
 

 

 

  

 
 

  

 

INBRENG VERSLAG WET ELEKTRONISCHE PUBLICATIES 

Tot en met 9 juli kan een inbreng geleverd worden voor het verslag van de Wijziging van de Bekendmakings-

wet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mede-

delingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218). Dit wetsvoorstel regelt dat alle wettelijk 

voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet 

tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen 

van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. 

 

Waterschappen steunen de gedachte achter het wetsvoorstel, namelijk dat belanghebbenden op eenvou-

dige wijze kennis moeten kunnen nemen van informatie die voor hen (mogelijk) verplichtingen inhouden. 

Op basis van de huidige wettelijke voorschriften zoals opgenomen in artikel 73 (e.v.) van de Waterschapswet 

maken waterschappen deze besluiten reeds elektronisch bekend, behoudens voor specifieke bijlagen die 

ter inzage worden gelegd. Het wetsvoorstel levert voor waterschappen echter een groot knelpunt op. 

 

KNELPUNT 
In diverse algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels wordt dwingend verwezen naar nationale 

(NEN), Europese (NEN-EN) en Internationale (NEN-ISO) normbladen, waarin nadere toe te passen regels zijn 

opgenomen. Doordat op deze normbladen auteursrecht rust, mogen deze niet (elektronisch) gepubliceerd 

worden door waterschappen. Voor Europese en Internationale normen geldt dat dit auteursrecht niet afge-

kocht kan worden.1  

Binnen de huidige wettelijke voorschriften is toch een rechtsgeldige wijze van bekendmaking mogelijk door-

dat in artikel 73, lid 3 van de Waterschapswet, is geregeld dat deze normbladen in plaats van publicatie ter 

inzage gelegd kunnen worden. Met voorliggend wetsvoorstel zou deze regeling komen te vervallen. Dit zou 

betekenen dat waterschappen de van belang zijnde stukken niet meer correct kunnen bekendmaken met 

verstrekkende gevolgen. 

 

Voorbeeld belastingverordeningen 

In de belastingverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing wordt verwezen naar diverse na-

tionale, Europese en internationale normbladen. Deze normbladen houden dwingende voorschriften in op 

de meting, bemonstering en analyse van afvalwater. De Hoge Raad heeft recentelijk beslist dat op deze 

normbladen de bekendmakingsvoorschriften van toepassing zijn.2 Indien het wetsvoorstel wordt aangeno-

men zou dit betekenen dat waterschappen de voor de heffing van belang zijnde stukken niet meer correct 

kunnen bekendmaken, waardoor waterschappen de heffingen niet langer kunnen effectueren. NB: de door 

waterschappen geprognotiseerde opbrengst van de zuiveringsheffing in 2019 is ca € 1,3 miljard. 

 

OPLOSSING 
Waterschappen pleiten voor behoud van de mogelijkheid om bijlagen  ter inzage te kunnen leggen in plaats 

van alleen elektronisch te publiceren. Dit kan geregeld worden door behoud van het huidige artikel 73, lid 3 

van de Waterschapswet of een vergelijkbare uitzondering op te nemen in het wetsvoorstel. Een dergelijke 

uitzondering is in artikel 7.11 wetsvoorstel ook gecreëerd voor de luchtvaart, die blijkens de toelichting met 

soortgelijke problematiek kampt. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg  

Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl 

                                                        
1 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/certificaten-keurmerken-en-meetinstrumenten/documenten/brochu-

res/2015/12/10/veelgestelde-vragen-normalisatie 
2 Hoge Raad 7 juni 2019, zaaknummer 18/04333, ECLI:NL:HR:2019:868. 
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