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Functionele wijzigingen 
BKW  Content

Digitale 
terinzagelegging



Wet Elektronische 
Publicaties (WEP)
Nog 6 maanden tot 
de inwerkingtreding

2020 2021 2022
NU

Consultatie 
Besluit en Regeling 
elektronische 
publicaties

1 januari
Inwerkingtreding 
meeste onderdelen 

1 januari
Inwerkingtreding 
verplichtingen die 
meer 
voorbereiding 
vergen



Impact 
wijzigingen voor 
de decentrale 
overheden

• Algemene producten: 
www.koopoverheid.n, projectpagina, 
Implementatie stappenplan etc.

• Kennisdeling tijdens bijeenkomsten
• Communicatie naar de decentrale 

overheden/3PAS gebruikers



Functionele  
wijzigingen BKW

content

Rubrieksindeling wijzigt tbv
kwaliteit zoeken en
attenderen

Digitale ter inzage moet
mogelijk zijn per 1-1-2021

Uitbreiding van de Geo-
invoer

Let op: dit kan ook
consequenties hebben
voor de aanleverende
systemen!



Voettekst 16-6-2020

Was Wordt

Documenttype Hoofdrubriek Subrubriek Activiteit

(igv omgevingsvergunning  
minimaal1)

Beschikking |  
aanvraag  
Beschikking |  
afhandeling

Vergunningen en  
andere beschikkingen

• Evenementenvergunningen
• Exploitatievergunningen

• Omgevingsvergunningen

• Vergunningen voor
activiteiten opof in

oppervlaktewater
• Andere vergunningen
• Andere beschikkingen

• bouwen
• brandveiliggebruik

• kappen
• milieu
• natuur

• reclame
• ruimtelijkeordening
• slopen

• uitweg en inrit

Niet bestaand / huidig  
vaak onder  
beschikking

Meldingen • Evenementmeldingen
• Exploitatiemeldingen

• Meldingen van activiteiten op
of in oppervlaktewater

• Omgevingsmeldingen

• Andere meldingen

Zelfde als beschikkingigv  
omgevingsmeldingen

Overige  
overheidsinformatie

Voorlichting • Afvalinzameling
• Andere

voorlichtingsinformatie
• Inspraak
• Openingstijden

• Vergaderingen en stukken
van het bestuur

• Verkiezingen



Was Wordt

Niet  mogelijk  
(alleen dmv link in 
de  
bekendmaking)

Opnemen link naar documenten in 
metadata  Opnemen reactietermijn
in metadata (verplicht bij ter
inzage)

Concreet 
tbv  digitale 
ter inzage  
en Geo Was Wordt

Puntlocatie Puntlocatie aangevuld met extra
mogelijkheden  zoals lijnen en vlakken

Digitale ter 
inzage

GEO



Digitale 
terinzagelegging

Wat? 
Het digitaal ter inzage leggen van documenten, die 
nu al fysiek ter inzage worden gelegd. Verplicht per 1 
januari 2022.

Wat kan decentrale overheid doen m.b.t. aanleveren 
en beheren?
Twee scenario’s:
Scenario 1: Handmatig & 3PAS: eigen omgeving 
uploaden en link toevoegen in publicatie
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https:/https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-
onderwerpen/n233-rhenen-rijnbrug/
/www. https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-
onderwerpen/n233-rhenen-rijnbrug/

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-
onderwerpen/n233-rhenen-rijnbrug/

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/n233-rhenen-rijnbrug/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/n233-rhenen-rijnbrug/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/n233-rhenen-rijnbrug/


Digitale terinzagelegging

Wat kan decentrale overheid doen m.b.t. aanleveren 
en beheren?
Scenario 2: Handmatig uploaden in DROP, opslag ligt 
bij KOOP

Maar 3PAS dan?
- Onderzoek ter voorbereiding op besluitvorming, 
verwachting eind zomer onderzoek afgerond
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3PAS wijzigingen 
2020

Uitfaseren TLS 1.0 en 1.1

Ondersteuning voor onveilige TLS versies 1.0 en 1.1 zal vervallen, TLS 1.2 wordt 
vereist.

Nieuw 3PAS endpoint (2020/01) met multi-content ondersteuning

Bestaande endpoint 2016/03 word vervangen door nieuw endpoint 2020/01 welke 
verschillende versies van content kan accepteren.

Overstap naar BKW content op 1 Januari 2021

Vanaf 1 Januari 2021 (en niet eerder) zal door de BKW nieuwe varianten van 
content aangeleverd moeten worden voor alle publicaties.



2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021

TLS 1.x – 2016/03 
huidige content

TLS 1.2 – 2016/03
huidige content

TLS 1.2 – 2020/01
huidige content

TLS 1.x – 2016/03
Huidige content

TLS 1.2 – 2020/01
BKW content

TLS 1.2 – 2020/01
BKW content

Beide
content

BKW

//drop.overheid.nl/api/2016/03

//drop-api.overheid.nl/2016/03

//drop-api.overheid.nl/2020/01

POC / TST-AANSLUIT

P
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ETOETO ETO ETO

3PAS endpoints in 
2020: status Q2

TLS 1.2 – 2020/01
Huidige content

ETO



3PAS activiteiten 
in Q2

3PAS 2020/01

• Beschikbaar voor productie-aanleveringen

• Technische documentatie beschikbaar

• De “ETO”: nieuwe T&A omgeving 
beschikbaar

3PAS 2016/03

• TLS 1.2 variant beschikbaar

• Start uitfasering POC en TST-AANSLUIT



VRAGEN?
Voor meer informatie:

https://www.koopoverheid.nl/

servicedesk@koop.overheid.nl

+31(0)70 7000 526

https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-waterschappen/project-wijziging-bekendmakingswet
mailto:servicedesk@koop.overheid.nl

