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Geachte heer Knops, 
 
Hierbij reageren wij op de conceptvoorstellen voor het Besluit elektronische publicaties (Bep) en de 
Regeling elektronische publicaties (Rep), die u bij brief d.d. 3 december 2019 aan ons ter 
advisering heeft voorgelegd. Wij kunnen ons niet vinden in de aanpassing van de tarievenstructuur 
voor het gebruik van de voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), die 
door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) wordt beheerd. Dat 
geldt ook voor de aanpassing aan de prijsontwikkeling met terugwerkende kracht tot 2013. Wij 
bepleiten temporiseren. Daarnaast hebben wij een aantal kanttekeningen bij de digitale attendering 
en de juridische aspecten van de conceptvoorstellen voor het Bep en Rep. Hieronder lichten wij 
deze punten nader toe. 
 
Digitale attendering 
In de artikelen 6.1 en 6.2 van de Bep wordt (hoofdstuk 6 Elektronische berichten) de basis gelegd 
voor ongevraagde digitale attendering (per e-mail) op nieuwe elektronische publicaties om het 
publieksbereik te verhogen. De Wet elektronische publicaties (Wep) houdt geen verplichting tot 
digitale attendering in. Wij willen de suggestie doen om eerst enkele pilots te ontwikkelen, alvorens 
wordt overgegaan tot opschaling naar verzending naar alle e-mailadressen van accounthouders 
van MijnOverheid (opt-outstelsel). Zo kan ervaring worden opgedaan met de reacties van burgers. 
Momenteel vindt de planvorming alleen plaats op basis van onderzoek naar de belangstelling, maar 
niet op concrete proeftuinen. Het moet duidelijk zijn voor de burgers dat zij officielepublicaties.nl 
dienen te raadplegen voor de officiële tekst en de inwerkingtreding van de (nieuwe) elektronische 
publicaties. Daarmee wordt voorkomen dat burgers verwachtingen ontlenen aan elektronische 
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berichten. De digitale attendering is slechts een praktische service waarbij burgers worden 
geattendeerd op nieuwe publicaties.  
 
Kosten digtale attendering onbekend 
De kosten van digitale attendering zijn door KOOP becijferd op circa € 0,4 miljoen. De kosten van 
digitale attendering waren niet vermeld in de memorie van toelichting op de Wep en ook in de 
uitvoeringstoets die is opgesteld door VNG Realisatie kwamen deze kosten niet eerder in beeld. 
Gemeenten worden hierdoor overvallen. Het is nog onduidelijk of de ingeschatte kosten correct zijn. 
Om de attendering te doen werken moeten BRP-adressen van de Rijksdienst voor 
identiteitsgegevens en de bijbehorende e-mailadressen van Logius worden gekocht. De kosten 
hiervan zijn momenteel nog niet bekend. 
 
Tarievenstructuur   
De nieuwe staffel leidt tot een tariefsverhoging bij de 23 grootste gemeenten. Voor de grootste 
gemeenten houdt dit een verdubbeling van kosten in. Eerder hebt u in de memorie van toelichting 
van de Wep aangegeven dat de tarievenstructuur ongewijzigd zou blijven. Het is niet redelijk hierop 
terug te komen kort na de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer. 
 
Aanpassing aan de prijsontwikkeling 
Voorts is aanpassing aan de prijsontwikkeling vanaf 2021 over de periode 2013-2018 niet billijk. Dat 
KOOP tussentijds het tarief niet aan de prijsontwikkeling heeft aangepast is immers een verzuim 
van de organisatie en niet van de gemeenten. Bovendien is het tot nu toe in rekening gebrachte 
tarief gebaseerd op een overeenkomst tussen KOOP en de gemeenten. Het alsnog in rekening 
brengen van de tariefsverhoging vanaf 2013 is in strijd met die overeenkomst en dus niet mogelijk. 
De aanpassing van de prijsontwikkeling kan dus pas ingaan vanaf het inwerkingtreden van de wet. 
  
Wij merken voorts op dat het hanteren van het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie niet de 
meest voor de hand liggende is. Een koppeling met de financiële ontwikkeling van de gemeenten 
zou hier logischer zijn. Bijvoorbeeld het accres van het gemeentefonds of het CPB-index ‘prijs 
materiële overheidsconsumptie’ die verband houdt met de uitgaven van overheden. 

 
Temporiseren 
Gemeenten hebben belang bij het goed functioneren van DROP. Om dat zo te houden is 
aanpassing aan de prijsontwikkeling nodig, maar de maatregelen zullen tezamen leiden tot een 
lastenverhoging voor gemeenten met een bedrag van circa € 0,5 miljoen (15%) per 2021 ineens. 
Wij vragen u om de verhoging van de lasten in de tijd te faseren, zodat de impact wordt verminderd.  
Een alternatief is dat u de activiteiten met betrekking tot digitale attendering zelf bekostigt als u van 
mening bent dat deze onverwijld moeten worden opgepakt.  
 
Juridische aspecten 
Aanvullend op bovenstaande punten zijn er een aantal wetstechnische en algemeen juridische 
kanttekeningen en vragen met betrekking tot de tekst en de (nota van) toelichting van de Bep en 
Rep. Deze treft u in de bijlage aan. 
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Slot 
Tot slot resteert mij u te bedanken voor de gelegenheid om onze zienswijze naar voren te brengen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 
Algemeen directeur 
 
 
 
  
 


