Vergunningen op Internet

Doelstelling
Het beschikbaar stellen en vindbaar maken van vergunningen en vergunningeninformatie van
de overheid op het internet”. De vergunningen van verschillende overheden zijn via één
centrale zoekmachine op www.overheid.nl te raadplegen.

Wat zijn de voordelen?
Vergunningen op Internet biedt voor iedereen voordelen:
• Burgers hebben dagelijks, 24 uur per dag, toegang tot vergunningeninformatie.
Daarmee komt u tegemoet aan een duidelijke informatiebehoefte van uw burger.
Activiteiten in de eigen woonomgeving spreken immers sterk tot de verbeelding, zoals
bijvoorbeeld bepalingen uit uw APV, milieuvergunningen en bouw-
vergunningen.
• Burgers en bedrijven kunnen efficiënter gebruikmaken van hun recht op inspraak, het
indienen van bezwaren of het bijdragen aan de handhaving door overtredingen van
vergunninghouders of -
plichtigen te melden (mee-
inspecterende burger).
• Intern kan het project de samenhang en samenwerking tussen de verschillende
vergunningenafdelingen versterken. Overheden kunnen meer zaken elektronisch
afhandelen, wat tot een vermindering van werkdruk kan leiden.
• Deelnemende overheden voldoen mede aan (toekomstige) wettelijke verplichtingen,
zoals het Verdrag van Aarhus en de VROM-
omgevingsvergunning (WABO). Daarnaast
geven ze invulling aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en
e-
overheid (NUP).
• Andere overheden (zoals brandweer en politie) kunnen zelfstandig via internet
vergunningen opzoeken, zonder afhankelijk te zijn van de openingstijden van een
gemeente of aanwezigheid van een bepaalde ambtenaar.

Meedoen?
Vergunningen op Internet sluit alle overheden in Nederland aan. Ruim 100 overheden doen al
mee (ministeries, provincies, gemeenten, deelgemeenten, milieudiensten en waterschappen).

Bent u ook geïnteresseerd?
 Neem dan contact op met de servicedesk van KOOP. Bij
deelname leveren we:
• de standaarden (zoals het Informatie Publicatie Model, afgekort IPM). Door het uniform
publiceren van vergunningen volgens dit IPM zijn deze voor burgers, bedrijven en
overheden goed vindbaar en uitwisselbaar;
• de technische toetsing van de resultaten van uw project;
• ontsluiting van uw vergunningeninformatie op het Internet via de overheidszoekdienst.
Via www.overheid.nl kunnen bezoekers centraal zoeken in de verzameling
vergunningen van verschillende overheden.

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

