Decentrale Regelgeving

Wet elektronische bekendmaking
Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale overheden vanaf 1
januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm
op het internet aan te bieden. Dat houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de
teksten van verordeningen en keuren waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt.

Dienstenloket
De Dienstenwet verplicht overheden om alle regelgeving (in dit verband ook
uitvoeringsbesluiten en beleidsregels) met betrekking tot het aanbieden van diensten
integraal in hun Dienstenloket op te nemen. Die verplichting geldt sinds 28 december 2009.

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ICTU de
Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) ontwikkeld. Dat is een
publicatiesysteem dat voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking gebruikt
moet worden. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via
www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website.

Wat zijn de voordelen?
Het op een centrale plaats beschikbaar maken van regelgeving heeft niet alleen voordelen
voor burgers en bedrijven, maar ook voor uzelf en anderen:
• De regelgeving is 24 uur per dag, zeven dagen per week vanaf de eigen werkplek of
van huis uit te raadplegen;
• Regelgeving is doorzoekbaar en kan onderling worden vergeleken;
• Zowel de huidige als vroegere regelgeving is op een centrale plaats te vinden;
• De CVDR biedt een betrouwbare (versiebeheer) en duurzame (XML-formaat) opslag;
• Het inventariseren van regelgeving draagt bij aan regulering;
• Medewerkers die beschikkingen opstellen, of voor handhaving verantwoordelijk zijn,

•
•

kunnen regelingen gemakkelijk raadplegen;
U bent beter bereid op de rechtmatigheidstoets;
De rechterlijke macht kan online geldende regelingen en oudere versies daarvan
raadplegen.

Hoe werkt de CVDR?
De CVDR slaat documenten op in XML-formaat. U kunt zelf tekstdocumenten uploaden,
daaraan wetstechnische gegevens toevoegen en regelingen op het internet publiceren. Het is
eventueel mogelijk om vanuit andere systemen (CMS, DMS) een rechtstreekse aansluiting te
laten maken. Daarvoor moet u de leverancier van zo’n systeem zelf opdracht geven.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij kunnen u helpen met vragen over consolidatie, wetstechnische gegevens en andere
juridische onderwerpen die met het publiceren van regelingen samenhangen. Op onze
website vindt u ook de data van workshops waarin aan die vragen aandacht wordt besteed.
Daar kunnen medewerkers in een testomgeving met de CVDR oefenen. Ook met vragen over
de techniek (aansluiting), kunt u bij ons terecht.

Meer weten?
Neem contact op met de servicedesk van KOOP
Telefoon: 070 7000 526
E-mail: servicedesk@koop.wmrijk.nl
Internet: http://kec.officiele-overheidspublicaties.nl

Bezoekadres
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Relevante sites
http://kec.officiele-overheidspublicaties.nl
https://mijnoverheid.nl
http://overheid.nl

