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Aanleiding

In het optionele deel van IMGeo 1 is het toegestaan om de standaard IMGeo domeinwaardenlijsten uit te breiden
met eigen, niet in IMGeo gedefinieerde (custom) domeinwaarden. Bij het gebruik van custom domeinwaarden
dient bij uitwisseling te worden gerefereerd (middels een URI) aan een eigen codelijst, waarin de
domeinwaarde en definitie is opgenomen.
Het toevoegen van custom domeinwaarden is opgenomen in de IMGeo standaard om specifieke classificaties
aan de IMGeo-objecten te kunnen toekennen ten behoeve van het eigen interne beheerproces (bijv. beheer
openbare ruimte of aanlevering IMGeo data bij landmeetkundige inwinning door derden aan bronhouders). Het
advies is om zo veel mogelijk gebruik te maken van de standaard IMGeo domeinwaarden, en alleen daar waar
echt noodzakelijk een custom domeinwaarde toe te voegen in een eigen codelijst. De custom domeinwaarde
geldt dan als vervanging van een standaard IMGeo domeinwaarde.
Om de uniformiteit in de centrale registratie van BGT|IMGeo gegevens te borgen, ondersteunt de BGT-keten
géén custom domeinwaarden. Als in een aanlevering voor een kenmerk van een BGT|IMGeo-object een andere
domeinwaarde(lijst) voorkomt dan in de door Geonovum gepubliceerde IMGeo domeinwaardenlijsten 2, dan
wordt de aanlevering afgekeurd door de controleservice van de Landelijke Voorziening BGT (LV-BGT).
Het is in de praktijk niet voldoende duidelijk hoe custom domeinwaarden gebruikt mogen worden. Deze
werkafspraak moet deze onduidelijkheid wegnemen.
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Werkafspraak

De volgende werkafspraak geldt voor de BGT-keten:
Het is enkel en alleen toegestaan om IMGeo-domeinwaarden, zoals gepubliceerd in de IMGeodomeinwaardenlijsten door Geonovum, aan te leveren aan de BGT-keten (BRAVO/SVB-BGT en Landelijke
Voorziening BGT ). Het aanleveren van eigen (custom) domeinwaarden is niet toegestaan; een aanlevering
wordt hierop afgekeurd door de controleservice van de LV-BGT.
Deze werkafspraak geldt niet voor het interne beheerproces van de bronhouders. Bronhouders zijn vrij om voor
het interne beheerproces eigen (custom) domeinwaarden te gebruiken.
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Zie §3.8 Domeinwaardenlijsten in de Gegevenscatalogus IMGeo v2.1.1:
http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/gegevenscatalogus-imgeo-versie-211
2
http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/berichtenverkeer-domeinwaardenlijsten-gmlstuf-geo-imgeo-versie-21
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Impact werkafspraak

Deze werkafspraak heeft zodanig impact voor Bronhouders bij de opbouw en aanlevering van BGT|IMGeo
gegevens dat zij bij het aanleveren aan het SVB-BGT / LV-BGT in de plus-classificatie van hun objecten alleen
standaard-IMGeo domeinwaarden opnemen.
De werkafspraak heeft geen impact voor de ICT van SVB-BGT en LV-BGT.
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Registratie

Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de
BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: Mantis #4495.

