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Mededelingen

• Opnames sessies (deelnemers niet in 
beeld)

• Opnames op KOOP YouTube kanaal

• PowerPoint op website KOOP

• Vragen via chat

• Geen antwoord? Stel uw vraag achteraf via 
communicatie@koop.overheid.nl

• Evaluatievragen aan einde sessie
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Inhoud kennissessie 1. Informatie digitale terinzagelegging
• Wanneer gaat verplichting in

• Wanneer stukken ter inzage leggen

• Welke stukken ter inzage leggen

2. Stappen digitale terinzagelegging
• Invoer in DROP

• 3PAS-koppelvlak

• Publicatie op 

officielebekendmakingen.nl

3. Informatieve / externe bijlage

4. Vragen?
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1. Informatie digitale 
terinzagelegging

Wet elektronische publicaties (Wep)

In werking getreden op 1 juli 2021

Doel: burgers digitaal te informeren 

over besluiten van de 

overheidsinstellingen die impact 

hebben op hun leefomgeving
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Wet elektronische 
publicaties (Wep)

Toekomstige wijzigingen:

• Abonnementenservice Berichten 

Over Uw Buurt via MijnOverheid

Meer informatie:

sessie 5 van 14:20 - 15:00 uur

• Digitale terinzagelegging verplicht
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Wanneer is digitale 
terinzagelegging verplicht?

• Naar verwachting per 1 januari 

2023

• Besluitvorming eind november (in 

overleg met koepels)

• Informatie via nieuwsbrief Officiële 

Publicaties, website en (online) 

bijeenkomsten
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Welke stukken digitaal ter 
inzage leggen?

Alle stukken die nu fysiek ter inzage 

worden gelegd

NB: Fysieke ter inzagelegging blijft 

verplicht
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Welke stukken (digitaal) ter 
inzage leggen?

• Stukken die relevant zijn voor 

beoordeling (ontwerp)besluit 

• Ontwerpbesluit

• Definitief besluit
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Voorbeelden van besluiten 
waarbij je (digitaal) ter inzage 
moet leggen

Wabo o.a. omgevingsvergunning

• milieu

• brandveilig gebruik

• wijziging rijksmonument

Wet geluidhinder

Inspraakverordening

Wet veiligheidsregio’s

Wet natuurbescherming

Waterwet
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Wanneer spreken we van 
digitale terinzagelegging?

• Stukken zijn digitaal / online 

beschikbaar

• Stukken zijn direct bij kennisgeving 

te raadplegen
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2. Stappen digitale 
terinzagelegging
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Verzamel en anonimiseer 
stukken

Bepaal online plek waar 
stukken ter inzage worden 

gelegd

Besluit met digitale 
terinzagelegging invoeren 

in DROP

Publicatie op 
officielebekendmakingen.nl



Verzamel en anonimiseer stukken Handreikingen anonimiseren 

1. Handreiking anonimiseren 

decentrale bestuursorganen met 

Checklist

2. Handreiking anonimiseren bij 

aanvraag vergunning

Zie website KOOP
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Bepaal online plek waar 
stukken ter inzage worden 
gelegd

1. Handmatig via DROP
• Stukken uploaden in DROP 

• Stukken plaatsen op een eigen 

website of ander platform

Vermeld in DROP link/url naar locatie

2. Via maatwerk door 

softwareleveranciers (3pas-

koppelvlak)
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Wat is DROP? • Invoerapplicatie voor publiceren en 

consolideren regelingen

• Via DROP publiceren op 

officielebekendmakingen.nl

• Via DROP consolideren op 

lokaleregelgeving.overheid.nl 
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Wat is een 3PAS-koppelvlak? • Koppeling tussen 
softwaresysteem en DROP

• Kennisgeving op 
officielebekendmakingen.nl gaat 
‘automatisch’
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Besluit met digitale 
terinzagelegging invoeren in 
DROP
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Handmatige invoer via DROP

Drop.overheid.nl



DROP: Metagegevens
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Terinzagelegging beheren 
Alleen bij optie 
Aanbieden stukken 
KOOP-omgeving
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Publicatie op 
Officiele-
bekendmakingen.nl
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Stukken 
uploaden
in DROP
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Stukken op 
externe website



Digitaal ter inzage leggen via 
3pas-koppelvlak

• Stukken plaatsen op een externe 

website / extern platform

• In publicatie link opnemen naar 

externe locatie waar stukken staan

• Stukken kunnen niet via het 

koppelvlak worden aangeleverd in 

DROP
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Vergunningen-

systeem

Externe 

website/

extern 

platform

DROP
Vergunnings-

aanvraag

Stukken 

voor 

terinzage-

legging

Officielebekend-

makingen.nl
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Digitaal ter inzage leggen via 
3pas-koppelvlak

Kennisgeving 

+ url

url



3. Informatieve / externe 
bijlage
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Informatieve / externe bijlage
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Informatieve / externe bijlage Stukken voor de terinzagelegging

Niet verplicht, maakt geen onderdeel uit van het 

besluit, geeft extra informatie (DROP)

Verplicht bij bepaalde besluiten

DROP: via stap 4 Bijlage(n) DROP: via stap 3 Metagegevens

Bijlagen kunnen wel via 3pas-koppelvlak worden 

aangeleverd

Stukken voor de terinzagelegging kunnen niet via 

3pas-koppelvlak worden aangeleverd

Na publicatie niet mogelijk om bijlagen toe te 

voegen of te verwijderen

Na publicatie mogelijk om zelf stukken toe te 

voegen of te verwijderen

In publicatie te vinden onder onderdeel

Externe bijlagen

In publicatie te vinden onder onderdeel 

Bekijk documenten

Einddatum reactietermijn prominent in beeld



Samenvatting • Fysieke terinzagelegging blijft ook 

verplicht

• Anonimiseren

• Stukken ter inzage in DROP via 

Metagegevens
• Stukken uploaden in DROP

• Stukken plaatsen op externe website > 

link vermelden in DROP

• Via 3pas-koppelvlak niet mogelijk 

om stukken te uploaden in DROP

• Informatieve bijlage ≠ digitale 

terinzagelegging
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Vragen?
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Meer informatie:

https://www.koopoverheid.nl/

servicedesk@koop.overheid.nl

+31(0)70 7000 526
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