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VERSIEBEHEER 

 
Versie Datum Notities 

1.0 2 januari 2014 Eerste conceptversie, versie 
NedGeoberichten 5.1.1 

1.1 8 oktober 2014 conceptversie, versie 
NedGeoberichten 5.2.0 

1.2 7 november 2014 conceptversie, versie 
NedGeoberichten 5.2.1 

1.3 2 januari 2015 versie NedGeoberichten 5.2.2 
 

1.4 5 februari 2015 versie NedGeoberichten 5.2.3 
   
1.5 27 februari 2015 Versie NedGeoberichten 5.3.0 

 
1.6 13 augustus 2015 Versie NedGeoberichten 5.3.1 

 
1.7 
 
1.8 

15 december 2015 
 
21 september 2016 

Versie NedGeoberichten 5.3.2 
 
Versie NedGeoberichten 5.4.0 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NedGraphics BV wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het op prijs  
stellen als u dit document kritisch bekijkt, en uw eventuele op- of aanmerkingen aan ons doet 
toekomen. Stuur uw commentaar naar 

NedGraphics BV 
Laanakkerweg 6 
4131 PA  Vianen  
Telefoon: (0347) 32 96 00 
Email: documentatie@nedgraphics.nl 
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 INLEIDING 

NedGeoberichten synchroniseert objectgeometrie op basis van webservices met de 
administratieve BAG beheeromgeving. De synchronisatie vindt plaats tussen de 
CAD/NGdW- en de administratieve BAG beheeromgeving. 

 
Dit document bevat een beschrijving van de nieuwe én veranderde functionaliteit in 
NedGeoberichten versie 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.0, 5.3.1,5.3.2 en 5.4.0. Dit 
document is bestemd voor applicatiebeheerders van NedGeoberichten.  

 
De nieuwe release bevat alle cumulatieve wijzigingen tot en met deze laatste versie. 
Voor een overzicht van alle voorgaande wijzigingen kunt u de oude Release notes 
raadplegen.  
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Graag wijzen wij u op de helpdesk- en supportsite van NedGraphics: 
 
Helpdesksite (www.nedgraphics.nl � tabblad Support � Helpdesk site 
NedGraphics) Op de helpdesk site kunt u informatie vinden over onze producten. 
Vindt u geen antwoord geeft op uw vraag, dan kunt u uw vraag/probleem over het 
gebruik van de NedGraphics standaardprogrammatuur laten registreren, de 
voortgang van de melding volgen en de melding historie van uw organisatie inzien. 
Een productspecialist kan op basis van uw geregistreerde melding concreet werken 
aan een oplossing binnen de met uw organisatie overeengekomen serviceafspraken. 
U kunt, na registratie, onze helpdesk telefonisch (0347-329660) en/of per e-mail 
(helpdeskgis@nedgraphics.nl) benaderen.  
 
Supportsite (www.nedgraphics.nl � tabblad Support � Support site NedGraphics) 
Op de support site vindt u technische informatie over de NedGraphics 
standaardprogrammatuur. Tevens kunt u op de support site de NedGraphics 
standaardprogrammatuur en handleidingen downloaden. 
 
 
De NedGraphics Gebruikers Vereniging 
 

 
 
Algemene info 
De NedGraphics Gebruikers Vereniging (NGV) is een onafhankelijke organisatie die 
de belangen behartigt van de gebruikers en afnemers van NedGraphics producten en 
diensten. De NGV werkt zonder winstoogmerk en wordt volledig gefinancierd uit de 
contributie van de leden. De NGV telt op het ogenblik rond de honderd leden die 
vooral bestaan uit gemeenten maar ook provincies, waterschappen en 
ingenieursbureaus zijn lid. Het gekozen bestuur voert het beleid uit wat door de 
leden wordt vastgesteld en zal het belang van een eindgebruiker altijd laten 
prevaleren. De NGV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 

Doelstelling van de Vereniging 
De algemene doelstelling van de Vereniging is het maximaliseren van de 
tevredenheid over NedGraphics producten en diensten voor de leden. Ook het 
optimaliseren van het gebruik van de producten wordt hieronder verstaan.  
 
Activiteiten van de Vereniging 
De vereniging kent product- en projectgroepen die in samenwerking met 
NedGraphics zorgen dat de producten blijven voldoen aan de wensen en eisen die de 
eindgebruiker aan het pakket stelt. Deze product- en projectgroepen komen op 
regelmatige basis bij elkaar om de ontwikkeling van de producten te kunnen 
bepalen. 
 
Indien u interesse heeft in de NedGraphics Gebruikers Vereniging verwijzen wij naar 
de website van de vereniging: www.ngvereniging.nl of middels een email aan: 
secretariaat@ngvereniging.nl. 

 



   

Release notes   Versie 1.8 1 

Inhoudsopgave 

VERSIEBEHEER .............................................................................................................. II 

INLEIDING................................................................................................................... III 

1. VOORWAARDE VOOR INSTALLATIE ......................................................................... 3 

2. NIEUWE FUNCTIONALITEITEN I.C.M. GT-BAG VAN GEOTAX .................................. 4 

2.1. Bulkgeometrieverwerking ......................................................................................... 4 

2.1.1. Webapplicatie ............................................................................................... 5 

2.2. “Kennisgevingen” ..................................................................................................... 6 

2.3. Sloopbericht ............................................................................................................ 7 

3. NIEUWE FUNCTIONALITEITEN I.C.M. CGA VAN PINKROCCADE ............................. 8 

3.1. Oplossing samenwerkingsverbanden ......................................................................... 8 

3.2. Menu Beheer -> Instellingen -> GemeenteCodes ....................................................... 8 

4. NIEUWE FUNCTIONALITEITEN I.C.M. GOUWBAG VAN GOUWIT........................... 11 

4.1. Webapplicatie ........................................................................................................ 11 

4.1.1. GEOMETRIE_TYPE ...................................................................................... 11 

4.1.2. Logging ...................................................................................................... 12 

4.1.3. Overzicht afgewezen berichten .................................................................... 13 

4.1.4. Werklijst ..................................................................................................... 14 

4.2. Afwijzen berichten ................................................................................................. 15 

5. NIEUWE EN VERBETERDE FUNCTIONALITEIT I.C.M. NEURON BAG VAN VICREA. 16 

5.1. Sloopberichten ....................................................................................................... 16 

6. NIEUWE EN VERBETERDE FUNCTIONALITEITEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 

BAG LEVERNACIERS ..................................................................................................... 17 

6.1. Onderdrukken overbodige sloopberichten ................................................................ 17 

6.2. Menu Import en Export .......................................................................................... 17 

6.3. Gewijzigde geometrie niet versturen naar de BAG applicatie ..................................... 18 

6.4. Berichten op basis van status doorsturen naar de tekenomgeving ............................. 19 

7. OPGELOSTE BUGS EN WENSEN .............................................................................. 22 

7.1. Versie 5.2.2 ........................................................................................................... 22 

7.2. Versie 5.2.3 ........................................................................................................... 23 

7.3. Versie 5.3.0 ........................................................................................................... 24 

7.4. Versie 5.3.2 ........................................................................................................... 24 

7.5. Versie 5.4.0 ........................................................................................................... 25 

8. AANPASSINGEN DATABASE EN PACKAGES............................................................ 27 

8.1. Database aanpassingen .......................................................................................... 27 

8.1.1. Versie 5.4.0 ................................................................................................ 27 

8.2. Aanpassingen MCM_NAG_PCK ................................................................................ 27 



 
 

Release notes   Versie 1.8 
 

2 

8.3. Aanpassingen MCM_NGDW_PCK ............................................................................. 28 

8.3.1. Versie 5.4.0 ................................................................................................ 29 

8.4. Aanpassingen MCM_PINK_PCK ............................................................................... 29 

8.4.1. Versie 5.4.0 ................................................................................................ 30 

BIJLAGE 1 ..................................................................................................................... 31 

 

 



   

Release notes   Versie 1.8 3 

1. VOORWAARDE VOOR INSTALLATIE 

NedGeoberichten 5.2.2 introduceert nieuwe functionaliteiten, zoals “oplossing voor 
samenwerkingsverbanden” en “bulkgeometrieverwerking”. Om van deze nieuwe 
functionaliteiten, welke later in dit document beschreven worden, te kunnen profiteren dienen 
de volgende versies van de BAG applicaties geïnstalleerd te zijn: 

• Civision Adressen en Gebouwen van PinkRoccade, versie najaar release 2013 of 
hoger 

• GT-BAG van GeoTax, versie 3.3.0 of hoger. 
• Gouw-BAG van GouwIT, versie 6.11.5 of hoger. 
• Neuron van Vicrea, versie 7.1 of hoger. 
• Key2Bag van Centric. 

 
 
Uiteraard is er een afhankelijkheid met Oracle. Vanaf versie 5.0 van NedGeoberichten wordt 
Oracle 10 niet meer ondersteund. Oracle 11 is randvoorwaardelijk voor het functioneren van 
deze versie van NedGeoberichten.  
Voor de overige installatievoorwaarden wordt u verwezen naar de checklist installatie 
NedGeoberichten. Deze checklist is te verkrijgen bij uw projectleider. 
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2.  NIEUWE FUNCTIONALITEITEN I.C.M. 
GT-BAG VAN GEOTAX 

2.1. Bulkgeometrieverwerking 

Bijna alle gemeenten laten jaarlijks of tweejaarlijks digitale luchtfoto’s vervaardigen. Op basis 
van (visuele) luchtfotovergelijking kunnen vervolgens mutaties in de gebouwen relatief 
eenvoudig en goedkoop worden gedetecteerd en gekarteerd. Het eindproduct van de 
mutatiedetectie en de kartering is een CAD/GIS bestand dat aan de opdrachtgever (in dit 
geval de gemeente) wordt uitgeleverd.  
 
Het bestand wordt in de CAD tekenomgeving verwerkt. Dit is echter niet afdoende. De 
nieuwe geometrie moet verwerkt worden in de BAG registratie, m.a.w. de BAG applicatie. De 
functionaliteit “bulkgeometrieverwerking” maakt dit mogelijk i.c.m. GT-BAG van GeoTax. Een 
wijziging (toevoeging, wijziging of beëindiging) in de CAD omgeving, zonder dat de BAG 
applicatie daar om verzocht heeft, resulteert in een bericht dat aangeboden wordt aan de 
BAG applicatie. M.a.w. de BAG gebeurtenis wordt vanuit de CAD tekenomgeving geïnitieerd 
 
Om te kunnen beoordelen welke gevolgen de geometriewijziging in de CAD tekenomgeving 
(toevoeging, wijziging of beëindiging) heeft voor de BAG registratie is de gebeurteniscode 
(GTBagGebeurtenisCode) geïntroduceerd. Aan de hand van de in het bericht meegestuurde 
gebeurteniscode kan de entiteit worden bepaald en kan worden herleid of het: 

• Een toevoeging van een pand, dat als zodanig nog niet in de BAG registratie 
geregistreerd is, betreft 

• Een wijziging van de geometrie van een pand, dat in de BAG registratie voorkomt, 
betreft 

• Een beëindiging/sloop van een pand, dat in de BAG registratie als zodanig 
geregistreerd is, betreft. 

 
Hieronder een weergave van de gehanteerde gebeurteniscodes: 
 
Gebeurtenis Status Geometrie Gebeurteniscode 

Nieuw pand dat als zodanig 
niet geregistreerd is in de 
BAG 

Ingemeten BGR-COG 

Wijziging van een bestaand 
pand dat als zodanig 
geregistreerd is in de BAG 

Ingemeten BGR-BIG 

Bestaand pand dat als 
zodanig in de BAG 
geregistreerd is vervalt 

n.v.t. BAG-AOC 

Nieuw pand dat als zodanig 
niet geregistreerd is in de 
BAG 

Plantopografie BGR-COG 

Wijziging van een bestaand 
pand dat als zodanig 
geregistreerd is in de BAG 

Plantopografie BGR-BIG 
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Figuur 1 Gebeurteniscodes 

  
Of een geometriewijziging van een pand in de CAD tekenomgeving gevolgen heeft voor 
verblijfsobjecten wordt door GT-BAG bepaald.  
 

2.1.1. Webapplicatie 

“Bulkgeometrieverwerking” staat toe dat geometriewijzigingen in de CAD tekenomgeving 
geïnitieerd worden. Uiteraard blijft de mogelijkheid om vanuit de BAG applicatie een verzoek 
tot het intekenen van geometrie te doen, bestaan.  
 
Om onderscheid te kunnen maken tussen “tekenverzoeken” en “bulkgeometrie” is het 
attribuut GEOMETRIE_TYPE in deze versie van NedGeoberichten geïntroduceerd. In de 
webapplicatie, Export -> Exporteren berichten, kan de waarde van dit attribuut geraadpleegd 
worden (zie figuur hieronder). 
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Figuur 2 Kolom GEOMETRIE_TYPE 

 
Indien de waarde van het attribuut GEOMETRIE_TYPE gelijk is aan “B” is er sprake van 
“bulkgeometrie”, m.a.w. de toevoeging, wijziging of beëindiging van geometrie is in de CAD 
tekenomgeving geïnitieerd. M.a.w. voor de wijziging van de geometrie in de CAD 
tekenomgeving is geen verzoek vanuit de BAG applicatie ontvangen. 
 
In het geval dat de waarde van GEOMETRIE_TYPE gelijk is aan “T” heeft de BAG applicatie 
om de wijziging in de geometrie verzocht (tekenverzoek). 
 
De waarde van het attribuut worden automatisch door NedGeoberichten gegenereerd en is 
door de gebruiker niet te wijzen, slechts te raadplegen. 
 

2.2. “Kennisgevingen”  

In de NedGraphics omgeving worden koppeltabellen bijgehouden, de zogenaamde 
NAG_<ENTITY> tabellen. In deze tabellen worden o.a. BAG identificaties gerelateerd aan 
gisnummers1.  
 
Van een object dat in de CAD tekenomgeving toegevoegd is, zonder dat GT-BAG hierom 
verzocht heeft, is de BAG identificatie niet bekend op het moment van toevoegen van het 
object. Immers de BAG identificatie wordt door de BAG applicatie toegekend aan het object. 
Om voor dit object de koppeltabellen bij te kunnen werken zijn “kennisgevingen” 
geïntroduceerd.  
 

                                                
1 Gisnummer is de unieke identificerende sleutel van een object in de CAD tekenomgeving 
(NGdW). Met de komst van de BGT wordt het gisnummer mogelijk vervangen door de BGT 
identificatie. 
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Nadat een nieuw in de CAD tekenomgeving geconstateerd object in GT-BAG gefiatteerd is 
wordt een “kennisgeving” gestuurd, indien het gisobjectnummer bekend is. In de 
“kennisgeving” wordt het gisobjectnummer en de bijbehorende BAG identificatie uitgewisseld 
zodat de koppeltabellen kunnen worden bijgewerkt.  
 
Om onderscheid te kunnen maken tussen “normale” tekenverzoeken en “kennisgevingen” 
wordt de optionele tag <xsd:berichtType>K</xsd:berichtType> in het bericht uitgewisseld.  
 

2.3. Sloopbericht 

Bij het intrekken van een BAG object in GT-BAG (status “gesloopt”) verstuurt GT-BAG een 
bericht naar de CAD tekenomgeving.  
 
Dit bericht wordt door NedGeoberichten getransformeerd en aangeboden aan de CAD 
operator. De CAD operator kan vervolgens het object verwijderen uit de tekenomgeving 
(NGdW). Hiermee worden asynchrone situaties zo veel mogelijk beperkt.  
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3. NIEUWE FUNCTIONALITEITEN I.C.M. 
CGA VAN PINKROCCADE 

3.1. Oplossing samenwerkingsverbanden 

Deze versie van NedGeoberichten biedt een passende oplossing voor 
samenwerkingsverbanden. Vroeger werden bij samenwerkingsverbanden meerdere 
NedGeoberichten- en CGA omgevingen geïmplementeerd. Met deze versie is dat niet meer 
nodig. Eén NGdW-, één NedGeoberichten- en één Civision Adressen en Gebouwen (verder 
CGA) omgeving met daarin opgenomen één BAG plug-in is vanaf nu afdoende voor 
gemeenten die in een verband met elkaar samen werken.  
 
Om dit mogelijk te maken moet elk pand, verblijfsobject, lig- en/of standplaats (minimaal) 
voorzien zijn van de CBS gemeentecode, volgens GBA tabel 33. De identificatie van elk object 
in de BAG is opgebouwd uit de GBA gemeentecode gevolgd door een codering voor de 
objecttypering en een voor de registrerende gemeente uniek volgnummer (Max. 10 cijfers). 
Op basis van de eerste 4 cijfers van de identificatie kan worden afgeleid in welke gemeente 
een BAG object gelegen is. Concreet betekent dit dat de BAG identificatie 
00000000000000002 niet meer voor komt. 
 
Om alle objecten van de CBS gemeentecode te voorzien, vergelijkt NedGeoberichten de 
objecten ruimtelijk met de “gemeentekaart”. Het registreren en beheren van de 
“gemeentekaart” kan op tweeërlei manieren:  

• De gemeentekaart wordt geregistreerd en beheerd in NGdW door de CAD operator. 
• De gemeentegrenzen worden direct “gedownload” vanaf een PDOK server. Raadpleeg 

het Nationaal Georegister 
(http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search) om de 
gemeentekaart (downloadbare data) op te zoeken.  
De gemeentekaart wordt geleverd in GML formaat. Deze gemeentekaart kan worden 
geladen in NedGeoberichten. 

 

3.2. Menu Beheer -> Instellingen -> 
GemeenteCodes 

 
Om de gemeentekaart te kunnen laden in NedGeoberichten is het menu Beheer -> 
Instellingen in de webapplicatie uitgebreid met GemeenteCodes (zie figuur hieronder). 
 

                                                
2 Voorheen werd de identificatie 0000000000000000 (16 maal 0) toegekend aan panden, 
verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen die in de CAD tekenomgeving toegevoegd waren 
zonder dat de BAG applicatie hierom verzocht had. 
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Figuur 3 Gemeentekaart in NGdW 

 

 

Figuur 4 Gemeentekaart direct 'gedownload' van een PDOK server 

 
In het menu GemeenteCodes kan de beheerder kiezen voor een van de twee eerder 
genoemde opties om de gemeentekaart te laden en de kaart vervolgens laden.  
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De gemeentekaart wordt geladen in de nieuwe tabel MCM_BAG_GEMEENTEGRENS (zie 
bijlage 1 voor de inhoud van de tabel).  
 
Over het nieuwe menu GemeenteCodes leest u meer in de gebruikershandleiding.  
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4. NIEUWE FUNCTIONALITEITEN I.C.M. 
GOUWBAG VAN GOUWIT 

Bijna alle gemeenten laten jaarlijks of tweejaarlijks digitale luchtfoto’s vervaardigen. Op basis 
van (visuele) luchtfotovergelijking kunnen vervolgens mutaties in de gebouwen relatief 
eenvoudig en goedkoop worden gedetecteerd en gekarteerd. Het eindproduct van de 
mutatiedetectie en de kartering is een CAD/GIS bestand dat aan de opdrachtgever (in dit 
geval de gemeente) wordt uitgeleverd.  
 
Het bestand wordt in de CAD tekenomgeving verwerkt. Dit is echter niet afdoende. De 
nieuwe geometrie moet verwerkt worden in de BAG registratie, m.a.w. de BAG applicatie. De 
functionaliteit “bulkgeometrieverwerking” maakt dit mogelijk i.c.m. Gouw-BAG van GouwIT. 
Een wijziging (toevoeging, wijziging of beëindiging) in de CAD omgeving, zonder dat de BAG 
applicatie daar om verzocht heeft, resulteert in een bericht dat aangeboden wordt aan de 
BAG applicatie.  
 
Om te kunnen beoordelen welke gevolgen de geometriewijziging in de CAD tekenomgeving 
(toevoeging, wijziging of beëindiging) heeft voor de BAG registratie is, in onderling overleg, 
besloten om voor elk bericht vanuit de CAD tekenomgeving te herleid of het om 
Bulkgeometrie of een Tekenverzoekresultaat gaat. De waarde van het attribuut 
GEOMETRIE_TYPE bepaalt dit onderscheid. GEOMETRIE_TYPE is een nieuw veld en bevat de 
waarde B of T.  
Bij GEOMETRIE_TYPE = ‘B’ (dus bulkgeometrie) wordt de waarde van Geconstateerde in het 
uitgewisseld bericht op “Ja” gezet door de webservice.  
 
Samenvattend: 
    

• Een toevoeging van een pand, dat als zodanig nog niet in de BAG registratie 
geregistreerd is, heeft een objectidentificatie met een waarde 
0000000000000000.De waarde van het attribuut ‘Geconstateerd’ is JA.  

• Een wijziging van de geometrie van een pand, dat in de BAG registratie voorkomt, 
heeft een objectidentificatie anders dan “0000000000000000” 

• Een beëindiging/sloop van een pand, dat in de BAG registratie als zodanig nog niet 
geregistreerd is, heeft geen Geometrie waarde (in de webapplicatie wordt de waarde 
DELETE voor GEOMETRIE getoond) en de objectstatus is: “Sloop”. 
  

4.1. Webapplicatie 

4.1.1.GEOMETRIE_TYPE 

Om onderscheid te kunnen maken tussen “tekenverzoeken” en “bulkgeometrie” is het 
attribuut GEOMETRIE_TYPE in deze versie van NedGeoberichten geïntroduceerd. In de 
webapplicatie, Export -> Exporteren berichten, kan de waarde van dit attribuut geraadpleegd 
worden (zie figuur hieronder). 
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Figuur 5 Kolom GEOMETRIE_TYPE 
 
Indien de waarde van het attribuut GEOMETRIE_TYPE gelijk is aan “B” is er sprake van 
“bulkgeometrie”, m.a.w. de toevoeging, wijziging of beëindiging van geometrie is in de CAD 
tekenomgeving geïnitieerd.  
 
In het geval dat de waarde van GEOMETRIE_TYPE gelijk is aan “T” heeft de BAG applicatie 
om de wijziging in de geometrie verzocht (tekenverzoek). 
 
De waarde van het attribuut wordt automatisch door NedGeoberichten gegenereerd en is 
door de gebruiker niet te wijzen, slechts te raadplegen. 
 

4.1.2.Logging 

Een andere wijziging voor Gouw-BAG klanten is dat logregels nu in een tabel opgeslagen 
worden in plaats van tekstbestanden. Dit biedt verschillende voordelen voor de beheerder 
van NedGeoberichten.  
 
Het grootste voordeel is dat in de webapplicatie gericht gezocht kan worden naar de 
logregels op basis van Logheader-id, proces en resultaat. Zie het onderstaand scherm: 
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Het zoeken naar de juiste logregel is vanaf deze versie van NedGeoberichten dus veel 
eenvoudiger geworden.  
 

4.1.3.Overzicht afgewezen berichten 

 
Er is een extra overzicht beschikbaar voor GouwIT klanten onder het menu Export � 
Overzicht afgewezen berichten. Hieronder een afbeelding van het overzicht: 
 

 
 
In het scherm wordt een overzicht gegeven van de berichten die vanuit de CAD 
tekenomgeving ter verwerking aangeboden zijn aan GouwBAG en door de BAG beheerder 
afgewezen zijn omdat bijvoorbeeld het nieuwe pand geen BAG inhoud is. 
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4.1.4. Werklijst 

In de webapplicatie is, op verzoek van GouwBAG gebruikers, de mogelijkheid om de 
werkvoorraad van de CAD operator te bekijken toegevoegd. Uiteraard is de werkvoorraad 
eveneens in de CAD tekenomgeving te raadplegen door de CAD operator, zoals tot op heden 
doen gebruiklijk was.   
 
Om de werkvoorraad van de CAd operator in de webapplicatie te raadplegen is het menu 
Werklijst toegevoegd. Onder Werklijst zijn de volgende submenu’s ondergebracht: 

1. Werklijst Panden (overzicht van de openstaande meldingen in de tabel NAG_PND) 
2. Werklijst Verblijfsobjecten (overzicht van de openstaande meldingen in de tabel 

NAG_VBO) 
3. Werklijst Ligplaatsen (overzicht van de openstaande meldingen in de tabel NAG_LPL) 
4. Werklijst Standplaatsen (overzicht van de openstaande meldingen in de tabel 

NAG_SPL) 
 

 
 

 
 
De werkvoorraad kan op deze wijze vanuit de webapplicatie gemonitord worden. Bovendien 
kunnen openstaande meldingen ‘in bulk’ worden afgekeurd waarmee ze uit de werkvoorraad 
van de CAD operator en het hierboven weergegeven overzicht verdwijnen.  
 
Meer over de Werklijst leest u in de Gebruikershandleiding.  
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4.2.  Afwijzen berichten 

Vanuit de CAD tekenomgeving kunnen mutaties (toevoegingen, wijzigingen en beëindigingen) 
van panden, verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen uitgewisseld worden met de BAG 
applicatie. De BAG beheerder bepaalt echter of de in de CAD tekenomgeving aangebrachte 
mutaties verwerkt worden in de BAG registratie.  
 
Indien de BAG beheerder de aangebrachte mutatie als BAG inhoud beoordeelt en de mutaties 
daarom verwerkt in de BAG applicatie, wordt een kennisgeving bericht door de BAG applicatie 
gegenereerd. Een kennisgeving bericht is van een normaal tekenverzoek te onderscheiden 
door de objectstatus waarde. De status van een kennisgeving bericht is: “Kennisgeving”. De 
inhoud van een kennisgeving wordt door NedGraphics gehanteerd voor het bijwerken van de 
koppeltabellen. 
 
Indien de BAG beheerder beoordeelt dat de aangeboden mutatie niet BAG inhoud is, kan de 
BAG beheerder het bericht afkeuren of afwijzen. In dat geval wordt de mutatie niet verwerkt 
in de BAG applicatie. Om de CAD operator van de afwijzing te berichten (zodat de mutatie 
kan worden ‘teruggedraaid’ in de CAD tekenomgeving) wordt een kennisgeving afwijzing 
bericht vanuit de BAG applicatie gestuurd naar de CAD omgeving. De status is in dit geval 
gelijk aan “KennisgevingAfwijzing”.  
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5. NIEUWE EN VERBETERDE 
FUNCTIONALITEIT I.C.M. NEURON 
BAG VAN VICREA 

5.1. Sloopberichten 

Bij het beëindigen van een BAG object in de CAD tekenomgeving (verwijderen uit de tekening 
en daarom uit NGdW) wordt een verwijderbericht (Geometrie = DELETE) Door 
NedGeoberichten (5.3.2) gegenereerd en doorgestuurd naar de BAG applicatie van Vicrea. Dit 
kan nodig zijn wanneer een al geregistreerde BAG object in het terrein niet meer blijkt te 
bestaan (bijvoorbeeld: het BAG pand wordt niet meer waargenomen op de digitale luchtfoto). 
 
De BAG beheerder kan door het bericht te accepteren en te verwerken het BAG object 
intrekken in de BAG registratie. 
 
Hiermee worden asynchrone situaties zo veel mogelijk beperkt.  
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6. NIEUWE EN VERBETERDE 
FUNCTIONALITEITEN BESCHIKBAAR 
VOOR ALLE BAG LEVERNACIERS 

6.1. Onderdrukken overbodige sloopberichten 

Bij het intrekken van een BAG object in Gouw-BAG (bijvoorbeeld status “gesloopt”) verstuurt 
Gouw-BAG een bericht naar de CAD tekenomgeving.  
 
Dit bericht wordt door NedGeoberichten getransformeerd en aangeboden aan de CAD 
operator. De CAD operator kan vervolgens het object verwijderen uit de tekenomgeving 
(NGdW). Het verwijderen van het object in de CAD tekenomgeving leverde in vorige versies 
van het berichtenverkeer een onnodig bericht op voor de BAG omgeving. Dit bericht is 
onnodig omdat het object in de BAG reeds beëindigd is en de BAG beheerder dus geen 
‘sloopberichten’ wenst te ontvangen voor een reeds beëindigd object.  
 
In deze versie van NedGeoberichten worden deze onnodige berichten onderdrukt. Wanneer 
een object in de CAD tekenomgeving verwijderd of beëindigd wordt op verzoek vanuit de 
BAG applicatie wordt deze verwijdering in de CAD omgeving niet door geleverd aan de BAG 
applicatie.  
 
Het sloopbericht wordt nog wel getoond in de webapplicatie, scherm Exporteren berichten. 
De waarde van de kolom GELEZEN is echter X wat betekent dat het bericht niet verzonden 
of opgehaald is door de BAG applicatie.  
 

 
 
 

6.2. Menu Import en Export 

In deze versie van NedGeoberichten zijn wijzigingen in de import en export overzichten 
doorgevoerd met als doel het leesbaarder maken van deze overzichten.  
 
In voorgaande versies kwam de kolom identificatie vijf maal voor. Elke entiteit had een eigen 
kolom voor identificatie, dus pandidentificatie, verblijfsobjectidentificatie, ligplaatsidentificatie, 
standplaatsidentificatie en woonplaatsidentificatie. Deze kolommen zijn nu samengevoegd tot 
één kolom met de naam OBJECT IDENTIFICATIE. Ditzelfde geldt ook voor de kolom OBJECT 
STATUS. 
 
 
 



 
 

Release notes   Versie 1.8 
 

18 

 
 
Hieronder dezelfde wijzigingen maar dan voor de export. 
 

 
 

6.3. Gewijzigde geometrie niet versturen naar de 
BAG applicatie 

Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn om de in de CAD tekenomgeving aangepaste 
geometrie niet uit te wisselen met de BAG applicatie. Denk hierbij aan het volgende geval: 
Door de CAD operator is een carport aangezien als een uitbouw van een bestaand pand. De 
CAD operator wijzigt daarom de geometrie van een pand en stuurt nieuwe aangepaste 
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geometrie naar de BAG applicatie. De BAG beheerder wijst de aangepaste geometrie af 
omdat deze geen BAG inhoud is. Het afwijzen van de aangepaste geometrie levert een 
afwijzing bericht op voor de CAD operator. De CAD operator herstelt de geometrie van het 
betreffende pand (carport is immers geen BAG inhoud). Het herstellen van de geometrie van 
het pand wordt door NedGeoberichten aangemerkt als geometriewijziging resulterend in een 
wijziging bericht. Dit bericht is echter overbodig. Immers in de BAG is deze ‘herstelde’ 
geometrie (pand zonder carport) al geregistreerd.  
 
Om te voorkomen dat vanuit de CAD tekenomgeving overbodige berichten naar de BAG 
applicatie verzonden worden, kan de CAD operator in het detailscherm in de CAD 
tekenomgeving3 de waarde ‘Herstel’ invoeren bij NIET_BEWERKT. Op deze wijze kan de CAD 
operator zelf bepalen dat geometriewijzigingen niet gecommuniceerd dienen te worden met 
de BAG applicatie.  
 

6.4. Berichten op basis van status doorsturen naar 
de tekenomgeving 

 

 
 

Na het kiezen van het menu Beheer � Instellingen � Statussen verschijnt het volgende 
scherm.  

 
Het scherm is sinds versie 5.3.2 beschikbaar voor alle BAG gebruikers.  

 

                                                
3 De detailschermen in de CAD tekenomgeving verschillen per CAD tekenomgeving. 
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Middels het scherm Statussen kan de beheerder bepalen welke statussen in de BAG moeten 
leiden tot verzoeken voor de CAD operator door bij Tekenverzoek J(a) of N(ee) te kiezen.  

 

  
 

Kiest de beheerder voor Ja dan wordt een tekenverzoek gegenereerd voor de CAD operator 
indien in de BAG een object de betreffende status toegewezen krijgt. In het bovenstaande 
voorbeeld zal het toekennen van status “Niet authentieke status” aan een pand resulteren in 
een tekenverzoek voor de CAD operator.  
 
Kiest de beheerder voor Nee dan wordt geen tekenverzoek gegenereerd voor de CAD 
operator. Deze functionaliteit stelt de beheerder in staat om te bepalen, in overleg met de 
CAD operator, welke verzoeken naar de tekenomgeving moeten worden doorgestuurd en 
welke vooral niet. Op deze wijze krijgt de CAD operator nooit meer werkvoorraad dan 
gewenst in de CAD tekenomgeving. 

 
Door Verwijderen te selecteren bij een bepaalde status kan de status uit het overzicht 
verwijderd worden. Alvorens de status daadwerkelijk verwijderd wordt, wordt de 
onderstaande waarschuwing gegenereerd: 
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Door op de knop Annuleren te klikken kan de bewerking worden afgebroken. Kiest u voor OK 
dan wordt de geselecteerde status uit het overzicht verwijderd.  



 
 

Release notes   Versie 1.8 
 

22 

7. OPGELOSTE BUGS EN WENSEN 

De volgende bugs zijn opgelost in de versies 5.x.x: 
 

7.1. Versie 5.2.2 

 
• In het scherm Import werd de weergave van de tabel (zie hieronder) verstoord 

wanneer een bericht bewerkt werd.  
 

 
Deze bug is in versie 5.2.2 verholpen.  

• In de vorige versies kon de gebruiker ‘klikken’ op het hoofdmenu Export. 
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De op dat moment actieve pagina werd ververst wat de gebruiker de indruk zou 
kunnen geven dat de hoofdpagina Export geactiveerd werd. Dit was echter niet het 
geval. 
Deze bug is in de nieuwe versie, 5.2, verholpen. Het hoofdmenu Export is niet 
‘aanklikbaar’. De gebruiker moet een keuze maken uit de beschikbare submenu’s om 
een nieuwe pagina te openen.   

 
 

7.2. Versie 5.2.3 

• Soms worden in het bericht dat NedGeoberichten ontvangt van de BAG applicatie 
woonplaats- en openbareruimtenaam niet van een waarde voorzien. In versie voor 
versie 5.2.3 leverde dit fouten op omdat NedGeoberichten deze waarden verwachtte 
in het bericht. Dit is nu aangepast. NedGeoberichten slaat in de tabel 
MCM_ADRESSEN die gegevens op die in het bericht aangeleverd worden door de BAG 
applicatie. Indien gegevens ontbreken worden geen fouten gegenereerd em loopt het 
berichtenverkeer door. 
 

• In versie 5.0 van NedGeoberichten is de instelling ID_Overnem aan 
systeeminstellingen toegevoegd.  
 
Sommige BAG applicaties kennen aan objecten interne sleutels (zoals Key2BAG van 
Centric) en wisselen deze uit via het berichtenverkeer met de tekenomgeving van 
NedGraphics. Andere BAG applicaties doen dat niet.  
 
NedGeoberichten heeft deze sleutel wel nodig voor de correcte werking. In gevallen 
dat de sleutel via het berichtenverkeer niet wordt uitgewisseld met de tekenomgeving 
genereert NedGeoberichten deze sleutel zelf. In andere gevallen wordt de interne 
sleutel die door de BAG applicatie is uitgedeeld gehanteerd.  
 
Met de waarde van de instelling ID_Overnemen bepaalt de beheerder of deze 
(interne) slutel door NedGeoberichten zelf gegenereerd dient te worden of 
overgenomen te worden uit het bericht dat door de BAG applicatie gestuurd wordt. 
Het is voor de werking van het berichtenverkeer dus van zeer groot belang dat de 
waarde van de instelling ID_Overnemen van de juiste waarde is voorzien.  
In versie 5.2.3 is derhalve een controle ingebouwd waarmee de waarde van 
ID_Overnemen op juistheid gecontroleerd wordt. 
 

Indien de ingevulde waarde niet correct is dan wordt de onderstaande waarschuwing 
gegenereerd:  
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Dit is ook te zien in de logging, zie hieronder: 
 

 
 
Pas in dat geval de waarde van ID_Overnemen aan. 

 

7.3. Versie 5.3.0 

• Als er vanaf de client op de pagina instellingen-applicatie op de knop opslaan werd 
gedukt, verdween de pagina. Dit is opgelost. 

• Bij het exporteren, indien de BAG leverancier “PINK” is, werd de logging niet goed 
afgesloten. Dit is opgelost. 

• De zoekopties in de schermen export ,import en logging zijn verbeterd. 
 

7.4. Versie 5.3.2 

• In vorige 5.x versies werd het bagobjectnummer niet uitgewisseld met de BAG 
applicatie (bij exporteren van berichten werd het attribuut bagobjectnummer niet van 
een waarde voorzien). Dit gaf problemen wanneer de BAG applicatie van Vicrea, 
Neuron BAG, in gebruik is. De geëxporteerde berichten konden niet verwerkt worden 
in Neuron BAG. 
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In versie 5.3.2 wordt hier een oplossing voor geboden. Indien de leverancier van de 
BAG applicatie Vicrea is wordt bagobjectnummer door NedGeoberichten gevuld met 
de waarde van de BAG identificatie (16-cijferige identificatie).  
 
Indien NedGeoberichten niet over de BAG identificatie beschikt (omdat het BAG 
object in de CAD omgeving opgevoerd is en nog niet als zodanig geregistreerd is in 
Neuron BAG; bij constateringen door de CAD operator) wordt een lege waarde als 
bagobjectnummer uitgewisseld. Dit is conform eerder gemaakte afspraken met 
Vicrea.  
 

7.5. Versie 5.4.0 

• Versie 5.4.0 ondersteunt het nieuwe koppelvlak van PinkRoccade. Het nieuwe 
koppelvlak ondersteunt meerdere mandantnummers (voorheen werd alleen het 
mandantnummer 100 ondersteund). Om het mandantnummer op te kunnen geven is 
het Instellingen scherm in NedGeoberichten webapplicatie uitgebreid met de 
volgende velden:  

 

•  
 

Nadat de beheerder voor BAG Applicatie gekozen heeft voor PinkRoccade verschijnt 
de bovenstaande regel in het scherm (Vul hier de URL van de Webservice in: ) 
Hieronder is een korte beschrijving van de drie velden: 

1. Vanaf deze versie is het mogelijk om het berichtenverkeer via https te doen 
verlopen. Indien u het berichtenverkeer via de beveiligde https verbinding 
wenst te doen verlopen, kiest u in het eerste veld voor de optie https. Indien 
voor deze beveiligde verbinding gekozen is dienen de volgende stappen 
aanvullend uitgevoerd te worden: 

a. Importeer de Root Certificaat op de server waarop NedGeoberichten 
geïnstalleerd. Het certificaat dient aanwezig te zijn in de map 
Vertrouwde basiscertificeringsinstanties op de betreffende server 

b. De Server certificaat dient op de server in de map Certificaat 
geïmporteerd te worden. 

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de hierboven beschreven stappen, 
neemt u dan contact op met NedGraphics. 

2. In het tweede veld dient u de servernaam waarop het koppelvlak van CGA 
geimplementeerd is op te geven zolas in het voorbeeld hierboven is gedaan, 
dus [Naam Van Server]:Poortnummer 

3. Het derde veld bevat het mandantnummer zoals PinkRoccade deze ingesteld 
heeft. Het mandantnummer is altijd een driecijferig nummer, bijvoorbeeld: 
100 of 202 of 300. Indien u het mandantnummer leeg laat wordt voor het 
berichtenverkeer tussen NedGeoberichten en CGA het oude koppelvlak 
gehanteerd. 

• In de versies voor versie 5.4.0 werden gebruikersnaam en wachtwoord, welke 
benodigd zijn voor het berichtenverkeer, weggeschreven in logbestanden. In deze 
versie is dat niet meer het geval. Dit is gedaan om het berichtenverkeer beter te 
beveiligen (immers de gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen niet eenvoudig 
worden achterhaald). 

• In de schermen Import en Export weden bij het importeren en/of exporteren de 
zoekvelden gedeactiveerd. In versie 5.4.0 is dat niet meer het geval. De beheerder 
kan dus tijden het importeren of het exporteren van berichten nu zoeken naar 
berichten in de genoemde schermen.  
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8. AANPASSINGEN DATABASE EN 
PACKAGES 

8.1. Database aanpassingen 

Bij de upgrade worden de volgende aanpassingen gedaan aan de database: 
 

• De tabel MCM_ADRESSEN wordt ontdubbeld op basis van de objectidentificatie. De 
meest recente versie wordt behouden. Daarnaast worden van identieke dubbele 
records slechts 1 record bewaard. Hierna wordt er een Unieke index op de 
objectidentificatie geplaats zodat dubbele records niet meer aangemaakt kunnen 
worden.  

• Er worden 3 nieuwe systeeminstellingen toegevoegd aan de tabel 
MCM_SYSTEEMINSTELLINGEN namelijk: 

o GRID_HORIZONTAAL,  
o GRID_VERTICAAL en 
o en AANTALDAGENLOGGING (aantal dagen dat de logging bewaard blijft).  

De instellingen GRID_HORIZONTAAL en GRID_VERTICAAL worden gebruikt bij het in 
een grid plaatsen van verblijfsobjecten die dezelfde x- en y-coördinaten in de BAG 
applicatie toegekend gekregen hebben. Initieel worden deze instellingen van de 
waarde 0 voorzien.  

• In de koppeltabellen (NAG_<ENTITY> tabellen) is het formaat van de velden 
documentdatum, BEGINDATUM_OBJECT en EINDDATUM_OBJECT gewijzigd. Het veld 
bagobjectnummer is numeriek gemaakt. 

• Er wordt een index aangemaakt op de tabel mcm_log_details voor de kolom lhr_id. 
Hierdoor worden de details van de log sneller geopend.  

 

8.1.1. Versie 5.4.0 

• De kolom status_code is in de tabel mcm_statuscodes vergroot naar 500 karakters. 
De reden hiervan is dat er statuscodes in berichten worden aangeleverd met meer 
dan eerder toegestaan aantal karakters. 

8.2.  Aanpassingen MCM_NAG_PCK 

In deze paragraaf worden de in MCM_NAG_PCK package aangebrachte wijzigingen 
opgesomd: 
 

• Bij een kennisgeving bericht (WS_FUNCTIE = ‘K’) werd voorheen op zowel 
gisobjectnummer als op de BAG identificatie gezocht naar de regel in de koppeltabel 
die gewijzigd (geüpdatet) moest worden. Bij objecten met BAG identificatie 16x0 
(00000000000000000) gaf dit foute resultaten terug. Vanaf versie 5.2 wordt slechts 
op basis van het gisobjectnummer gecontroleerd in de koppeltabel. Het 
gisobjectnummer is altijd een uniek nummer. Dat een gisobjectnummer meer dan 
één regel teruggeeft is uitgesloten. 

• Als er meerdere verblijfsobjecten via het berichtenverkeer binnen komen met 
dezelfde x- en y-coördinaten (‘op elkaar gelegen’), zullen deze in een grid geplaats 
worden. Hoe ver de verblijfsobjecten horizontaal en verticaal verplaatst worden is in 
te stellen via de systeeminstellingen GRID_HORIZONTAAL en GRID_VERTICAAL. 
Deze systeeminstellingen kunnen via Beheer -> Instellingen -> Systeem gewijzigd 
worden. 
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• Het veld PAND_INGANGSDATUM werd in voorgaande versies onterecht gevuld met 
de einddatum en het veld PAND_EINDDATUM met de begindatum. De velden worden 
nu in deze versie van correcte waarden voorzien. 

• Mocht de statuscode niet worden herkend in de mcm_statuscode tabel wordt de 
status code, zoals in het bericht geleverd, ook als status omschrijving in de NAG-
<ENTITEIT> tabellen weggeschreven.  

• De statuscodetabel werkt nu voor alle leveranciers. Kennisgevingen, Afwijzingen en 
schets geometrie worden altijd doorgezet naar de NAG tabellen. Voor verzoeken 
wordt in deze tabel gekeken of het een tekenverzoek voor de CAD operator moet 
worden. Mocht de statuscode niet aanwezig zijn in de tabel dan wordt het bericht 
met de betreffende statuscode ook doorgezet als verzoek naar de CAD 
tekenomgeving.  

8.3. Aanpassingen MCM_NGDW_PCK 

In deze paragraaf worden de in MCM_NGDW_PCK package aangebrachte wijzigingen 
opgenoemd: 
 

• Bij “Tekenverzoeken” (GEOMETRIE_TYPE = ‘T’) wordt de status van het in het 
bericht uitgewisseld object uit de NAG_<ENTITY> tabel achterhaald en in het 
(antwoord)bericht vanuit de CAD tekenomgeving uitgewisseld. Bij “Bulkgeometrie” 
worden geen statussen uitgewisseld met de BAG applicatie (zie hieronder) 

 
 

• De velden documentdatum, BEGINDATUM_OBJECT en EINDDATUM_OBJECT worden 
in het correcte formaat opgeslagen in de database. Bij de upgrade van 
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NedGeoberichten worden de genoemde velden in de NAG _<ENTITY> tabellen voor 
bestaande records worden bijgewerkt naar het correcte formaat. 

• Het is in enkele gevallen wenselijk om in de CAD tekenomgeving gewijzigde 
geometrie niet uit te wisselen met de BAG applicatie (zie paragraaf 5.3). De CAD 
operator kan het versturen van de gewijzigde geometrie tegenhouden door in het 
veld NIET_BEWERKT de waarde ‘Herstel’ in te vullen.  
Bij het aanmaken van berichten door NedGeoberichten worden deze mutaties 
‘overgeslagen’. Bovendien wordt de waarde van dit veld gewijzigd in “HERSTEL_NG” 
zodat bij een volgende wijziging de gewijzigde geometrie wel via het 
berichtenverkeer ter verwerking aangeboden wordt aan de BAG applicatie.  

• Er werd in vorige versies een foutmelding gegenereerd wanneer in de tabel 
ngg_vw_userdata een dubbel voorkomen aanwezig was (kenmerkpunt met dubbele 
codering). De foutmelding wordt in deze versie van NedGeoberichten als 
waarschuwing gelogd. Het bericht wordt namelijk wel verstuurd maar zonder 
userdata. Vanaf NGDW 3.3 is de NGdW view aangepast waardoor dit niet meer zou 
mogen optreden.  

• De Geometrie status wordt nu niet meer alleen op basis van de NGdW laagnaam 
bepaald maar ook op basis van de waarde van de kolom geometrie_status in de bag 
data definitie. Hiervoor is de bag datadefinitie versie 3 of hoger benodigd. 

• De functie Vul_init_opslag ging onder bepaalde omstandigheden fout. Dit probleem is 
opgelost en Vul_init_opslag levert geen problemen meer op. 

• In de CAD tekenomgeving is het mogelijk om de documentdatum in te vullen, hierbij 
is het invullen van de begindatumgeldigheid niet verplicht. De BAG zegt dat de 
begindatumgeldigheid niet kleiner mag zijn dan de documentdatum. Bij Bulk-
geometrie wordt dan de documentdatum overgenomen als 
begindatumtijdvakgeldingheid. Bij een Tekenverzoek resultaat zal eerst gecontroleerd 
worden of de documentdatum kleiner is dan de aangeleverde 
begindatumtijdvakgelding. Mocht dit niet het geval zijn wordt de documentdatum 
overgenomen als begindatumtijdvakgeldigheid. 

 

8.3.1. Versie 5.4.0 

• De optie ‘Herstel’ in de werklijst wordt nu per item verwerkt in plaats van in zijn 
geheel, zoals voorheen het geval was.  

• 1234 is geen valide gemeentecode. Vanaf versie 5.4.0 wordt deze waarde 
gecontroleerd. Indien als waarde van de gemeentecode 1234 ingevuld is, zal het 
berichtenverkeer stoppen. De juiste waarde van de gemeentecode dient opgegeven 
te worden in Instellingen om het berichtenverkeer weer te activeren.  

• Als bij uitgaande berichten (richting BAG applicatie) een object als status 
omschrijving een authentieke reeds beëindigde status heeft (bijvoorbeeld ‘Sloop 
gereed’) zal de verwijdering in de CAD omgeving niet uitgewisseld worden met de 
BAG applicatie. Dit om te voorkomen dat in de BAG applicatie al beëindigde objecten, 
nadat ze in de CAD tekenomgeving verwijderd zijn, aangeboden worden ter 
verwerking. 

 

8.4. Aanpassingen MCM_PINK_PCK  

In deze paragraaf worden de in MCM_PINK_PCK package aangebrachte wijzigingen 
opgenoemd. Deze aanpassingen zijn uiteraard alleen van toepassing op CGA gebruikers. 
 

• Het type adres is nu altijd “HOOFDADRES” aangezien er geen nevenadressen meer 
worden opgeslagen. Het type werd niet altijd correct opgeslagen.  

• Bij BPT (kennisgeving-) berichten kon het voorkomen dat het gisobjectnummer niet 
van een waarde voorzien was. Dit kwam alleen voor wanneer een oud bericht 
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(bericht dat gegenereerd is met NedGeoberichten versie 4 of ouder) 
geaccepteerd/afgewezen werd. Een BPT- of kennisgeving bericht waarvan het 
gisobjectnummer ‘leeg’ was leverde problemen op bij het importeren van berichten. 
Het berichtenverkeer werd afgebroken en moest handmatig worden opgestart. Dit is 
in deze versie anders opgelost. Het BPT- of kennisgeving bericht wordt nu niet 
verwerkt maar verstoort de import van overige berichten niet.  

• Bug die optrad wanneer een BPT-bericht binnenkomt zonder dat het bijbehorende 
bericht gevonden kan worden in de database is opgelost. 

 

8.4.1. Versie 5.4.0 

• In geïmporteerde berichten wordt door PinkRoccade het type bericht vermeld. In de 
praktijk komt het voor dat het type bericht niet van een waarde is voorzien. In de 
voorgaande versies resulteerde dit in het ‘vastlopen’ van het berichtenverkeer. Dit is 
niet meer het geval. Berichten die zonder type bericht door PinkRoccade worden 
aangeleverd, worden vanaf versie 5.4.0 behandeld als tekenverzoeken.  
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BIJLAGE 1 

Tabel MCM_BAG_GEMEENTEGRENS: 
 
KOLOMNAAM   VERPLICHT  FORMAAT 

 

GEOMETRIE    NOT NULL   MDSYS.SDO_GEOMETRY 
GEMEENTE_NAAM      VARCHAR2(200 CHAR) 
GEMEENTE_CODE   NOT NULL   VARCHAR2(50 CHAR) 
GEMEENTE_NUMMER      VARCHAR2(50 CHAR) 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


