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Samenvatting 

De modelverordeningen die de VNG al jaren aan haar leden aanbiedt, vormen één van de meest 

bekende, gewaardeerde en gezichtsbepalende producten van de vereniging. Zij voorzien in een 

grote behoefte van gemeenten. De VNG modelverordeningen worden dan ook doorgaans 

ongewijzigd, dan wel met kleine aanpassingen door gemeenten overgenomen. 

Om het voor gemeenten nog eenvoudiger te maken de teksten van de VNG modelverordeningen 

te gebruiken voor hun eigen regelgeving zijn alle VNG modelverordeningen opgenomen in de 

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). 

Naast de CVDR is een nieuw product in ontwikkeling, de Gemeenschappelijke Voorziening voor 

Officiële Publicaties (GVOP). De GVOP is bedoeld om het rechtsgeldig bekendmaken van 

regelgeving via elektronische weg te ondersteunen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

i Inleiding 
De modelverordeningen die de VNG al jaren aan haar leden aanbiedt, vormen één van de meest 

bekende, gewaardeerde en gezichtsbepalende producten van de vereniging. Zij voorzien in een 

grote behoefte van gemeenten. De VNG modelverordeningen worden dan ook doorgaans 

ongewijzigd, dan wel met kleine aanpassingen door gemeenten overgenomen. 

Om het voor gemeenten nog eenvoudiger te maken de teksten van de VNG modelverordeningen 

te gebruiken voor hun eigen regelgeving zijn alle VNG modelverordeningen opgenomen in de 

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Dit levert gemeenten een grote tijdwinst en 

kostenbesparing op. 

Naast de CVDR is een nieuw product in ontwikkeling, de Gemeenschappelijke Voorziening voor 

Officiële Publicaties (GVOP). De GVOP is bedoeld om het rechtsgeldig bekendmaken van 

regelgeving via elektronische weg te ondersteunen. Dit product komt later in deze brief aan de 

orde. 

Achtergrondinformatie 

De Wet elektronische bekendmaking verplicht de decentrale overheden vanaf 1 januari 2011 hun 

algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm op internet beschikbaar te stellen 

volgens het Internet Publicatie Model (zie ook art. 140 lid 1 Gemeentewet).1 

11n 'geconsolideerde vorm' betekent dat latere wijzigingsbesluiten in de oorspronkelijke tekst van het besluit zijn verwerkt. 

Het beschikbaar stellen en houden van geconsolideerde teksten is niet van belang voor de inwerkingtreding, maar wel 

voor de verspreiding en de toegankelijkheid van de betreffende teksten. 



Het Internet Publicatie Model schrijft het gebruik van de CVDR voor. In dit publicatiesysteem kan 

de regelgeving rechtstreeks (via een eigen editor) worden ingevoerd of vanuit een word document 

worden ingeladen met daarbij de nodige metadata voor internetpublicatie. De ontwikkeling van de 

CVDR is gerealiseerd door Stichting ICTU. Sinds 1 oktober 2008 maken gemeenten hier gebruik 

van. 

Nieuwe service: VNG Modelverordeningen in CVDR 

De VNG en Stichting ICTU zijn overeengekomen alle VNG modelverordeningen op te nemen in de 

CVDR. Voortaan kunnen gemeenten van deze extra service gebruik maken. 

Behalve het voordeel dat de teksten direct beschikbaar zijn betekent opname in de CVDR ook dat 

de VNG Modelverordeningen altijd opgemaakt zijn in het juiste format en voldoen aan de vereisten 

van het Internet Publicatie Model. Dit levert voor gemeenten een grote tijdwinst en 

kostenbesparing op. 

Alle medewerkers van gemeenten met een toegangscode voor de CVDR kunnen gebruik maken 

van de VNG Modelverordeningen. Via het hoofdmenu (onderdeel Nieuwe regeling) kunnen de 

medewerkers de modelverordeningen opvragen en zelf hun aanpassingen aanbrengen. Als in de 

tekst van de modelverordening het woord '[keuze]' staat is aanpassing in elk geval nodig. 

De modelverordeningen zijn op te vragen door in een doorzoekbare verzamellijst de gewenste 

verordening aan te vinken. 

De VNG heeft ervoor gekozen alleen de teksten van de VNG Modelverordeningen te nemen. De 

toelichtingen staan niet in de CVDR. 

De CVDR is een beheerprogramma voor regelgeving. Voor het raadplegen van de VNG 

modelverordeningen en van de toelichtingen kan gebruik gemaakt worden van de databank 

modelverordeningen van de Sdu (www.modelverordeninqen.nl) 

Op dit moment zijn alle VNG Modelverordeningen in de CVDR opgenomen. In tweede instantie 

zullen de VNG Modelbesluiten en -beleidsregels overgezet worden naar de CVDR. Zodra ook 

deze modellen beschikbaar zijn in de CVDR zullen we daarover berichten via onze website. 

De teksten van de VNG modelverordeningen worden regelmatig gecontroleerd. Waar nodig 

worden deze aangepast en wijzigingen worden zo snel mogelijk verwerkt. 

Oudere versies zijn niet door gemeenten in de CVDR te raadplegen maar worden wel bewaard. 

Een (bepaling uit een) oudere versie kan worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van de 

VNG. 
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Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP) 

Het opnemen van verordeningen in de CVDR faciliteert het elektronisch beschikbaar stellen van 

de geconsolideerde teksten. Door de beschikbaarstelling treedt een regeling niet in werking; 

daartoe is een bekendmaking vereist. 

Momenteel kunnen gemeenten hun verordeningen elektronisch bekendmaken door de tekst op te 

nemen in een elektronisch uitgegeven gemeenteblad. Een dergelijke uitgave moet aan dezelfde 

eisen voldoen als de Staatscourant. Dat is vastgelegd in de Regeling bekendmaking en 

beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (de Regeling). Daarnaast moeten 

gemeenten ook hun teksten in de CVDR plaatsen. 

Om gemeenten bij het elektronisch bekendmaken te ondersteunen ontwikkelt het Kennis- en 

exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) van de Stichting ICTU de 

Gemeenschappelijke Voorziening Overheids Publicaties (GVOP). De GVOP is niet een geheel 

nieuw systeem maar een extra functionaliteit in de CVDR. Het gebruik maken van de GVOP levert 

de volgende voordelen én kostenbesparingen op: 

• KOOP heeft de CVDR ontwikkeld én exploiteert de elektronische Staatscourant. Door 

gebruik te maken van de GVOP, hoeven gemeenten niet zelf, ieder voor zich, een 

elektronisch Gemeenteblad meer uit te geven dat aan de eisen van de Regeling voldoet. 

• Door de CVDR en de GVOP te integreren hoeven gemeenten teksten maar één keer in te 

voeren. Dat verkleint de kans op fouten en spaart tijd die anders nodig is voor het 

kopiëren en opnieuw opmaken van de tekst. 

• Elektronische bekendmaking vermindert de advertentiekosten. 

Door de GVOP worden de gemeentebladen op een centrale plaats toegankelijk gemaakt. De 

gemeentebladen kunnen, net als de geconsolideerde teksten, op een eenvoudige wijze op de 

gemeentelijke website getoond worden. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bereid de kosten voor de 

ontwikkeling van de GVOP voor te schieten. De gemeenten die van het systeem gebruik gaan 

maken betalen die kosten later terug uit het bespaarde advertentiebudget. De eerste gebruikers 

krijgen korting waardoor zij over de hele looptijd van het gebruik minder kosten zullen hebben dan 

gemeenten die later aansluiten. Bij meer dan 30 aanmeldingen komt het systeem in het eerste 

kwartaal van 2012 beschikbaar. 

Meer informatie 

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen over de modelverordeningen of het opvragen van (oude) 

teksten kunnen gemeenten terecht bij het Informatiecentrum van de VNG, telefoonnummer: (070) 

373 80 20 of e-mail: informatiecentrum@vng.nl 
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Gemeenten die vragen hebben over de CVDR en/of geïnteresseerd zijn in de GVOP kunnen 

contact opnemen met Stichting ICTU, e-Overheid voor Burgers via telefoonnummer: (070) 889 61 

37 of via e-mail: regelgeving@overheid.nl. 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de opname van de 

VNG modelverordeningen in de CVDR. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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