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1. Inleiding
Decentrale overheden zijn verplicht geconsolideerde teksten van hun algemeen 
verbindende voorschriften op het internet beschikbaar te stellen. Een geconsolideerde 
tekst is de tekst van de oorspronkelijke regeling waarin later vastgestelde wijzigingen zijn 
verwerkt.

De verplichting geldt voor alle versies van algemeen verbindende voorschriften die 
achtereenvolgens hebben gegolden vanaf 1 januari 2011. Er mogen ook andere besluiten 
van algemene strekking beschikbaar gesteld worden.

Voor het beschikbaar stellen van die teksten is het gebruik van de Centrale Voorziening 
Decentrale Regelgeving (CVDR) voorgeschreven. Met die applicatie worden regelingen 
gepubliceerd op een speciale website (http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr). 
Overheid.nl doorzoekt de daar gepubliceerde regelingen.

Deze handleiding informeert u over het rechtstreeks in de CVDR invoeren en beheren van 
teksten. Er zijn systemen voor het onderhoud van websites (cms-en) die teksten van 
algemeen verbindende voorschriften in de CVDR plaatsen. Als u zo'n cms hebt, gebruik 
dan de handleiding van de leverancier van uw website.

In Bijlage 1 vindt u een paar handreikingen voor het consolideren.

2. Systeemeisen
Om gebruik te maken van de CVDR dient u te beschikken over:

• een computer met 1Gb geheugen en een CPU met minimaal 2,8 GHz
• een goede internetverbinding
• een browser (minimaal Firefox 3.6 of Internet Explorer 8)

Ga na of u beschikt over MSXML 6.0

3. Toegang tot de CVDR
Om toegang te krijgen tot de CVDR hebt u ten minste een controleursaccount met een 
gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Zo'n account vraagt u aan bij 
regelgeving@overheid.nl. Als u gaat naar de website http://cvdr.overheid.nl, komt u in een 
inlogscherm waar u uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt invullen.

De CVDR kent twee soorten gebruikers: controleurs en invoerders. Invoerders kunnen 
regelingen maken en wijzigen. Controleurs kunnen hetzelfde, maar zij zijn bovendien 
bevoegd om regelingen op het internet te publiceren of daarvan af te halen.

U kunt ten hoogste drie accounts voor controleurs aanvragen. Daarnaast kunnen 
controleurs zelf een onbeperkt aantal accounts voor invoerders aanmaken.

Een account kan alleen opgeheven worden, als er geen regelingen meer aan die account 
gekoppeld zijn. De koppelingen kunt u omzetten met het menu Beheer gebruikers (zie 
onderdeel 5.3). Accounts van invoerders kunt u daarna zelf opheffen, accounts van 
controleurs moet u via regelgeving@overheid laten verwijderen.
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4. Statusoverzicht (hoofdmenu)
Na het inloggen komt u in het statusoverzicht, tevens het hoofdmenu. In dit scherm ziet u 
een overzicht van alle regelingen die in de CVDR zijn opgenomen en aan uw account zijn 
gekoppeld. Dit geldt alleen voor de regelingen met een voorlopige status: Nieuw, In 
bewerking, Controle, Gedepubliceerd en Gedepubliceerd (ingetrokken).

Aan de linkerzijde van het Statusoverzicht staan menu's. Daarmee kunt u naar de menu's 
Nieuwe regeling of Nieuwe versie. Alleen controleurs zien hier ook het menu Beheer 
gebruikers.

Aan de rechterzijde van het Statusoverzicht vindt u het menu Toon filteren en sorteren. 
Met behulp van dit menu kunt u ook de regelingen tonen met een definitieve status 
(Gepubliceerd, Ingetrokken of Gearchiveerd). U kunt namelijk alle regelingen zoeken die 
aan een bepaalde account zijn gekoppeld of die een bepaalde status hebben. U kunt die 
regelingen zoeken door een deel van de naam op te geven. U kunt de regelingen op naam
of datum sorteren.

Naast de Titel (naam van de regelingen) ziet u de datum waarop de regeling het laatst is 
aangepast, haar status en het account waaraan zij is gekoppeld. Daarnaast staan vier 
kolommen met grijze vierkantjes. De verklaring staat onderaan het statusoverzicht. In de 
onderdelen 4.1 en volgende lichten wij deze toe.

In de rechterkolom vindt u de acties die u kunt uitvoeren om de status van de regeling te 
wijzigen. Zie voor de betekenissen Hoofdstuk 6. Werkstroom.

4.1 Preview tonen
In de preview ziet u de regeling zoals die op het internet getoond wordt. Uitzondering is 
daarin het Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen. Dat overzicht is pas compleet 
als de regeling gepubliceerd wordt.
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4.2 Historie tonen
Als u bij een versie van een regeling klikt op deze optie, wordt een overzicht van in de 
CVDR opgeslagen versies getoond, waarmee u de gekozen versie kunt vergelijken.

4.3 Downloaden
U kunt regelingen downloaden in de formaten html, MS-word (rtf), odf (Open Office) pdf en
xml.

4.4 Bewerken
In de editor kunt u de metadata (wetstechnische gegevens) en de tekst van een regeling 
wijzigen. Alleen de regelingen met een definitieve status kunt u wijzigen. De andere 
regelingen worden daarom grijs weergegeven.

5. Menu's
De regelingen die in het Statusoverzicht getoond worden, maakt u met behulp van de 
verschillende menu's. Die staan in het grijze blok aan de linkerkant van de pagina.

5.1 Nieuwe regeling
In het menu Nieuwe regeling kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden om een regeling
te maken:

Op basis van modelregeling VNG

Met deze mogelijkheid kiest u een VNG-model uit de lijst met modellen. Vervolgens wordt 
het model geopend in de Xopus editor, zodat u die kunt bewerken. Zoek in elk geval de 
markeringen met "[keuze]" op. Die markering is aangebracht op punten waar u uit 
alternatieven moet kiezen of waar u een waarde moet invullen.

Op basis van een in CVDR bestaande regeling

U kunt voor het maken van een nieuwe regeling gebruik maken van de tekst van een 
regeling die in de CVDR is opgenomen. Als u de regeling uit de getoonde lijst selecteert, 
wordt die in de Xopus editor geopend. Met deze mogelijkheid maakt u bijvoorbeeld een 
nieuwe belastingverordening met de tekst van de verordening van het vorige jaar als 
basis.

• Beginnen met een lege regeling
Bij deze mogelijkheid komt u meteen in de editor om zelf een regeling op te stellen. Als 
eerste wordt u de keuze voor een structuur voor de regeling. In hoofdstuk 7 kunt u zien uit 
welke elementen de structuren bestaan.

Wetshistorie aanvullen

De mogelijkheid om de wetshistorie aan te vullen is geen manier om een nieuwe regeling 
te maken. Wel kunt u een nieuwe opgenomen regeling langs deze weg aanvullen met 
gegevens (zoals de datum van inwerkingtreding en de bron van de bekendmaking) van 
eerdere versies van de regeling. De gegevens van de versie waarvan u de tekst hebt 
opgenomen, vermeldt u bij die tekst.
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Op basis van een MS-Word of ODF-document

U kunt de tekst van een MS-Word of Open Officedocument uploaden om zo een regeling 
op te nemen. Kies Bladeren, selecteer het bestand in het pop-upscherm en klik op 
Openen. Klik daarna in het menuscherm op de pijl naast Verder. De regeling wordt dan in 
de Xopus-editor geopend.

5.2 Nieuwe versie
Elke door het bestuur vastgestelde wijziging van een regeling verwerkt u in een nieuwe 
versie van die regeling. Met het menu Nieuwe versie opent u een scherm met een lijst van 
gepubliceerde regelingen. Kies de gewenste regeling; die wordt dan in de Xopus-editor 
geopend. Wijzig de metadata (wetstechnische gegevens) in de gegevens van de 
wijzigingsverordening en verwerk de vastgestelde wijzigingen in de tekst. Zie voor de 
aanpassing van de wetstechnische gegevens in een nieuwe versie onderdeel 8.5.

5.3 Beheer gebruikers
Het menu Beheer gebruikers is alleen zichtbaar voor controleurs. In dit menu staat een 
overzicht van controleurs en invoerders van de eigen organisatie.

U kunt hier voor uw eigen organisatie invoerders aanmaken. Klik op de pagina 
Gebruikersbeheer op de pijl naast Nieuwe gebruiker. Vul in elk geval de velden met een * 
in. Nota bene: het account van de invoerder moet door de invoerder zelf geactiveerd 
worden. Dat doet hij door op de inlogpagina de zojuist gemaakte gebruikersnaam in te 
voeren. Daarna omvangt hij een activeringsmail op het opgegeven e-mailadres.

U kunt een invoerder alleen uit het systeem verwijderen als er geen regelingen meer aan 
de account van die invoerder gekoppeld zijn. Om die reden vindt u in dit menu ook de 
mogelijkheid om regelingen aan een andere gebruiker in uw organisatie toe te wijzen. U 
doet dat met behulp van het icoontje met het pijltje.

6. Werkstroom
De normale werkstroom van een regeling is dat een invoerder een nieuwe (versie) van 
een regeling aanmaakt en die ter controle doorstuurt naar een controleur. De controleur 
publiceert de regeling op het internet.

Een regeling die niet langer geldig is, wordt door de controleur ingetrokken. Daarbij geeft 
die een  datum van uitwerkingtreding op, die automatisch in het Overzicht van in de tekst 
verwerkte wijzigingen wordt vermeld. Door het intrekken blijft de regeling wel op het 
internet te raadplegen, maar komt deze bij Eenvoudig zoeken op Overheid.nl niet meer in 
de lijst met zoekresultaten voor. Zij is wel te vinden wanneer men bij Uitgebreid zoeken 
een datum in het verleden (voor de datum van uitwerkingtreding) opgeeft.

Wanneer een wijziging is vastgesteld, maakt en publiceert u eerst de nieuwe versie van de
regeling. Daarna pas trekt u de vorige versie in. De datum van uitwerkingtreding van de 
oude versie moet dezelfde zijn als de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie. 
Het maakt niet uit op welke datum u een regeling publiceert. De CVDR en Overheid.nl 
gebruiken

• als datum van inwerkingtreding: de datum die u bij de wetstechnische gegevens 
invult;

• als datum van uitwerkingtreding: de datum die u opgeeft als u een regeling intrekt.
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Met depubliceren verwijdert u een regeling van het internet. U doet dat als de regeling niet 
overeenstemt met de tekst die door het bestuur is vastgesteld. U kunt die regeling dan 
afkeuren, laten verbeteren en daarna opnieuw publiceren. Dezelfde procedure volgt u als 
er een aanpassing in bijvoorbeeld de wetstechnische gegevens (zoals de gedelegeerde 
regelgeving) nodig is. Alleen door publiceren worden namelijk wijzigingen die u in de 
CVDR aanbrengt, ook op het internet zichtbaar.

Een schematische weergave van de werkstroom staat in het Publicatieschema (Bijlage 2). 
De blokjes geven de verschillende statussen weer; de cursieve tekst de acties.

Samengevat ziet u in het schema vier domeinen waarin een regeling zich kan bevinden. 
Verder kunt u zien dat regelingen die nog niet gepubliceerd zijn geweest, uit de applicatie 
verwijderd kunnen worden.

6.1 Werkvoorraad invoerder
Een zelfgemaakte regeling die nog niet is beoordeeld, heeft de status Nieuw. Een regeling 
heeft de status In bewerking als zij door een controleur is afgekeurd.

6.2 Werkvoorraad controleur
Controleurs hebben dezelfde bevoegdheden als invoerders. In hun werkvoorraad kunnen 
regelingen met dezelfde status staan. Controleurs kunnen regelingen afkeuren, 
verwijderen, publiceren, depubliceren en archiveren. Het is van groot belang om het 
verschil tussen depubliceren en intrekken in de gaten te houden. Een ingetrokken 
(versie van een) regeling is nog wel gepubliceerd, maar zij heeft een einddatum. Een 
gedepubliceerde regeling is op het internet niet meer zichtbaar. De functie archiveren is 
bedoeld om regelingen die niet gepubliceerd moeten blijven, uit de werkvoorraad te 
verwijderen.

6.3 Publicatieserver
Regelingen met de status Gepubliceerd en Ingetrokken zijn zichtbaar op het internet.

6.4 Archief
De regelingen in het archief zijn niet zichtbaar voor het publiek en zij staan ook niet in een 
werkvoorraad. Zij zijn alleen te vinden via het menu Toon filteren en sorteren.

7. Structuur
In de CVDR worden regelingen in gestructureerde vorm (XML-formaat) opgeslagen. Door 
die structuur zijn zij ook in de toekomst met de dan bestaande programma's op de juiste 
wijze weer te geven. Bovendien zijn gestructureerde bestanden gemakkelijker voor andere
toepassingen geschikt te maken. Tenslotte is de structuur op langere termijn nodig om 
geautomatiseerde verwerking van wijzigingen mogelijk te maken.

Voor het aanbrengen van de juiste structuur is in de CVDR de Xopus-editor opgenomen. 
Bovendien worden regelingen die op de juiste manier zijn opgemaakt, bij het uploaden 
automatisch in de juiste structuur gebracht. Tips voor het aanbrengen van de juiste 
structuur in een MS-Worddocument vindt u in Bijlage 3.

Een regeling kent de volgende elementen.
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7.1 Opschrift
Boven de regeling staat de citeertitel zoals u die hebt opgegeven. Die titel wordt ook 
gebruikt en in de zoekresultaten op Overheid.nl. In het Statusoverzicht staan de 
regelingen met de officiële naam.

7.1 Metadata of wetstechnische gegevens
Om een verordening te kunnen vinden via Overheid.nl, moeten daar metadata aan 
toegevoegd worden. Het wettelijk voorschrift waarin de metadata zijn vermeld en waarin 
precies is omschreven hoe die ingevuld moeten worden, is het IPM, Deel IV. In de Xopus-
editor wijkt de volgorde af van die van het IPM. In de Invulhulp (Bijlage 3) vindt u de relatie
tussen het beeld in de editor en het IPM.

Afwijkingen van het Internet Publicatiemodel (IPM)

Om technische redenen wijkt de CVDR op enkele punten af van de voorschriften van het 
IPM.

a. Het Onderwerp van de regeling (9) kan slechts één waarde krijgen.

b. Het is niet mogelijk om bij de intrekking van een regeling in het Overzicht van in de tekst
verwerkte wijzigingen een regel met gegevens toe te voegen. U dient te volstaan met het 
intrekken van een regeling (in het Statusoverzicht) en het daarbij opgeven van een datum. 
Ook is het niet mogelijk om aanhangige regelingen te publiceren. U kunt wel aanhangige 
regelingen opnemen en downloaden. In afwijking van het IPM kan Betreft (aard van de 
wijziging) (13) daarom niet de waarden krijgen:

- intrekking
- aanhangig
- vervallen van rechtswege.

7.2 Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Enkele metadata worden gebruikt in het Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen. 
Dat overzicht wordt automatisch samengesteld aan de hand van de door u ingevulde 
gegevens bij een versie van een regeling en de datum die u opgeeft bij het intrekken van 
een regeling.

7.3 Andere structuurelementen
Verdere structuurelementen van een regeling zijn:

Officiële Inhoudsopgave

In de CVDR kunt u een Officiële Inhoudsopgave genereren aan de hand van de koppen 
van de regeling (zonder bijlagen en toelichting). De inhoudsopgave wordt alleen aan de 
tekst van de regeling toegevoegd als het vertegenwoordigend orgaan een inhoudsopgave 
heeft vastgesteld.

Intitulé

De officiële naam van de regeling (IPM, gegeven 5). Dit gegeven moet ook bij geüploade 
regelingen met de hand worden ingevuld.
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Aanhef

Het opschrift van de regeling dat bijvoorbeeld begint met "De raad van ..." en eindigt met 
"besluit vast te stellen de volgende [officiële naam]". Bij het uploaden van regelingen wordt
de aanhef aan het begin van de regeling (bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk) geplaatst. 
Zij dient nog handmatig verplaatst te worden.

Onderdelen

Een regeling kan in onderdelen worden ingedeeld. De meest gebruikelijke indelingen zijn 
(volgens de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving):

• Hoofdstuk, Afdeling, Paragraaf, Artikel;
• Enig artikel (waarbij u een eventueel opschrift in een tussenkop moet plaatsen) en
• Artikelen (zonder verdere indeling).

Andere ondersteunde indelingen zijn:
• Deel, Titeldeel, Afdeling, Hoofdstuk, Paragraaf, Artikel;
• Titeldeel, Afdeling, Hoofdstuk, Paragraaf, Artikel;
• Afdeling, Hoofdstuk, Paragraaf, Artikel;
• Hoofdstuk, Paragraaf, Afdeling, Artikel en
• Paragraaf, Sub-paragraaf, Artikel.

Sluiting

De afsluiting van een regeling (beginnend met "Aldus vastgesteld ..." en eindigend met de 
naam van de voorzitter en de griffier) hoort in een afzonderlijk structuurelement geplaatst. 
Bij het uploaden van een tekst gebeurt dat niet automatisch.

Bijlagen

Sommige onderdelen van een regeling (afbeeldingen of tarieventabellen) worden 
opgenomen in bijlagen die tegelijk met de regeling worden vastgesteld. Een regeling kan 
meer bijlagen hebben. Mits voorzien van het opschrift "Bijlage" (in vet of onderstreept) aan
het begin van een regel, worden bijlagen bij het uploaden automatisch in het juiste 
structuurelement geplaatst. Daarbij worden de kop en de inhoud gesplitst.

Toelichting

Bij een regeling wordt de toelichting opgenomen die door het vertegenwoordigende 
orgaan (raad, staten, algemeen bestuur) is vastgesteld. Toelichtingen worden op dezelfde 
wijze herkend als bijlagen.

Koppen

Elk onderdeel (behalve Enig artikel) wordt voorzien van een kop. Een kop bestaat uit een 
label (de naam van het onderdeel, bijvoorbeeld Hoofdstuk of Artikel), een nummer en een 
titel. Bij het uploaden van een regeling worden de onderdelen van de koppen automatisch 
gesplitst.

Tussenkop

De onderdelen, de toelichting en de bijlagen hebben een kop. In de alinea's binnen een 
onderdeel kan een tussenkop worden opgenomen. Een tussenkop komt een enkele maal 
voor onder de kop van een artikel. Meestal worden tussenkoppen gebruikt als kop in de 
toelichting of de bijlagen.
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Leden

Een artikel kan zijn gesplitst in leden. Bij het uploaden van een regeling worden de leden 
herkend als er afzonderlijke alinea's zijn, die worden aangeduid met een cijfer gevolgd 
door een punt in de kantlijn.

Alinea's

Een alinea is een deel van een tekst dat van de andere delen is gescheiden met een 
alinea-markering (regeleinde: enter). Een handmatig regeleinde (shift-enter) zorgt wel dat 
de volgende tekst op een nieuwe regel komt, maar genereert geen nieuwe alinea. Bij het 
uploaden wordt alleen rekening gehouden met alinea's, niet met handmatige regeleinden.

Koppen, tussenkoppen en overige tekst moeten met alinea-markeringen van elkaar 
gescheiden worden. Een alinea is het kleinste structuurelement. De tekstelementen die in 
een alinea kunt opnemen, worden beschreven in hoofdstuk 8.
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8. De Xopus-editor
Na het maken van een nieuwe regeling of als u in het Statusoverzicht op Bewerken klikt, 
komt u in de Xopus-editor.

8.1 Aanzicht Inhoudsopgave
Bij het openen ziet u bij grote regelingen eerst de volgende melding.

De reden daarvoor is dat de editor sneller werkt wanneer bij grotere regelingen slechts 
een deel van het bestand wordt ontgrendeld. U kunt dan alleen in dat element wijzigingen 
aanbrengen en opslaan. Als u klikt op OK (Inhoudsopgave) ziet u alleen de koppen van de
hoofdstukken van de regeling. Wanneer u vervolgens op een kop klikt, ziet u 
onderliggende structuur (bijvoorbeeld afdelingen of artikelen). U klikt net zo lang op de 
koppen tot u op artikelniveau bent. In het artikelniveau kunt u wijzigingen aanbrengen en 
opslaan.

U kunt desgewenst wisselen naar Volledig document (afbeelding hieronder). De 
bewerkingen duren dan alleen langer.
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8.2 Herstructureren
In de vorige afbeelding ziet u ook de functie Herstructureren. Deze functie gebruikt u als 
de structuur van uw document niet of niet geheel juist is herkend. In het eerste geval staat 
er boven de regeling "Artikel 0, deze regeling kon niet worden ingedeeld."

In de functie Herstructureren wordt de cursor een grijze balk. Door aan de linkerkant te 
klikken op bijvoorbeeld Hoofdstuk kop, markeert u de tekst als kop van een hoofdstuk.

Advies is om daarbij van onderaf en met het grootste element te beginnen; bijvoorbeeld 
met het laatste hoofdstuk. Markeer eerst de grootste elementen en daarna de kleinere.

In de volgende afbeelding is de structuur duidelijk herkenbaar. Het woord Aanhef (in rood) 
is in de afbeelding geplaatst. Verder is duidelijk te zien aan de grijze lijnen in de marge dat 
een lid binnen een artikel is geplaatst en een artikel binnen een hoofdstuk. Indelingen 
moeten altijd voldoen aan een van de schema's, genoemd in onderdeel 7.3.
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Verder kunt u met Invoegen nieuwe structuurelementen invoegen, zoals leden, artikelen of
hoofdstukken. Daarbij zijn de mogelijkheden context-afhankelijk. Dat wil zeggen dat u 
binnen een hoofdstuk wel een artikel kunt invoegen, maar dat het omgekeerde niet 
mogelijk is. Zo voldoet u bij het invoegen als vanzelf aan een van de schema's van 
onderdeel 7.3.

8.3 Werkbalk
Aan de linkerkant van de werkbalk vindt u functies om het document te verlaten, van 
aanzicht te veranderen en de koppen te tonen. Met dat laatste wordt overigens geen 

inhoudsopgave gemaakt.

Met de andere onderdelen van de standaardgroep:

kunt u (van links naar rechts)
• de regeling opslaan (u vindt haar in het statusoverzicht terug met de officiële 

naam);
• wijzigingen ongedaan maken;
• wijzigingen opnieuw aanbrengen;
• de spellingscontrole aan- of uitzetten;
• zoeken en vervangen.

Voor de spellingscontrole bevat de editor een vaste woordenlijst. Alleen voor de regeling 
die u bewerkt, kunt u daar tijdelijk woorden aan toe voegen.

Met de edit-groep:

kunt u (van links naar rechts)
• knippen
• kopiëren
• plakken

13



• onderdelen invoegen
• onderdelen verwijderen

U kunt alleen tekstgedeelten plakken binnen een bestaand structuurelement.

Het invoegen en verwijderen van onderdelen is context-afhankelijk. Het invoegen van 
noten en interne referenties werkt helaas niet. Sommige onderdelen zijn ook in te voegen 
met andere knoppen op de werkbalk.

In een kop kunt u opnemen:
• label (“Hoofdstuk” of “Artikel”)
• nummer
• titel

In een alinea kunt u opnemen:
• aanhaling
• (afkorting functioneert niet)
• bovenstreept
• citaat
• interne referentie (is niet zinvol, omdat geen link naar de referentie aangebracht kan

worden)
• noot (functioneert niet)
• onderstreept
• alineagroep (tussen alinea's komt een witregel, tussen alinea's binnen een groep 

niet)
• lijst
• tussenkop

Een Officiële Inhoudsopgave kunt u overal invoegen, maar deze wordt altijd tussen de 
Metadata en de Intitulé geplaatst.

Met de iconen uit de opmaakgroep:

kunt u (van links naar rechts) tekst
• vet maken (bold)
• cursief maken (italics)
• onderstrepen (underline), wordt vanwege mogelijke verwarring met hyperlinks 

afgeraden
• in superschrift zetten
• in subschrift zetten

Met de iconen uit de speciale groep:

kunt u (van links naar rechts)
• een lijst (opsomming) invoegen

u kunt de nummers wijzigen in streepjes of letters;
als u aan het einde van een lijstonderdeel op enter drukt, maakt u een nieuwe 
alinea aan; 
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als u twee maal op enter drukt, wordt een nieuw (doorgenummerd) onderdeel 
gemaakt

• een link (koppeling) invoegen naar een internetpagina, een wetsartikel of een 
regeling die al in de CVDR is opgenomen (zie scherm op volgende pagina)

• een tabel invoegen
• een afbeelding invoegen

u kunt een document niet met afbeeldingen en al uploaden; wel kunt u het 
document uploaden en de afbeeldingen later invoegen; maximale grootte van de 
afbeelding is 10 Mb; mogelijke formaten TIF, JPEG (voor tekeningen en 
afbeeldingen in de tekst) en PDF (voor een link naar een afbeelding)

• speciale tekens invoegen
• een onderdeel van een lijst naar een hoger of lager niveau brengen; de functies 

werken niet voor het eerste onderdeel van de lijst
• een structuurelement naar boven of naar beneden verplaatsen

Scherm voor het invoegen van een link

U kunt wetten op naam zoeken. Het BWB-ID-nummer (identificatienummer 
Basiswettenbestand) vindt u ook in de wetstechnische gegevens van de regelingen op 
wetten.overheid.nl. Let op: bij verwijzingen naar wetsteksten moet Geldig op leegblijven. 
Zo verwijst u steeds naar de geldige wetstekst.

8.4 Kruimelpad
De meeste bewerkingen kunt u met de werkbalk uitvoeren. Dezelfde bewerkingen kunt u 
ook doen met het kruimelpad; de tekst onderaan de pagina. Het kruimelpad werkt context-
gevoelig. Zo bewerkt u bijvoorbeeld een tabel:
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Bewerken van een tabel

8.5 Wetstechnische gegevens
Als eerste vult u de wetstechnische gegevens in van de versie van de regeling. Gebruik 
altijd de gegevens van de versie die u verwerkt. Als u een nieuwe versie maakt, vervang 
dan de volgende gegevens van de voorgaande versie:

• Betreft (aard van de wijziging)
• Datum intrekking van (een versie van) de regeling
• Datum inwerkingtreding van (een versie van) de regeling
• Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
• Datum ondertekening van (een versie van) de regeling
• Bron bekendmaking van (een versie van) de regeling
• Kenmerk voorstel
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Bijlage 1. Handreikingen voor het consolideren
De verplichting om een collectie van (ten minste) algemeen verbindende voorschriften in 
geconsolideerde vorm te hebben is vastgelegd in artikel 140 van de Gemeentewet, artikel 
137 van de Provinciewet, artikel 73a van de Waterschapswet en artikel 33 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.

In geconsolideerde vorm wil zeggen: als een doorlopende tekst waarin alle nadien door 
het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Na elke wijziging 
wordt een nieuwe geconsolideerde versie van de regeling gemaakt.

Werkwijze
Startpunt van de werkzaamheden is een overzicht van alle verordeningen die op 1 
januari 2011 geldig waren. Van die verordeningen hebt u de oorspronkelijke teksten en de 
vastgestelde wijzigingen nodig. Naast de teksten verzamelt u ook de wetstechnische 
gegevens1. Wetstechnische gegevens voegt u als metadata aan een elektronisch 
document toe. Met die gegevens kan men regelingen op gestructureerde wijze 
doorzoeken en opvragen.

Omvang van de collectie

In de collectie van algemeen verbindende voorschriften worden niet opgenomen: 
• teksten die op 1 januari 2011 niet meer geldig waren (mag wel, hoeft niet);
• wijzigingsregelingen (regelingen die alleen een andere regeling wijzigen);
• regelingen die zijn bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening;
• bijlagen bij besluiten die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische 

beschikbaarstelling.

Vermelding van gegevens

Uitgangspunt van een geconsolideerde tekst is de oorspronkelijke tekst van een regeling. 
Een regeling bestaat uit een aanhef, een lichaam en een ondertekening. De aanhef en 
ondertekening van een regeling worden niet gewijzigd. In het lichaam van de regeling 
verwerkt u de wijzigingsopdrachten, zoals die in een wijzigingsregeling zijn opgenomen.

Een regeling wordt in haar geheel opgenomen, dus niet alleen met de aanhef en de 
ondertekening, maar ook met inbegrip van de bijlagen en de door het bestuur vastgestelde
toelichtingen.

U voorziet de geconsolideerde tekst van de wetstechnische gegevens van de laatste 
wijziging die u hebt verwerkt. In het Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
worden ook de wetstechnische gegevens van eerdere versies verwerkt.

Als u een groot aantal wijzigingen verwerkt, kunt u volstaan met toevoeging van de 
wetstechnische gegevens van de oorspronkelijke verordening. Bij Opmerkingen m.b.t. de 
regeling vermeldt u: Er ontbreken gegevens van wijzigingen tussen het ontstaan van de 
regeling en de eerstopgenomen wijziging daarvan.

Vanaf de toestand per 1 januari 2011 wordt voor elke wijziging een nieuwe 
geconsolideerde versie aangemaakt, volgens de hierna geformuleerde standaarden. Die 
standaarden zijn een samenvatting van deel III van het Internet Publicatiemodel (IPM). Dat
is het wettelijk voorschrift voor de wijze van beschikbaarstellen van regelingen.

1  Een overzicht van deze gegevens staat in op de laatste pagina van deze bijlage.

17



Standaarden

Een wijziging die wordt vastgesteld voordat de regeling in werking is getreden, verwerkt u 
nog in de eerste versie van de regeling. Bij Opmerkingen m.b.t. de regeling vermeldt u: 
Regeling is voor inwerkingtreding gewijzigd. De wetstechnische gegevens van de eerste 
wijziging neemt u bij de tekst op. Die van de oorspronkelijke verordening voegt u later toe.

Wanneer een nieuwe regeling in de plaats komt van een regeling die wordt ingetrokken 
(nieuwe legesverordening), vermeld dan in Opmerkingen m.b.t. de regeling: Deze regeling
vervangt de [citeertitel oude regeling]. Naar een regeling zonder citeertitel verwijst u met 
gebruikmaking van het opschrift.

Bij een nieuwe volledige (geconsolideerde) tekstplaatsing geldt de nieuwe tekst (voor Aard
van de wijziging) als nieuwe regeling.

Redactionele opmerkingen in de metadata
Plaats behalve in de hiervoor genoemde gevallen ook een opmerking bij Opmerkingen 
m.b.t. de regeling:

• als de datum van inwerkingtreding of ondertekening niet achterhaald kon worden 
(maar kies in verband met de verbindendheid van de regeling liever een andere 
oplossing);

• als de datum van inwerkingtreding in een afzonderlijk inwerkingtredingsbesluit is 
opgenomen; vermeld bij een nieuwe regeling de beide brongegevens in het 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen (is bij latere versies niet mogelijk);

• als de regeling een binnenregeling bevat (een regeling die onderdeel is van het 
besluit), die als afzonderlijke regeling in de collectie is opgenomen;

• als het opschrift, de aanhef of de citeertitel zijn gewijzigd (dergelijke wijzigingen zijn 
af te raden);

• als er bijzonderheden zijn aangaande de inwerkingtreding van de regeling 
(bijvoorbeeld terugwerkende kracht geldt slechts voor een deel van de regeling).

Redactionele opmerkingen in de tekst

Een redactionele opmerking wordt in het lichaam van de regeling tussen blokhaken 
opgenomen. U doet dat in elk geval:

• als op het artikel een overgangsbepaling van toepassing is;
• bij bijzonderheden aangaande de inwerkingtreding van onderdelen van de regeling;
• als het noodzakelijk is om taal- of verwijzingsfouten te corrigeren (u verwerkt een 

wijzigingsopdracht altijd precies zoals die is geformuleerd);
• bij wijzigingsopdrachten die u niet kon verwerken (bijvoorbeeld omdat het te 

wijzigen onderdeel al bij een eerdere wijziging was ingetrokken);
• om geïndexeerde bedragen te vermelden die volgens een opdracht in de regeling 

bij een lagere regeling vastgesteld worden;
• om te verwijzen naar (bijvoorbeeld) grafische bestanden die groter zijn dan een A4.

Redactionele opmerkingen ter vervanging van tekst
In de volgende gevallen vervangt u de tekst van de regeling door een redactionele 
opmerking:

• als onderdelen nog niet in werking zijn getreden, vermeldt u: [dit lid / onderdeel is 
nog niet in werking getreden]; inwerkingtreding van zo’n onderdeel is aanleiding om
een nieuwe versie van de regeling beschikbaar te stellen;

• bepalingen die een andere regeling wijzigen, vervang u door: [wijzigt de 
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{citeertitel}];
• de aanduidingen, nummers en titels van onderdelen die worden ingetrokken, 

worden gehandhaafd; de tekst vervangt u door [vervallen].

Inwerkingtreding
De datum van inwerkingtreding ligt altijd na de datum van bekendmaking. 
Verordeningen waarin geen datum is opgenomen, treden in werking op de achtste dag na 
die van de bekendmaking (artikel 142 Gemeentewet, artikel 139 Provinciewet, artikel 74 
Waterschapswet).

Als een regeling met terugwerkende kracht in werking treedt, vermeld dat dan in de 
metadata.
Vermeld terugwerkende kracht ook in de Opmerkingen m.b.t. de regelingen van de versies
waarop de terugwerkende kracht van toepassing is. Het is niet noodzakelijk om de 
wijzigingen ook in de tekst te verwerken.

Vervallen van een regeling

Een regeling vervalt van rechtswege (zonder dat een besluit nodig is) als de grondslag 
vervalt, of wanneer een hogere regeling in hetzelfde onderwerp gaat voorzien (artikel 122 
Gemeentewet, artikel 119 Provinciewet, artikel 59 Waterschapswet).

Een regeling kan ook zelf bepalen wanneer zij vervalt (horizonbepaling: deze verordening 
vervalt met ingang van 1 januari).

Verwerk het vervallen van een regeling op dezelfde wijze als een intrekking.

Intrekken

Het bestuur kan uiteraard ook besluiten om een regeling in te trekken. Maak het vervallen 
of intrekken op dezelfde wijze bekend als de vaststelling van een regeling.

Om technische redenen volstaat aangaande de beschikbaarstelling in de CVDR de 
handeling Intrekken (status van Gepubliceerd naar Ingetrokken).

Verdere informatie
IPM, Deel III Consolidatie
Procedurehandboek Basiswettenbestand
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Wetstechnische gegevens
1. Type overheidsorganisatie
2. De organisatie die (een versie van) de regeling vaststelt
3. De organisatie die (een versie van) de regeling publiceert
4. Vastgesteld door
5. Officiële naam van de regeling
6. Citeertitel van de regeling
7. Type informatie
8. Taal van de regeling
9. Onderwerp van de regeling (zie hieronder)
10. Wettelijke grondslag
11. Gedelegeerde regelgeving
12. Opmerkingen m.b.t. de regeling
13. Betreft (aard van de wijziging)
14. Datum intrekking van (een versie van) de regeling
15. Datum inwerkingtreding van (een versie van) de regeling
16. Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
17. Datum ondertekening van (een versie van) de regeling
18. Bron bekendmaking van (een versie van) de regeling
19. Kenmerk voorstel
20. Eigen onderwerpen

9. Onderwerp van de regeling

• algemeen
• automatisering en informatisering
• bestuur en recht
• financiën en economie
• maatschappelijke zorg en welzijn
• milieu
• onderwijs
• openbare orde en veiligheid
• personeel en organisatie
• ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
• volkshuisvesting en woningbouw
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Bijlage 2. Publicatieschema
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Bijlage 3. Structuur in MS-Worddocumenten
In deze bijlage leest u hoe de CVDR MS-Worddocumenten (en RTF-documenten) omzet 
naar de XML-structuur. U krijgt ook aanbevelingen voor de opbouw (of aanpassing) van 
een document die bijdragen aan een goede verwerking.

Het belangrijkste verschil tussen XML en MS-Word is dat in XML de structuur van een 
document beschreven wordt (kopteksten van hoofdstukken en artikelen, opsommingen 
enz). In MS-Word kan dat worden bereikt met opmaak-profielen, maar meestal wordt de 
structuur daarin alleen met opmaak (vet, cursief, hoofdletters) aangegeven.

Macro's
In het verleden zijn MS-Wordsjablonen ("macro's") beschikbaar gesteld voor het 
toevoegen van metadata aan tekstdocumenten. Deze worden niet langer ondersteund. U 
kunt documenten die met zo'n sjabloon zijn gemaakt, in de CVDR laden. Daarbij wordt de 
laatste regel van de metadata uit het document overgenomen. De andere gegevens voert 
u opnieuw in.

Bijzondere elementen
Sommige elementen worden bij het inlezen niet in de CVDR opgenomen. Dit geldt voor 
afbeeldingen en voetnoten. Van andere elementen, zoals inhoudsopgaven dient u van 
tevoren te bedenken wat u wilt, dat daarmee gebeurt. Een webdocument wordt namelijk 
niet in pagina's ingedeeld. Dat betekent dat een inhoudsopgave met paginanummers niet 
zinvol is.

Aanbevelingen

• verwijder inhoudsopgave (tenzij die door de raad zijn vastgesteld)
• verwijder afbeeldingen en plak die in een afzonderlijk document; teken aan waar de

afbeelding was geplaatst
• verwijder eventuele voetnoten en plaats die in een afzonderlijk document, teken 

aan waar de voetnoot was geplaatst
• voeg na het uploaden de inhoudsopgave en de afbeeldingen toe en plaats de voet-

noten opnieuw

Alinea's
De CVDR verwerkt tekstdelen tussen harde regeleinden (enter) als een enkele alinea. 
Tekstdelen met zachte regeleinden (shift-enter) ertussen worden als een enkele alinea 
verwerkt.

Bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand wordt in sommige gevallen een hard einde 
aan het eind van elke regel geplaatst.

Aanbeveling

• vervang zachte regeleinden tussen koppen en artikelen of tussen artikelen 
onderling door harde regeleinden

Structuur in koppen
Bij de omzetting naar XML controleert het systeem op opmaak en tekst. Wanneer het 
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woord "Hoofdstuk", "Afdeling" of "Artikel" aan het begin van een alinea staat en de alinea 
een bijzondere opmaak heeft (vet, cursief), wordt de hele alinea aangemerkt als de kop 
van een hoofdstuk, afdeling of artikel.

Aanbevelingen

• maak (eventueel ) koppen aan met een opmaakprofiel
• voorzie koppen van een bijzondere opmaak (vet, cursief)
• plaats de gehele kop binnen een alinea (geen harde regeleinden in een kop)
• wanneer koppen boven artikelen of groepen van artikelen zijn geplaatst, plaats dan 

voor die koppen de titel van een niet gebruikt element ("afdeling" of "paragraaf")
• verwijder die titels na het uploaden

Artikelleden en opsommingen
Als opsomming worden herkend teksten die beginnen met een cijfer of letter, gevolgd door
een punt en een tab. Als lid worden herkend opsommingen die onmiddellijk na de kop van 
een artikel zijn geplaatst. Binnen leden en opsommingen mogen geen harde regeleinden 
geplaatst zijn.

Aanbevelingen

• wijzig automatische opsommingen in tekst:
• zet de auto-correctieoptie tijdens typen Automatisch genummerde lijst uit
• knip de opsomming uit het document, plak hem in het kladblok en daarna weer in 

het document
• voeg zo nodig na het cijfer of de letter een punt en een tab toe
• verwijder harde regeleinden uit leden en opsommingen; u kunt deze na het 

uploaden opnieuw plaatsen

Tabellen
De CVDR verwerkt geen extra spaties of tabs waarmee tekst in kolommen onder elkaar is 
geplaatst. Verder verwerkt de applicatie grote tabellen (meer pagina's) moeizaam of niet.

Aanbevelingen

• plaats kolommen in een tabel
• zorg dat de tabel consistent is (geen onderbrekingen of van elkaar verschillende 

breedtes; samengevoegde cellen worden wel herkend)
• splits grote tabellen; splits bijvoorbeeld de bijlage bij de legesverordening in een 

tabel per hoofdstuk

Bijlagen en toelichting
Een bijlage of toelichting wordt herkend aan het woord Bijlage of Toelichting in de kop van 
een hoofdstuk, afdeling of artikel. Alle tekst die daarna komt, wordt in een bijlage of 
toelichting geplaatst.

Aanbevelingen

• vervang de woorden door bijl@ge of t@lichting wanneer de teksten niet als bijlage 
of toelichting verwerkt moeten worden (bijvoorbeeld als na elk artikel een toelichting
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is opgenomen)
• maak de vervanging in het geüploade document ongedaan
• wanneer er meer dan een bijlage is, splits dan de bijlagen door na de bijlage 

nieuwe op te nemen en de tekst daarheen te verplaatsen
• plaats koppen of opschriften binnen bijlagen en toelichtingen in afzonderlijke 

alinea's
• markeer die koppen binnen bijlagen en toelichtingen als tussenkop

Sneltoetsen MS-Word

sneltoets menu functie

Ctrl-Shift-8 weergeven van niet afge-
drukte tekens (tabs, spaties, 
regeleinden

Ctrl-x, Ctrl-c, Ctrl-v tekst of afbeelding knippen, 
plakken of kopiëren

Ctrl-f Menu Bewerken / Zoeken zoeken

Alt-Tab snel wisselen tussen pro-
gramma's of bestanden

Documentsjabloon regelgeving
Naast deze handleiding is een sjabloon beschikbaar. Dit document is een hulpmiddel voor 
het aanbrengen en controleren van structuur in een regeling. Daarmee kunt u snel nagaan
of een regeling consistent is opgemaakt.

Het is echter niet strikt noodzakelijk om een regeling in gestructureerde vorm op te maken.
De CVDR herkent namelijk niet de structuur, maar bouwt structuur op aan de hand van 
woorden in koppen.
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Bijlage 4. Invulhulp
Hieronder ziet u hoe u wetstechnische gegevens in de CVDR kunt invoeren. De oranje 
tekst staat op het beeldscherm. In zwart is een korte omschrijving opgenomen. De 
nummers verwijzen naar de nummers waarmee de gegevens in IPM Deel IV staan. Daar 
vindt u de manier waarop u die moet invullen. Een overzicht staat ook in bijlage 1.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie 2, 3 gemeente + naam (vooringevuld)

Officiele Naam Regeling 5 (staat in de aanhef van de verordening)

Citeertitel 6 (staat in het laatste artikel van de verordening)

Taal 8 (nl, fy of en)

Type 7 (vooringevuld: regeling)

Vastgesteld door 4 (keuzelijst: bestuursorgaan)

Onderwerp 9 (keuzelijst)

Eigen onderwerp 20

Opmerking(en)

Redactionele Toevoeging 12 (Opmerkingen m.b.t. de regeling, zie
voorbeelden in IPM)

Wettelijke grondslag

Bron 10 ([citeertitel], art. [nr], lid [nr]
Internetadres niet verplicht, zie onder tekstelementen: hyperlinks

Regelgeving die op de regeling is gebaseerd

Gedelegeerde Regelgeving 11 (nader concretiserende besluiten)

Overzicht van Wijzigingen

Datum Inwerkingtreding 15

Datum Terugwerkende Kracht 16

Aard van de wijziging 13 (de in het IPM genoemde mogelijkheden
zijn

limitatief bedoeld; niet alle waarden uit het IPM
zijn mogelijk, zie paragraaf 7.1)

Datum Ondertekening 17 (datum vergadering of besluit)
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Datum Bekendmaking 18 (Gemeenteblad, [jaartal], [nummer] of [Titel
huis-aan-huisblad], [dd-mm-jjjj])

Internetadres niet verplicht (link naar bron)

Kenmerk voorstel 19

Datum Intrekking 14 (bij eerste opname meestal leeg)
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