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MIM modelniveau’s

2

Is een model van de taal van een domein waarin
termen en definities worden gegeven aan de 
onderwerpen van gesprek.

Er worden relaties gelegd tussen de begrippen in het 
domein (nauwer/breder, gerelateerd) en tussen
begrippen in aanverwante domeinen.

BegrippenmodelNiveau 1

Is een formeel model van een (deel van een) domein
in de vorm van klassen en hun attributen en relaties.

Is gefundeerd op het begrippenmodel.

Maakt het mogelijk om gegevens (obv logisch
gegevensmodel) te begrijpen, waardoor informatie
ontstaat.

Conceptueel informatiemodelNiveau 2



MIM modelniveau’s (2)

3

Is gefundeerd op het conceptueel informatiemodel.

Moet passen binnen het conceptueel
informatiemodel.

Definieert de abstracte gevensstructuren voor
uitdrukken en uitwisselen van gegevens.

Logisch gegevensmodelNiveau 3

Is gefundeerd op het logisch gegevensmodel.

Voor concrete uitwisseling of opslag van gegevens
en verwerking in computersystemen.

Dit kunnen meerdere technische modelen zijn: XML, 
JSON API conform NL API strategie, Relationele
Database, etc.

De vorm van gegevens kan verschillen maar de 
betekenis blijft hetzelfde!

Technisch gegevensmodelNiveau 4



Begrippenmodel

4

https://begrippen.geostandaarden.nl/disgeo

https://begrippen.geostandaarden.nl/disgeo


Conceptueel model verbonden met 
begrippen
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Conceptueel- en Logisch model
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Relatie Conceptueel- en Logisch model
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Relatie Conceptueel- en Logisch model (2)
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Vragen?
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Waarom huidige bestuurlijke grenzen API?

▪ Behoefte binnen DSO om te kunnen bepalen welke bevoegde gezagen 
op een specifieke plek bevoegd zijn
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Bevoegd op deze locatie: 

• Gemeente Deventer

• Provincie Overijssel

• Waterschap Drents Overijsselse Delta

• Het Rijk



Waarom huidige bestuurlijke grenzen API?

▪ Om grenzen op te halen van bevoegd gezagen voor gebruik in 
Omgevingsdocumenten. 
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Mogelijkheden huidige API
- Ophalen van openbare lichamen

- Op basis van code (CBS codes + RVIG code)

- Op basis van OIN

- Op basis van een geometrie

- En diverse filtermogelijkheden (type, bestuurslaag, 
geldigOp)

- Ophalen van bestuurlijke gebieden

- Op basis van identificatie (CBS codes + RIVG code 
met suffix)

- Op basis van type

- Op basis van het openbaar Lichaam

- En diverse filtermogelijkheden (type, geldigOp)
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Welke gegevensbronnen worden gebruikt?

▪ Geen volwaardige achterliggende registratie

▪ Opgebouwd uit verschillende bronnen waar een deel van de gegevens
uit wordt gebruikt

▪ Updates vinden semi-automatisch plaats
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OIN’s

- Gemeenten

- Provincies

- CBS code

- gebiedsgrenzen

- Waterschappen

- CBS code

- gebiedsgrenzen

- Rijk

- RIVG code

- gebiedsgrenzen

Logius

COR API

BRK

Bestuurlijke

Grenzen dataset

Waterschapshuis

Waterschappen

Ministerie van BZK

Rijksgrenzen



DEMO



Logisch Model achter de BRK/DSO API
(afgeleid uit API en niet officieel)
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Vergelijking
logische
modellen

DiS-GEO

BRK/DSO



Vergelijking logische modellen

▪ Mogelijk in huidige DSO API, maar niet in ons model
▪ Opvragen en filteren openbaar lichaam op OIN nummer

▪ Opvragen en filteren openbaar lichaam op bestuurslaag

▪ Opvragen en filteren van rijksgebied + EEZ als 1 gebied (type 
territoriaalInclusiefEEZ)

▪ Mogelijkheden van ons model, niet mogelijk in huidige API
▪ Verbeterde tijdlijn geldigheid (mits registratie op orde)

▪ Tijdlijn registratie bevragen

▪ Veiligheidsregio’s en -gebieden bevraagbaar

▪ ligtInBestuurlijkGebied relaties bevraagbaar

▪ Maritieme zones als afzonderlijkgebied opvraagbaar

▪ Mogelijkheid bevragen gebiedstypes als losse resources
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