodata van type ‘planafgeleide verordening’
verbeteren best practice naamgeving van dossierstuk type
‘VOV’.
verbeteren best practice naamgeving van geodata planafgeleide
type ‘OVO’.
rechtzetting fout: rubrieknummer ‘gemSVO’ is 233 i.p.v. 252

Wijzigingen cookbook versie 3.0. t.o.v. versie 2.1.:
plaats in het document
blz. 14, paragraaf 3.2.
blz. 21, paragraaf 5.3.

omschrijving aanpassing
toevoeging verwijzing naar info over adviesverlening
toevoeging verwijzing naar info over adviesverlening

Tussentijdse aanpassingen zonder update versienummer in cookbook 2.1. van november 2017:
Datum
04/04/18

plaats in het document
blz. 9

04/04/18
04/04/18

blz. 17, paragraaf 4
blz. 49 - 51

omschrijving aanpassing
rechtzetting fout: verwijderen velden ‘bron_best’ en ‘doel_best’ uit
datamodel van planafgeleiden van het type verordening.
rechtzetting foutje: ‘ST’ vervangen door ‘SP’
verduidelijking over wat in geval van volledige vernietiging of intrekking
moet worden opgeladen in fase natraject (NA).

Wijzigingen cookbook versie 2.1. t.o.v. versie 2.0.:
plaats in het document
blz. 6, paragraaf 2.1.
blz. 6, paragraaf 2.3.
blz. 7, paragraaf 2.4.
blz. 9, paragraaf 2.5.4.
blz. 9, paragraaf 2.5.5.
blz. 15 - 18

omschrijving aanpassing
toevoeging dossierfasen ‘start’ (ST) en ‘scoping’ (SP)
toevoeging van enkele nieuwe mogelijke dossierstukken
toevoeging van nieuwe type planafgeleide ‘verordening’
(OVO)
toevoeging van planafgeleide ‘verordening’ (OVO)
aanpassing titel paragraaf
toevoeging dossierfasen ‘start’ (ST) en ‘scoping’ (SP)

Tussentijdse aanpassingen zonder update versienummer in cookbook 2.0. van juli 2017:
datum
12/10/17

plaats in het document
blz. 38, puntje 6.5.1.

12/10/17

blz. 38, puntje 6.5.1.

12/10/17

blz. 43

omschrijving aanpassing
aanpassing omschrijving van ‘onteigeningsplan’ naar ‘grafisch plan
(rooilijnplan)’
aanpassing naamgeving (best-practice) van
‘ROO_12345_243_00003_00001_ONT_BG’ naar
‘ROO_12345_243_00003_00001_GP_BG’
aangave dat in geval van volledige vernietiging de plancontour (CT)
wel nog moet worden opgeladen. eerst stond er dat dit niet moest.

13/10/17

blz. 16, puntje 3.2.

rechtzetting foutje: ‘gemeentelijk onteigeningsplan - voorlopige
vaststelling’ naar ‘gemeentelijk onteigeningsplan - plenaire
vergadering’

Wijzigingen cookbook versie 2.0 t.o.v. richtlijn versie 1.0.:
plaats in het document
blz. 10
blz. 43

omschrijving aanpassing
Wijziging best-practice naamgeving SLD-bestanden
Toevoeging fase ‘natraject’

