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Geacht college, 

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het 

Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) de opdracht 

gegeven om de decentrale overheden te ondersteunen bij het voldoen aan de 

wettelijke bepalingen in het kader van de Wet elektronische publicaties (Wep)1. 

Naar verwachting treedt deze wet in werking op 1 juli 2021. Daartoe zal 

binnenkort een inwerkingtredingsbesluit bekend worden gemaakt. 

 

KOOP ontzorgt gemeenten, provincies en waterschappen met producten om 

officiële publicaties digitaal te publiceren. Zo kunnen overheden een eigen 

publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl uitgeven, hun regelgeving 

consolideren en inwoners informeren over besluiten van de overheid. 

 

Op dit moment maakt u uw algemeen verbindende voorschriften 

(‘verordeningen’) al bekend in een elektronisch gemeenteblad dat wordt 

gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Per 1 juli van dit jaar zal het 

verplicht worden om ook andere besluiten die niet tot één of meer 

belanghebbende zijn gericht (zoals beleidsregels) en kennisgeving van 

(ontwerp)besluiten in het kader van de openbare voorbereidingsprocedure van 

afdeling 3.4 Awb (zoals omgevingsvergunningen) op deze wijze te publiceren. 

Publicaties die op andere wijze worden gedaan zijn dan niet langer rechtsgeldig. 

Het niet voldoen aan de wettelijke publicatieverplichtingen kan daardoor serieuze 

juridische gevolgen hebben. 

 

Het blijkt uit onze gegevens dat uw organisatie op dit moment nog niet voldoet 

aan een of meer van deze voorschriften uit de Wep. Deze bepalingen zijn op dit 

moment nog niet van kracht. Maar we willen u erop attenderen dat dit per 1 juli 

wel het geval zal zijn, opdat u tijdig nog maatregelen kunt treffen aan de Wep te 

voldoen. 

 

Volgens onze gegevens voldoet uw organisatie nog niet aan de volgende 

verplichtingen uit de Wep: 

 
1  stb-2020-262 
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- De kennisgevingen worden nog niet gepubliceerd in uw gemeenteblad dat 

wordt uitgegeven op www.officielebekendmakingen.nl . Dit zijn over het 

algemeen aanvragen en afhandelingen van vergunningen. Dit is een 

verplichting vanaf 1 juli 2021.  
- Uw organisatie maakt nog gebruik van de zogeheten BM-module. Deze 

module zorgt voor publicatie van aanvragen en afhandelingen van 

vergunningen op uw eigen website. Echter, deze besluiten komen via deze 

module niet op www.officielebekendmakingen.nl terecht. Ze zijn daarmee na 

1 juli 2021 niet rechtsgeldig. De BM-module wordt door KOOP uitgefaseerd op 

1 juli. 

- De beleidsregels worden nog niet gepubliceerd in uw gemeenteblad dat wordt 

uitgegeven op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is een verplichting vanaf 

1 juli 2021.  

 

We hopen dat dit signaal u in staat stelt de maatregelen te nemen om tijdig aan 

de Wep te voldoen. En daarmee een deel van de dienstverlening van uw 

organisatie rechtsgeldig haar doorgang kan vinden.  

 

Mocht u vragen hebben aan de hand van deze brief, dan kunt u contact opnemen 

met onze accountmanager via de contactgegevens zoals deze in de rechterkolom 

van deze brief zijn vermeld. U kunt daarnaast additionele informatie vinden op 

https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-

waterschappen/project-wijziging-bekendmakingswet. KOOP ondersteunt uw 

organisatie graag in deze transitie. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

 

 

Hoogachtend, 

 

Bas van Staalduinen 

Waarnemend algemeen manager KOOP 

 


