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Verplichte elektronische bekendmaking van algemeen
verbindende voorschriften per 1-1-2014
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Wet elektronische bekendmaking (Stb. 2008, 551),
besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving
decentrale overheden (Stb. 2008,553), regeling
elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling
regelgeving decentrale overheden (Stcrt 2008, 248)
De circulaire van 19 mei 2009 (kenmerk 20090000069568) informeerde over alle gevolgen van de Wet
elektronische bekendmaking
1 januari 2014
onbepaald

Kenmerk
2012-0000753713

Bijlagen
1

1. Inleiding
Deze circulaire heeft tot doel gemeenten, provincies en waterschappen te
informeren over de consequenties van de Wet elektronische bekendmaking voor
decentrale overheden per 1 januari 2014. De circulaire is met name van belang
voor ambtenaren die betrokken zijn bij de bekendmaking van algemeen
verbindende voorschriften (verordeningen) en andere besluiten.
In de artikelen XII, XIII en XIV van de Wet elektronische bekendmaking zijn
wijzigingen van artikel 139 Gemeentewet, artikel 136 Provinciewet en artikel 73
Waterschapswet opgenomen die inhouden dat decentrale overheden gehouden zijn
hun algemeen verbindende voorschriften bekend te maken in een elektronisch blad.
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2014 (Stb. 2012, 331). Dit
betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen met ingang van 1 januari
2014 verplicht zijn hun regelgeving te publiceren in een elektronisch gemeenteblad,
provincieblad of waterschapsblad. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen is overeenstemming
bereikt over deze datum.
Nadere regels worden gegeven in het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling
regelgeving decentrale overheden (Stb. 2008, 553; verder te noemen: het Besluit)
en de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving
decentrale overheden (Stcrt. 2008, 248; verder te noemen: de Regeling).
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt een centrale
publicatievoorziening ter beschikking waarmee decentrale overheden desgewenst
en tegen betaling van een vergoeding het hier bedoelde elektronische
publicatieblad kunnen produceren. Voor de periode tot 1 januari 2014 is de
bekendmaking in een elektronisch blad voor decentrale overheden facultatief. In
deze circulaire licht ik deze wijziging verder aan u toe.

Datum
~ ~ 2013
Kenmerk
2012-0000753713

2. Wat is de achtergrond van de Wet elektronische bekendmaking?

Dienstverlening aan burgers staat centraal in het kabinetsbeleid. Hierbij past het
dat de overheid de toegang tot wet- en regelgeving zo eenvoudig mogelijk maakt.
Wetten en andere regelingen treden pas in werking nadat zij zijn bekendgemaakt.
Tot dusver kon die bekendmaking op papier geschieden, door middel van een
publicatieblad of door ter inzage legging. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid
is die wijze van bekendmaking niet langer de meest adequate.
De Wet elektronische bekendmaking bevat in verband hiermee een aantal
voorschriften voor decentrale overheden op het gebied van de bekendmaking van
algemeen verbindende voorschriften en de beschikbaarstelling van geconsolideerde
(doorlopende) teksten van deze besluiten die gefaseerd in werking treden. In
onderstaand schema is te zien, op welke tijdstippen de verschillende bevoegdheden
en verplichtingen in werking zijn getreden of zullen treden:
Verplichting:

Datum ingang:

1. Algemeen verbindende voorschriften mogen bekend
worden gemaakt in een elektronisch gemeenteblad,
provinciaal_blad,_waterschapsblad.
2. Geconsolideerde teksten van algemeen verbindende
voorschriften van gemeenten, provincies en waterschappen
worden verplicht op internet gepubliceerd.
3. Algemeen verbindende voorschriften moeten bekend
worden gemaakt in een elektronisch gemeenteblad,
provinciaal_blad,_waterschapsblad.

1-7-2009

1-1-20 11

1-1-20 14

De stappen 1 en 3 hebben betrekking op de bekendmaking (als voorwaarde voor
inwerkingtreding) terwijl stap 2, het beschikbaar houden van geconsolideerde
teksten, een andere vorm van kennisgeving betreft die niet van belang is voor de
inwerkingtreding, maar wel voor de toegankelijkheid van de betrokken teksten.
De verplichting tot elektronische bekendmaking van decentrale regelgeving per 1
januari 2014 vormt, zoals het schema laat zien, het sluitstuk van de
inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking.
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3. Welke veranderingen brengt elektronische bekendmaking van
decentrale regelgeving met zich mee?

Datum
5juni 2013
Kenmerk

3.1. Huidige en toekomstige werkwijze

2012-0000753713

Huidige wijzen van bekendmaken
Provincies, gemeenten en waterschappen maken hun algemeen verbindende
voorschriften op dit moment respectievelijk bekend:
• in het op een algemeen toegankelijke wijze (al dan niet elektronisch) uit te
geven provinciaal blad (art. 136, tweede en derde lid, Provinciewet);
• in het op een algemeen toegankelijke wijze (al dan niet elektronisch) uit te
geven gemeenteblad, dan wel, bij gebreke daarvan, door terinzagelegging voor
de tijd van twaalf weken op het gemeentehuis of op een andere door het
college te bepalen plaats en door het doen van mededeling daarvan in een
plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. (art. 139, tweede
en derde lid, Gemeentewet);
• in het op een algemeen toegankelijke wijze (al dan niet elektronisch) uit te
geven waterschapsblad, dan wel, bij gebreke daarvan door terinzagelegging
voor de tijd van twaalf weken op de secretarie van het waterschap of op een
andere door het waterschapsbestuur te bepalen plaats en door het doen van
mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aanhuisblad (art. 73, tweede en derde lid, Waterschapswet).
Verplichte elektronische bekendmaking
Vanaf 1 januari 2014 moeten provincies, gemeenten en waterschappen een
elektronisch provinciaal blad, gemeenteblad of waterschapsblad uitgeven. Daarbij is
het volgende van belang:
• Naast de elektronische bekendmaking blijft het in de toekomst mogelijk om
algemeen verbindende voorschriften bij wijze van extra service op papier uit te
geven, maar dat vormt dan geen rechtsgeldige bekendmaking. Het
bestuursorgaan zal dit steeds duidelijk moeten aangeven.
• Ook een elektronische publicatie overeenkomstig het Internetpublicatiemodel
(IPM) bekendmakingen1 blijft bij wijze van extra service mogelijk, maar vormt
evenmin een rechtsgeldige vorm van bekendmaking, omdat op deze wijze niet
wordt voldaan aan de wettelijke eisen die aan een elektronisch publicatieblad
worden gesteld.
• In het elektronische publicatieblad dienen alle algemeen verbindende
voorschriften bekend te worden gemaakt. Artikel 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht maakt het mogelijk om ook andere besluiten die niet tot een of
meer belanghebbenden zijn gericht (beleidsregels, aanwijzingsbesluiten,
beschikkingen die niet tot een of meer anderen zijn gericht) in dit publicatieblad
bekend te maken.
• Een elektronisch publicatieblad zal de aanduiding gemeenteblad, provinciaal
blad of waterschapsblad moeten bevatten, de naam van het uitgevende
bestuursorgaan, de datum van publicatie en een nummer. Het is gebruikelijk
dat elke publicatie in een afzonderlijke aflevering van het publicatieblad wordt
opgenomen. Daarbij kunnen meerdere bladen op één dag worden uitgegeven.
Voorschriften hierover geeft de wet overigens niet. Er zijn wel voorschriften
m.b.t. de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgave. Zie
hiervoor paragraaf 3.2.

‘www. overheidheeftantwoprd. nh/producten.bekendmakjngen/Documentatie. html
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•
•

•
•

Burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, respectievelijk het
dagelijks bestuur van het waterschap bepalen het internetadres waarop het
elektronisch publicatieblad wordt geplaatst (art. 1, 2 en 3 van het Besluit).
Burgers moeten in staat worden gesteld om het elektronisch publicatieblad
kosteloos in te zien. Dit betekent dat op één of meer locaties de mogelijkheid
moet worden geboden aan burgers om via het internet kosteloos kennis te
nemen van het publicatieblad.
Net zoals nu al bij provincies en gemeenten geregeld is, kan iedereen een
papieren afschrift krijgen tegen ten hoogste de kosten van het maken van een
afschrift.
Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het
bestuursorgaan in een vervangende uitgifte, bijvoorbeeld door middel van een
gedrukte uitgave.

Datum
5juni 2013
Kenmerk
2012-0000753713

Krachtens de Wgr ingestelde openbare lichamen

Naar verwachting zal de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op 1 januari
2014 zijn gewijzigd in verband met de dualisering van het gemeente- en
provinciebestuur, invoering van een gemeenschappelijk orgaan met
rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (zie nrTK
stuk, nog op te nemen). Bij deze wetswijziging wordt ook voor openbare lichamen
geregeld dat algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekendgemaakt
worden. Het bestuur van een openbaar lichaam moet algemeen verbindende
voorschriften bekendmaken in de gemeentebladen, provinciale bladen resp.
waterschapsbladen van alle deelnemers aan het openbaar lichaam.
Huis-aan-huisblad

Algemeen verbindende voorschriften kunnen na 1 januari 2014 niet meer in het
huis-aan-huisblad bekend worden gemaakt. Wel kan bij wijze van service in het
huis-aan-huisblad een mededeling worden gedaan die geen rechtsgeldige
bekendmaking inhoud.
Door decentrale overheden wordt wel de vraag gesteld welke andere gebruikelijke
publicaties in een huis-aan-huisblad in een elektronisch gemeenteblad, provinciaal
blad of waterschapsblad kunnen worden gedaan.
De volgende publicaties kunnen desgewenst in plaats van in het huis-aan-huisblad
in het digitale publicatieblad worden opgenomen:
• Besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden ziin gericht.
Uit artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat deze
besluiten in het elektronische publicatieblad kunnen worden bekendgemaakt.
Het betreft besluiten van algemene strekking, niet zijnde algemeen
verbindende voorschriften, zoals:
plannen met een besluitkarakter;
beleidsregels;
concretiserende besluiten van algemene strekking (bijv. vaststelling
openingstijden stortplaats, aanwijzing als markt);
overige besluiten van algemene strekking.
Bij elektronische publicatie ligt kennisgeving van het gehele besluit voor de
hand. Wordt volstaan met een mededeling van de zakelijke inhoud, dan moet
het besluit tevens ter inzage worden gelegd. De terinzagelegging kan gelet op
artikel 2:14, tweede lid, Awb niet uitsluitend elektronisch plaatsvinden tenzij bij
wettelijk voorschrift (bv. een gemeentelijke verordening) anders is bepaald.
-

-
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•

Mededelingen zonder wettelijke grondslag. Gemeenten publiceren nu in huisaan-huisbladen en ook op websites allerlei andere mededelingen (besluiten,
openingstijden stadhuis, tijden waarop huisvuil wordt opgehaald, nieuws uit de
gemeenteraad) zonder dat hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Dit soort
informatie mag in het elektronische blad worden opgenomen.

Datum
5juni 2013
Kenmerk
2012-0000753713

De volgende publicaties kunnen niet zondermeer van het huis-een-huisblad naar
het elektronische publicatieblad worden overgeheveld:
• Ontwerpbesluiten
De kennisgeving van (de zakelijke inhoud van) een ontwerp-besluit waarop de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) van toepassing is
(bijvoorbeeld een ontwerp bestemmingsplan) geschiedt op grond van artikel
3:12, eerste lid, Awb in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad, dan wel op
een andere geschikte wijze. Artikel 2:14, tweede lid, Awb stelt dat, tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald, de verzending van berichten die niet tot
een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch geschiedt.
Kennisgeving in een elektronisch publicatieblad, kan onder omstandigheden een
‘andere geschikte wijze’ zijn mits daarnaast ook een vorm van nietelektronische kennisgeving plaatsvindt. Daarbij zou bijvoorbeeld kunnen
worden gedacht aan het aanplakken van mededelingen of het huis aan huis
verspreiden van folders rond de locatie waar het ontwerpbesluit betrekking op
heeft. De ‘andere geschikte wijze’ moet voldoen aan de voorwaarde dat de
kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting
bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit. Deze voorwaarde in niet
beperkt tot personen, woonachtig in het ambtsgebied van het betreffende
bestuursorgaan.
In de kennisgeving van (de zakelijke inhoud van) het ontwerpbesluit moet
vermeld worden waar het ontwerpbesluit ter inzage ligt (artikel 3:12, derde lid,
Awb). De terinzagelegging kan gelet op artikel 2:14, tweede lid, Awb niet
uitsluitend elektronisch plaatsvinden tenzij bij wettelijk voorschrift (bv. een
gemeentelijke verordening) anders is bepaald. Terinzagelegging uitsluitend op
de gemeentelijke website, al dan niet in een elektronisch blad, is bij gebreke
van een dergelijk wettelijk voorschrift dus niet voldoende: er zal ook een
fysieke terinzagelegging moeten plaatsvinden op de daarvoor gebruikelijke
plaatsen.
• Besluiten gericht tot een of meer belanghebbenden die niet kunnen worden
toegezonden
Een besluit gericht tot een of meer belanghebbenden dat niet aan een bepaalde
belanghebbende kan worden toegezonden of uitgereikt, bijvoorbeeld omdat
geen adres beschikbaar is of de identiteit van betrokkene niet bekend is (bijv.
bij een besluit tot toepassing van bestuursdwang, aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen), wordt op grond van art 3:41, tweede lid, Awb bekendgemaakt op
een andere geschikte wijze. Zolang de betrokkene niet heeft aangegeven dat
bekendmaking elektronisch kan2, is kennisgeving op grond van artikel 2:14.
eerste lid, Awb uitsluitend in de vorm van papieren bekendmaking (bijvoorbeeld
aanplakking aan het gemeentehuis) mogelijk.
Van (ontwerp)besluiten die krachtens een autonome gemeentelijke verordening
worden genomen, kan bij gemeentelijke verordening worden bepaald dat zij
elektronisch worden bekendgemaakt. Uitspraken van de Afdeling
Art 2:14, tweede lid, is alleen van toepassing op besluiten die zicht niet tot één of meer belanghebbenden richten.
Dat betekent dat de verordening van het tweede lid niet van toepassing is bij besluiten gericht tot één of meer
belanghebbenden.
2
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bestuursrechtspraak van de Raad vabn State3 lijken erop te wijzen dat dit ook geld
voor (ontwerp)besluiten in het kader van medebewind. In een
bekendmakingsverordening kan tevens worden aangegeven op welke wijze dit
gebeurd (in een elektronisch gemeenteblad, een ander elektronisch overheidsblad
of op een bepaalde website). Er is dan sprake van een wettelijk voorschrift als
bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, Awb waarbij wordt afgeweken van de
hoofdregel dat verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden
zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch geschiedt. De bij plaatselijke verordening
geregelde elektronische bekendmaking moet echter wel voldoen aan de eis van
3:12, eerste lid, Awb resp. 3:41, tweede lid, Awb dat er sprake is van een geschikte
wijze, d.w.z. dat de kennisgeving daadwerkelijk alle belanghebbenden kan
bereiken.

Datum
~ ~ 2013
Kenmerk
2012-0000753713

Overigens kunnen er in andere wet- en regelgeving aanvullende
publicatieverplichten zijn opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden.
3.2. De technische realisatie van de elektronische bekendmaking

In artikel 2 van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling
regelgeving decentrale overheden (Stcrt. 2008, 248) worden de volgende eisen
gesteld aan een elektronisch provinciaal blad, gemeenteblad of waterschapsblad:
• de publicaties moeten worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het
bestandsformaat Pdf/A1-a;
• het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden
uitgegeven en beschikbaar gehouden, moet voldoen aan hoge continuïteitseisen
en volgens algemeen aanvaarde Nederlandse en internationale standaarden
voor informatiebeveiliging zijn ingericht;
• alle mutaties in het systeem moeten worden geregistreerd buiten dit systeem
en van alle publicaties moet een elektronische kopie worden gemaakt, zodat
een reconstructie mogelijk is in het geval van een calamiteit.
Met name de VNG en Unie van Waterschappen hebben zich sterk gemaakt voor het
tot stand brengen van een gemeenschappelijke voorziening die de bekendmaking
van decentrale regelgeving ondersteunt. De overweging daarbij was dat zo’n
voorziening ervoor zorgt dat wordt voldaan aan de bovengenoemde eisen zodat de
afzonderlijke bestuursorganen hiervoor geen technische voorzieningen meer
hoeven te treffen. In overleg met de betrokkenen is voortbouwend op
voorzieningen die zijn getroffen voor de elektronische publicatie van Staatsblad en
Staatscourant een Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) tot
stand gebracht. Het staat gemeenten, provincies en waterschappen vrij al dan niet
van de GVOP gebruik te maken. De kosten van bouw en exploitatie van deze
voorziening komen voor rekening van de overheden die willen deelnemen. De
bouwkosten zijn voorgefinancierd door het ministerie van BZK. Als een groot deel
van de overheden aan de GVOP gaat deelnemen kan de bijdrage die per deelnemer
moet worden betaald worden verlaagd.
3.3. Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)

De Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) is een landelijk
publicatiesysteem voor decentrale overheden. De officiële bladen worden
‘

15 augustus 2012 201102433/1/A4; 201101170/1/A4; 201105354/1/A4
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gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Overheden kunnen op hun eigen
website een hyperlink aanbrengen naar hun regelingen in de GVOP of desgewenst
een kopie van deze regelingen op de eigen website publiceren. Het systeem is voor
alle decentrale overheden tegen betaling beschikbaar voor invoer en raadpleging.

Datum
5jmi 2013
Kenmerk
2012-0000753713

Via de invoermodule kunnen overheden hun bekendmakingen en mededelingen
invoeren in de GVOP. De GVOP bevat voorzieningen om Word documenten in te
voeren en om te zetten naar de standaard structuur in XML voor officiële
publicaties, wetstechnische informatie en andere metadata toe te voegen en
vervolgens online volgens de voorgeschreven PDF/A-la opmaak te publiceren.
Publicaties kunnen ook binnen de GVOP direct in de juiste XML structuur worden
geredigeerd. Op deze wijze behoeft een bestuursorgaan geen eigen technische
voorzieningen te treffen.
De GVOP zal binnenkort worden aangesloten op een attenderingsservice die
burgers in staat stelt om desgewenst via email op de hoogte te worden gesteld van
bekendmaking in zijn of haar omgeving.
In de toekomst zal daarnaast een webservice worden ontwikkeld voor overheden
die hun publicaties in een eigen systeem willen redigeren. De webservice zorgt voor
een export vanuit het eigen systeem naar de GVOP. Deze export dient in
overeenstemming te zijn met de voorgeschreven standaard. In de regel zal
aanlevering via een webservice plaatsvinden vanuit een door een leverancier
geleverde toepassing. U gebruikt dan de functies van het systeem van de
leverancier en hebt daarmee geen toegang tot het gebruik van de bovengenoemde
extra functies van GVOP.
Er zijn decentrale bekendmakingen die ook buiten de GVOP gepubliceerd moeten
worden. Zo moeten geheel nieuwe regelingen ook in het regelingenbestand van de
CVDR worden opgenomen en moeten sommige lokale kennisgevingen ook in de
Staatscourant worden gepubliceerd. Het zal mogelijk worden om deze handelingen
vanuit de GVOP te verrichten.
Het beheer van de GVOP wordt verricht door het Kennis en exploitatiecentrum
Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Dit is een bed rijfseenheid binnen De
Werkmaatschappij, een baten-lastendienst van BZK. Om toegang te krijgen tot de
GVOP is het noodzakelijk dat een bestuursorgaan zich aanmeldt bij KOOP en een
gebruiksovereenkomst sluit.
KOOP draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem voor de
licentiehouders. Ten behoeve van de doorontwikkeling van de GVOP zal een
licentiehoudersraad in het leven worden roepen. Deze adviseert over wijziging en
verbetering van de publicatievoorziening.
Om uw organisatie te helpen met de aansluiting op de GVOP is er bij KOOP een
vast aanspreekpunt beschikbaar in vorm van een implementatie- accountmanager.
Deze implementatiemanager kan uw organisatie begeleiden bij het aansluitproces
op de GVOP.
Voor aansluiting van uw Organisatie op de GVOP zijn onder meer de volgende acties
nodig:
• Meld uw Organisatie aan door contact op te nemen met de servicedesk van
het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties via het
emailadres: gvop@koop.wmrijk.nl.
• Er wordt een gebruiksovereenkomst gesloten tussen uw Organisatie en het
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties.
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•

Daarna inventariseert u binnen uw organisatie welke personen er gebruik
gaan maken van de applicatie en meldt deze aan bij het Kennis- en
Exploitatiecentru m Officiële Overheidspu blicaties.

Datum
~ ~ 2013
Kenmerk
20 12-00007537 13

Deze en andere acties zijn nader toegelicht op de website: http://koop.overheid.nl.
U kunt ook contact opnemen met de servicedesk van KOOP via het telefoonnummer
(070) 7000 526
De Waterschappen nemen overigens al collectief deel aan de GVOP via het
Waterschapshuis.
4. Toekomstige ontwikkelingen
In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat bedrijven en burgers
uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Het
ligt in dit kader voor de hand om de verplichting om algemeen verbindende
voorschriften bekend te maken in een elektronisch gemeenteblad, een elektronisch
gemeenteblad, provinciaal blad of waterschapsblad uit te breiden naar andere
kennisgevingen en bekendmakingen die door overheden moeten worden
gepubliceerd. Wanneer alle overheden voor hun publicatieblad gebruik zouden
maken van de GVOP wordt informatievoorziening op maat mogelijk, waarbij
burgers de mogelijkheid hebben om van alle bestuursorganen die publicaties
elektronisch te ontvangen die betrekking hebben op de eigen omgeving of
interessegebied. Ik ben in overleg met VNG, IPO en UvW over het opnemen van
een verplichting tot elektronische publicatie in de Awb en het gebruik van de GVOP
hierbij.
5. Voorlichting aan burgers
Het is van groot belang dat burgers op de hoogte worden gesteld van de
veranderingen met betrekking tot de publicatie van regelgeving. Vanzelfsprekend
behoort een goede communicatie over het moment waarop uw Organisatie besluit
over te gaan tot elektronische bekendmaking, de vindplaats van bekendmakingen,
de plaats waar bekendmakingen kunnen worden ingezien en waar een papieren
afschrift kan worden verkregen en van de vindplaats van geconsolideerde teksten
daarbij. Ik verzoek u in uw voorlichting aan de bovenstaande punten aandacht te
schenken.
6. Overzicht van de te ondernemen stappen
•
•
•
•

Bedenken of uw gemeente of provincie gebruik wenst te maken van de
GVOP of een eigen voorziening gaat inrichten die voldoet aan de eisen voor
elektronische bekendmaking.
Stappen ondernemen om uw algemeen verbindende voorschriften uiterlijk
vanaf 1 januari 2014 elektronisch bekend te maken door tijdige aanmelding
bij KOOP of door het inrichten van een eigen publicatievoorziening.
Indien u gemeente voor een eigen voorziening kiest toetsen of deze aan
wettelijke eisen voldoet.
Voorlichting geven aan burgers over de veranderingen in de wijze van
bekendmaking.
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Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel
succes toe bij de overstap naar elektronische bekendmaking.

Datum
5 Juni 2013

~(enmerk
2012-0000753713

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

R.H.A.
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