
Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Deel 5: Publicatie

Inhoudsopgave
Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving.......................................................................1

1. Standaardmodel wetstechnische informatie ......................................................................2
2. Aanwijzingen bij de toepassing van het standaardmodel wetstechnische informatie .......3

2.1 Algemeen......................................................................................................................3
2.2 Positie van de wetstechnische informatie op de internetpagina .................................3
2.3 Over te nemen elementen ...........................................................................................3
2.4 Indien van toepassing verplicht op te nemen gegevens .............................................4
2.5 Niet voorgeschreven elementen ..................................................................................4
2.6 Facultatief ....................................................................................................................4

Bijlage 1: Voorbeeld wetstechnische informatie ........................................................................5
Wetstechnische informatie .....................................................................................................5

Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties IPM Decentrale Regelgeving 4.0
augustus 2008 deel 1, pagina 1



1. Standaardmodel wetstechnische informatie 

Vanuit de CVDR zal de regelgeving gepubliceerd worden op www.overheid.nl. Voor de 
publicatie van de lokale regelgeving op de website van de decentrale overheid kan gebruik 
worden gemaakt van oplossingen van softwareleveranciers, maar ook van de door KOOP 
ontwikkelde webservice waarmee kant-en-klare XHTML-pagina’s opgeleverd worden. 

Als mede gepubliceerd wordt op de eigen website dan wordt, omwille van de duidelijkheid 
aanbevolen, dat voor deze publicatie het landelijke standaardmodel wordt gebruikt. Dit is 
verwerkt in het standaardmodel wetstechnische informatie. 

Door het opnemen van een standaardmodel met wetstechnische informatie wordt bij elke 
versie van een regeling worden bronnen, status en werkingssfeer van de betrokken tekst 
duidelijk gemaakt. In het licht van herkenbaarheid en daarmee bruikbaarheid van het 
regelingenbestand in onderlinge samenhang met andere regelingenbestanden is het 
onderstaande model verplicht toe te passen. Zowel de volgorde van de onderdelen, als de 
koppen en veldnamen worden conform het model één op één overgenomen. De stijl en 
opmaak van tabel staat vrij.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie [type overheidsorganisatie] [de organisatie die (een 
versie van) de 
regeling vaststelt]

Officiële naam regeling [officiële naam van de regeling] 

Citeertitel [citeertitel van de regeling] 

Deze versie is geldig tot 
(als de vervaldatum is vastgesteld) 

[datum intrekking van (een versie van) de regeling] 

Vastgesteld door [vastgesteld door] 

Onderwerp [onderwerp van de regeling] 

Opmerkingen m.b.t. de regeling 
[Opmerkingen m.b.t. de regeling] 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
[Wettelijke grondslag] 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
[Gedelegeerde regelgeving]

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
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Datum 
inwerkingtreding

Terugwerkende kracht 
t/m

Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking

Kenmerk 
voorstel

[datum van 
inwerkingtreding 
van deze versie] 

[datum 
terugwerkende kracht 
van deze versie (t/m)]

[betreft (aard van 
de wijziging)]

[datum ondertekening van 
deze 
versie] 
[bron bekendmaking] 

[kenmerk 
voorstel] 

2. Aanwijzingen bij de toepassing van het standaardmodel wetstechnische  
informatie 

2.1 Algemeen

• Boven het standaardmodel wetstechnische informatie wordt de officiële naam van de 
regeling vermeld.

• Onder het standaardmodel wetstechnische informatie wordt de geconsolideerde tekst 
van de regeling geplaatst, waarbij onder de titel van de regeling de tekst 
“(geconsolideerde versie, geldend vanaf {datum})” opgenomen wordt indien er 
meerdere versies van de regeling bestaan.

• Daar waar in het standaardmodel gegevens door blokhaken [ ] zijn ingesloten, is het 
de bedoeling deze gegevens inclusief de blokhaken bij toepassing van het model te 
vervangen door een concrete waarde.

• Bij elke nieuwe versie van een regeling wordt in het “Overzicht van in de tekst 
verwerkte wijzigingen” een nieuwe regel toegevoegd, die de voorgeschreven gegevens 
bevat van de onderhavige versie. 

2.2 Positie van de wetstechnische informatie op de internetpagina 

• Wetstechnische informatie hoeft niet permanent zichtbaar te zijn bij het tonen van de 
regeling op de internetpagina. 

• Wetstechnische informatie mag ook door middel van een knop of tekstlink op de 
internetpagina met de regeling opvraagbaar gemaakt worden. 

• Wel dient de (eventueel opgevraagde) wetstechnische informatie altijd getoond te 
worden direct boven de geconsolideerde tekst van de regeling. 

2.3 Over te nemen elementen 

• Volgorde van de wetstechnische informatie. 

• Naamgeving, lijnen en kaders van koppen, kolomtitels en velden.

• Waarden van de velden (zie ook Hoofdstuk IV).

• Hoofdletter- en kleinelettergebruik conform het desbetreffende codeerschema of de te 
gebruiken Controlled Vocabulary behorende bij het gegeven (zie ook Hoofdstuk IV).
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• Horizontale weergave van elk gegeven en bijbehorende waarde onder de kop 
“Gegevens van de regeling”.

• Weergave van elk gegeven en bijbehorende waarde onder de kop “Overzicht van in de 
tekst verwerkte wijzigingen”, waarbij:

◦ de eerste regel onder de kop “Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen” de 
kolomtitels in de aangegeven volgorde bevat; 

◦ alle volgende regels gezamenlijk de historie van de regeling vormen, in omgekeerd 
chronologische volgorde (dus de nieuwste versie bovenaan); 

◦ de onderhavige versie wordt gemarkeerd door middel van nadruk, hiervoor zijn de 
HTML- tags <strong> en <em> beschikbaar. Optioneel kan een afwijkende kleur 
gebruikt worden;

• Bij weergave van (een versie van) een regeling wordt een volledig overzicht van alle 
wijzigingen gegeven, zowel in het “verleden” als in de “toekomst” van desbetreffende 
versie. De weergegeven versie wordt gemarkeerd in een afwijkende kleur, de overige 
versies zijn aanklikbaar zodat er direct naartoe gesprongen kan worden.

2.4 Indien van toepassing verplicht op te nemen gegevens 

Voor die organisaties die gebruik maken van (aparte) inwerkingtredingbesluiten geldt dat de 
gegevens betreffende het inwerkingtredingsbesluit onder “Opmerkingen m.b.t. de regeling” 
dienen opgenomen te worden. 

2.5 Niet voorgeschreven elementen 

• Lettertype en -grootte. 

• Kleurgebruik en lijnengebruik tabel. 

• Kolombreedte bij de weergave van de “Gegevens van de regeling” en het “Overzicht 
van in de tekst verwerkte wijzigingen”. 

2.6 Facultatief 

• Verwijzingen naar documenten (o.a. grondslag, gedelegeerde regelgeving, bron 
bekendmaking, kenmerk voorstel) mogen worden uitgevoerd als hyperlink.

• Voorgestelde wijzigingen opnemen in het “Overzicht van in de tekst verwerkte 
wijzigingen”. In één geval mag in dit overzicht een vermelding worden opgenomen 
zonder dat er een wijziging in de regeling is aangebracht en zonder dat er een nieuwe 
versie aan het regelingenbestand wordt toegevoegd: wanneer bij het bestuursorgaan 
een wijzigingsvoorstel ingediend is dat nog niet is aangenomen mag in het overzicht 
worden vermeld door bij “Betreft” te vermelden: aanhangig. De overige gegevens 
worden dan niet ingevuld behoudens: “Kenmerk voorstel”
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Bijlage 1: Voorbeeld wetstechnische informatie 
Onderstaand voorbeeld betreft de huidig geldende versie van de “Algemene 
Inspraakverordening Gemeente Stadskanaal” van de gemeente Stadskanaal. Op de website 
van Advies Overheid.nl is een voorbeeld beschikbaar met meer functionaliteit, zoals 
werkende hyperlinks etc. 

Wetstechnische informatie 

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Stadskanaal

Officiële naam regeling Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en in 
de gemeente een belang hebbende natuurlijke en 
rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk 
beleid worden betrokken 

Citeertitel Algemene Inspraakverordening Gemeente 
Stadskanaal 

Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)

Vastgesteld door gemeenteraad 

Onderwerp bestuur en recht 

Opmerkingen m.b.t. de regeling 

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 

Gemeentewet, art. 150 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum 
inwerkingtreding

Terugwerkende 
kracht t/m

Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking

Kenmerk 
voorstel

01-10-2000 art. 2, lid 2 onder a 25-09-2000 
De Nieuwsbode, 27-09-2000 

R 5762 

01-01-1994 Nieuwe regeling 14-12-1993 
Onbekend. 

R 4409 
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