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Handleiding voor updates Drank en Horeca. 
Berkeley Bridge, maart 2018 

De aanpassingen in 4.8 

 Gedeeltelijke verlening / weigering aanhangsel bij melding leidinggevenden; 

 Controle SVH aangepast o.b.v. gewijzigde wet- en regelgeving; 

 Afwijken van ventilatie bij monument is ook mogelijk; 

 Vraag over Gebruiksmelding besluit brandveiligheid overige plaatsen in evenementenproces; 

 Gewicht toegevoegd aan risicoscan VRR bij vragen; 

 Risicoscan Venlo is geüpdatet; 

 Categorie na risicoscan Venlo niet meer te wijzigen; 

 Opbouw en afbouw data kunnen apart geprint worden in brieven; 

 Aparte instelling BIBOB voor melding leidinggevenden; 

 Vraag over probleem voor standplaatshouders bij evenementenproces; 

 Tijden evenement beschikbaar gemaakt voor bevestigingsbrief melding; 

 Instelling om stap kennisgeving overslaan te slaan bij evenementenproces; 

 Lijst evenementen bij een artikel 35-onthefffing op alfabetische volgorde; 

 Meerdere gelijktijdige aanvragen van een artikel 35-ontheffing bij één subject met mogelijk 
verschillende leidinggevenden per aanvraag; 

 Toont altijd het vinkje "melding gelezen" bij overledenen uit GBA-koppeling; 

 In de lijst niet-verwerkte aanvragen kan de lijst bijbehorende documenten getoond worden 
als VIS zelf als DMS dienst doet; 

 De hoogte van het digitale dossier wordt per gebruiker onthouden, en de lijst documenten 
scrolt nu bij het openen helemaal naar beneden, i.p.v. bijna helemaal; 

 Vanuit overzicht documenten (in het digitale dossier) kun je nu mail versturen, en aan die 
mail kun je meerdere documenten uit het dossier in VIS toevoegen als attachment; 

 Afschermen documenten BIBOB aangepast zodat dit per persoon ingesteld kan worden 
(vinkje BIBOB bij “Bedrijf tonen”); 

 Diverse bugfixes waaronder 
o emailadres in subject mocht maart 40 karakters zijn; 
o lokaliteit bleef leeg bij dubbelklikken; 
o zoeken op registratienummer in MIS; 
o foutmelding bij machtiging; 
o foutmelding bij zoeken in MIS; 

 Aanpassingen HorecaService 
o als er een database-probleem optrad bij het afsluiten van de service, kon deze ook 

niet opnieuw opstarten; 
o berichten werden soms op verwerkt gezet als dat feitelijk niet gelukt was; 
o als VIS zelf als DMS dienst doet, registratiedatum opslaan bij toegevoegde 

documenten. 

Documentaanpassingen 

de volgende documenten worden vervangen;  
1. 8.7.1.5_inrichtingseisen_mis_controle 
2. 11.1.a-III_31L1SB_ART10 
3. 11.1.b-I_30AL5 
4. 11.1.b-III_27L1SA_ART10 
5. 12.2.a-III_31L1SB_ART10 
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6. 12.3.a-III_27L1SA_ART10 
7. ev1_2_bevestiging_melding 
8. 10.2.d_dh_vergunning 
9. 10.4.d_concept_dh_vergunning 
10. 10.4.d_dh_vergunning 
11. 10.5_dh_vergunning 
12. 10.I.4_dh_vergunning 

 
de volgende documenten zijn nieuw 

1. 10.4.d_dh_weiger_bijschrijven. 
2. 10.4.d_dh_weiger_melding 
3. 10.2.d_dh_weiger_bijschrijven 
4. 10.2.d_dh_weiger_melding 

 
 


