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NOTITIE 

 

Onderwerp : Consultatie Besluit en Regeling elektronische publicaties 

Van : Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Aan : Drs. R.W. Knops, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Datum :  

 
 
 
Inleiding 
 
Hieronder volgen de juridische kanttekeningen bij de conceptvoorstellen voor het Besluit elektronische 
publicaties (hierna: Bep) en de Regeling elektronische publicaties (hierna: Rep).  
 
Alleen de bepalingen of onderdelen uit de tekst en de (nota van) toelichting die zijn voorzien van een 
kanttekening (wetstechnisch van aard of meer algemeen juridisch) zijn opgenomen in deze notitie. 
Verder zijn enige wijzigingsvoorstellen van ondergeschikte aard gedaan. 
 
 
 
Besluit elektronische publicaties 
 
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen  
De begripsbepalingen worden bij voorkeur voorafgegaan door een gedachtestreep. 
 
 
HOOFDSTUK 2 INTEGRITEIT BESLUITVORMING EN VASTSTELLING 
 
Het heeft de voorkeur om ‘besluitvorming’ in de titel van hoofdstuk 2 te vervangen door 
‘beraadslaging’, omwille van het consequent gebruik van termen. Artikel 2.1 bepaalt immers dat ‘… 
het bekendgemaakte besluit het besluit is waarover is beraadslaagd en dat nadien is vastgesteld.’.  
 
Artikel 2.1 Waarborgen 
Wat is de consequentie als het college van burgemeester en wethouders onvoldoende heeft voldaan 
aan de verplichting tot het treffen van de in artikel 2.1 voorgeschreven ‘nodige maatregelen’? 
 
Het heeft de voorkeur om de tekst van het artikel te splitsen in twee leden. In dat geval wordt de 
laatste zin in een afzonderlijk lid (tweede lid) opgenomen en wordt de aanhef van de Rep daarop 
aangepast. 
 
 
HOOFDSTUK 3 PUBLICATIEBLADEN 
 
Artikel 3.1 Uitgifte op internetadres 
Eerste lid 
In de nota van toelichting (p. 11) wordt met betrekking tot het afkondigingsblad verwezen naar de 
toelichting bij artikel 3.4. Het is wenselijk dat hier wordt uitgelegd wat onder het afkondigingsblad wordt 
verstaan. 
 
Derde lid 
Op de publicatiebladen wordt vermeld wanneer zij zijn uitgegeven. In de nota van toelichting (p. 11) is 
uitgelegd dat in het algemeen kan worden volstaan met de vermelding van de datum van uitgifte. In 
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bijzondere gevallen kan in aanvulling hierop behoefte bestaan aan vermelding van het tijdstip van 
uitgifte. Het heeft de voorkeur om het derde lid ten aanzien hiervan te verduidelijken. 
 
 
 
Artikel 3.2 Beschikbaar blijven 
‘Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ graag vervangen door ‘Onze Minister’, 
zie de definitie. 
 
Het heeft de voorkeur om de tekst van het artikel te splitsen in twee leden. In dat geval wordt de 
laatste zin in een afzonderlijk lid (tweede lid) opgenomen en wordt de aanhef van de Rep daarop 
aangepast. 
 
Artikel 3.3 Betrouwbaarheid, beveiliging en integriteit 
‘Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ graag vervangen door ‘Onze Minister’, 
zie de definitie. 
 
Het heeft de voorkeur om de tekst van het artikel te splitsen in twee leden. In dat geval wordt de 
laatste zin in een afzonderlijk lid (tweede lid) opgenomen en wordt de aanhef van de Rep daarop 
aangepast. 
 
Artikel 3.5 Opneming 
In de nota van toelichting (p. 12) moet ‘nadere regels kunnen worden gesteld (tweede lid)’ worden 
vervangen door ‘nadere regels worden gesteld (tweede lid)’. 
 
 
HOOFDSTUK 4 BEKENDMAKING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7, TWEEDE LID, VAN DE WET 
 
Artikel 4.1 Beschikbaar blijven 
Eerste en tweede lid 
In de titel van artikel 4.1 staat ‘Beschikbaar blijven’, maar de tekst van het eerste en tweede lid gaat 
over ‘elektronische toegankelijkheid’. In de nota van toelichting (p. 13) wordt genoemd dat het eerste 
lid een norm bevat die is afgeleid van de in artikel 3.2 opgenomen norm met betrekking tot het 
beschikbaar blijven van publicatiebladen. Het heeft dus de voorkeur om in het eerste en tweede lid 
‘elektronischte toegankelijkheid’ te vervangen door ‘beschikbaar blijven’. 
 
Het is aan te bevelen om de zinsnede ‘op de bij de bekendmaking aangegeven wijze’ te verduidelijken 
in de nota van toelichting (p. 13). 
 
 
HOOFDSTUK 5 BESCHIKBAARSTELLING GECONSOLIDEERDE TEKSTEN 
 
Artikel 5.1 Geconsolideerde teksten op internetadres 
Bij gemeenten worden (door de gemeenten zelf) ook de toelichtingen bij algemeen verbindende 
voorschriften soms geconsolideerd. Dit komt in de praktijk veel voor. Hierover kan iets worden 
opgemerkt in de nota van toelichting (p. 13). Zie bijlage 4, onder ‘Toelichtingen bij algemeen 
verbindende voorschriften’ (p. 15), van de Rep.    
 
 
HOOFDSTUK 6 ELEKTRONISCHE BERICHTEN 
 
In het algemene gedeelte van de nota van toelichting, onder ‘1. Strekking en doelstelling’, derde 
opsommingsteken (p. 8), kan worden toegevoegd dat de ontvanger kan aangeven een dergelijk 
bericht niet te willen ontvangen. 
 
 
 
Regeling elektronische publicaties 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen  
Minister 
In een ministeriële regeling wordt een minister aangeduid als ‘de Minister (van/voor …)’, zie aanwijzing 
3.23 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Het heeft de voorkeur om de term ‘minister’ te 
vervangen door de term ‘de Minister’. Als gevolg daarvan moet de begripsbepaling van ‘de Minister’ 
worden ingevoegd na de begripsbepaling van ‘dagelijks bestuur van het openbaar lichaam’. In de 
opsomming van begripsbepalingen wordt een alfabetische volgorde gehanteerd. 
 
De begripsbepalingen worden bij voorkeur voorafgegaan door een gedachtestreep. 
 
 
HOOFDSTUK 2 PUBLICATIEBLADEN 
 
Artikel 2.1 Uitgifte op internetadres 
In de toelichting (p. 21) kan met betrekking tot het afkondigingsblad worden verwezen naar artikel 3.4 
van het Bep en de toelichting daarbij.  
 
Artikel 2.2 Betrouwbaarheid en beveiliging 
Eerste lid 
Het heeft de voorkeur om ‘De minister’ te vervangen door ‘De Minister’. Zie de kanttekening bij artikel 
1.1. 
 
Derde lid 
In het derde lid en de bijbehorende toelichting (p. 22) staat ‘het geometrische of geografische 
informatie’. Moet dit worden vervangen door ‘het geometrische of geografische informatieobject’? In 
artikel 5.1, onderdeel B, onder 3, en in bijlage 1 staat ‘informatieobject(en)’. Wat omvat een 
informatieobject (bijvoorbeeld een regeling?)? Zie de kanttekening bij artikel 5.1, onderdeel B, onder 
3. Moet ‘,waaronder begrepen de geometrische begrenzing van gebieden’ niet worden vervangen 
door ‘,waaronder begrepen de aanwijzing en de geometrische begrenzing van gebieden’, conform 
artikel 5.1, onderdeel B, onder 3? 
 
Wat wordt bedoeld met ‘niet-machinaal leesbaar’ en ‘machinaal leesbaar’ in de toelichting (p. 20)? 
Kunnen deze termen worden uitgelegd (eventueel met voorbeelden)? Op grond van de Wet 
hergebruik van overheidsinformatie moeten gemeenten de overheidsinformatie langs elektronische 
weg beschikbaar stellen en hebben zij een inspanningsverplichting om de informatie in een open en 
machinaal leesbaar formaat, samen met de metadata, aan te bieden en gebruik te maken van open 
standaarden. Machinaal leesbaar houdt in voor computers leesbaar. 
 
Ons inziens moet de verwijzing naar ‘artikel 2.3’ in het algemene gedeelte van de toelichting, onder ‘4. 
Uitgangspunten’, eerste alinea (p. 20), worden vervangen door ‘artikel 2.2’. 
 
Artikel 2.3 Technische standaarden 
Eerste lid 
Met betrekking tot het aanleveren van gegevens over de in de publicatiebladen te publiceren 
teksten geldt wat daarover is opgenomen in artikel 1, tabel 1, van bijlage 1. Het voorstel is om 
eveneens bijvoorbeeld datum inwerkingtreding, datum terugwerkende kracht en datum 
uitwerkingtreding (van een publicatieversie) op te nemen. Van belang is dat de publicaties op de juiste 
wijze van metadata zijn voorzien. Zie de artikelen 15 en 16 van de Bekendmakingswet en 
Kamerstukken II, 2018/19, 35 218, nr. 3, p. 48. 
 
Het technische formaat, de metadata en de vormgeving van de publicaties zijn gestandaardiseerd. Het 
heeft de voorkeur om in artikel 1(, tabel 1,) van bijlage 1 de term ‘metadata’ op te nemen, zodat het 
duidelijk is dat met de gegevens over de te publiceren teksten metadata worden bedoeld. Zie artikel 
3.8 van het Bep en Kamerstukken II, 2018/19, 35 218, nr. 3, p. 20. 
 
In artikel 1, tabel 1, van bijlage 1 staat achter ‘Officiële titel’, dat het opschrift moet voldoen aan de 
voorgeschreven structuur. Wat houdt deze voorgeschreven structuur in en waar is deze te vinden? 
Voor de bekendmaking – en, daarvan afgeleid, ook voor de aanlevering van de bekend te maken 
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teksten aan het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (hierna: KOOP) – golden 
volgens artikel 2 en bijlage 4 van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling 
regelgeving decentrale overheden (Rebbrdo) eisen voor de wijze van invoeren in Decentrale 
Regelgeving en Officiële Publicaties (hierna: DROP). Boven de aangeleverde tekst, in het opschrift, 
moeten drie gegevens worden vermeld: aanduiding van het type tekst, aanduiding van de inhoud, en 
aanduiding van het vaststellend gezag. Deze eisen voor de wijze van invoeren (van het opschrift) in 
DROP komen niet terug in de Rep. Eventueel verwijzen naar de vindplaats? 
 
Tweede lid 
Het tweede lid heeft betrekking op omgevingsdocumenten, maar dat blijkt onvoldoende uit de tekst. 
Het heeft de voorkeur om dit te verduidelijken. 

 
Artikel 2.4 Vervangende uitgave 
De toepassing van onderdeel c is bedoeld voor zeer onvoorziene omstandigheden waarbij 
bekendmaking via een ander internetadres of verspreiding in papieren vorm vanuit het 
nooddistributiepunt niet mogelijk is. Is hiervan een voorbeeld te geven in de toelichting (p. 25)? En wat 
is het nooddistributiepunt? Is het onder beheer van KOOP? 
 
Artikel 2.5 Uitgiftepunt 
In de toelichting (p. 25) moet de titel/het tussenkopje ‘Artikel 3.5’ worden vervangen door ‘Artikel 2.5’. 
 
Artikel 2.6 Publicatiekosten decentrale overheden 
Tweede lid 
Het heeft de voorkeur om in bijlage 3 (p. 10) de volgorde van de artikelen 2 en 3 om te draaien. Zie de 
volgorde in artikel 2.6, eerste lid: eerst provincies (gedeputeerde staten), daarna gemeenten (het 
college van burgemeester en wethouders).  
 
 
HOOFDSTUK 3 BESCHIKBAARSTELLING GECONSOLIDEERDE TEKSTEN 
 
Artikel 3.2 Regels wijze van beschikbaarstelling 
Onderdeel a 
In bijlage 4 zijn niet alleen regels opgenomen als bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de 
Bekendmakingswet met betrekking tot de wijze van consolideren, maar ook aanwijzingen met 
betrekking tot het opstellen van algemeen verbindende voorschriften. Horen dergelijke aanwijzingen 
hier thuis? Wat is de beoogde status? 
 
In bijlage 4, derde alinea (p. 12), moet ‘137, derde lid, van de Provinciewet’ worden vervangen door 
‘artikel 137, derde lid, van de Provinciewet’. 
 
In bijlage 4, onder ‘Algemeen verbindende voorschriften die niet worden geconsolideerd’ (p. 12), moet 
‘artikel 6.1, tweede lid, van het Besluit elektronische publicaties’ worden vervangen door ‘artikel 5.1, 
tweede lid, van het Besluit elektronische publicaties’.  
 
In bijlage 4, onder ‘Bijlagen’, vijfde zin, moet ‘verwerk’ worden vervangen door ‘verwerkt’. Een bijlage 
is alleen toegestaan als de publicatie in het publicatieblad wegens aard of omvang van de bijlage niet 
mogelijk is. Deze uitzondering moet terughoudend worden toegepast. Wellicht is het handig om dit 
hier nog te vermelden. Als de bijlage niet uit een tekst bestaat, uit welke andere informatie 
(bijvoorbeeld afbeeldingen en tabellen?) kan of mag deze dan bestaan?  
 
In bijlage 4, onder ‘Toelichtingen bij algemeen verbindende voorschriften’ (p. 15), gaat het om de 
consolidatie van de toelichtingen bij algemeen verbindende voorschriften. Van belang is ook de 
bekendmaking van de toelichtingen die bij algemeen verbindende voorschriften behoren. Als er een 
toelichting bij een algemeen verbindende voorschrift is, is het wenselijk dat de toelichting bij de 
bekendmaking wordt toegevoegd. Het is aan te bevelen om hier aandacht aan te besteden. Zie de 
kanttekening bij hoofdstuk 5 van het Bep. 
 
 
HOOFDSTUK 4 ELEKTRONISCHE BERICHTEN 
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Artikel 4.1 Leeftijd, frequentie en grootte omgeving 
‘De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ graag vervangen door ‘de Minister’. Zie 
de kanttekening bij artikel 1.1. 
 
In het algemene gedeelte van de nota van toelichting, onder ‘1. Strekking en doelstelling’, derde 
opsommingsteken (p. 19), kan worden toegevoegd dat de ontvanger kan aangeven een dergelijk 
bericht niet te willen ontvangen. 
 
 
HOOFDSTUK 5 WIJZIGING BEKENDMAKINGSREGELING 
 
Artikel 5.1 Bekendmakingsregeling 
Onderdeel B, onder 3 
Moet in het tweede lid (nieuw) ‘kunnen publicaties worden uitgegeven’ niet worden vervangen door 
‘kunnen onderdelen van publicaties worden uitgegeven’? Zie ook artikel 2.2, derde lid, en de 
kanttekening bij artikel 2.2, derde lid. 
 
 
 
 
  


