Klik, klik, klik voor
nieuwste regelgeving
–––– Bina

–––– Burgers en bedrijven kunnen vanaf eind 2007 alle
wet en regelgeving in onderlinge samenhang raadplegen op het internet. De wetten en regels zijn straks terug te vinden via de website www. overheid.nl. Op die
site kan dwars door alle overheidslagen heen naar wetten en regels worden gezocht. Zo is het mogelijk om in
één keer alle voor een postcodegebied geldende regelgeving op te vragen. Om dit voor elkaar te krijgen moet
na de wetgeving nu de regelgeving van alle lokale overheden op internet worden gepubliceerd. De pilot
Internetpublicatie decentrale regelgeving, eind 2004 gestart in opdracht van het ministerie van Binnen landse

Zaken, is bedoeld om een standaard te ont wikkelen en
testen voor publicatie van regelgeving op internet.
–––– De Stichtse Rijnlanden heeft als eerste waterschap
meegedaan met de pilot. Inmiddels zijn ook Waterschap
De Brabantse Delta en het Hoogheemraadschap van
Rijnland ingestapt.
–––– Alle oplossingen en bevindingen die de pilot oplevert zijn ook bruikbaar voor andere lokale overheden.
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D

e wet er op naslaan? De nieuwste regelgeving opzoeken?
Binnenkort is dat met een paar
keer klikken op de muis gedaan.
Voor het zover is moeten alle
overheden wel de gegevens beschikbaar
stellen via internet. De Stichtse Rijnlanden
deed als eerste waterschap mee met het pilotproject Internetpublicatie decentrale regelgeving. ‘Een hele klus, maar we kunnen
het iedereen aanraden.’

–––– De pilot valt onder het actieprogramma
Andere overheid. Daarin heeft het kabinet
toegezegd dat eind 2007 alle basisinformatie van de democratische rechtsstaat via internet is te raadplegen. Doel: een meer efficiënte en betere overheid. De wetten van de
rijksoverheid zijn inmiddels via de wettenbank raadpleegbaar. Nu is het aan de lokale
overheden om hun regelgeving te ontsluiten
voor de site www.overheid.nl waarop straks
alles is te vinden.
–––– ‘Dat is een hele klus,’ zegt Karin Wijma,
juridisch adviseur bij de Stichtse Rijnlanden
en projectleider Internetpublicatie decentrale regelgeving. Samen met Muriël
Reineman, medewerker nieuwe media,
heeft ze het afgelopen jaar dan ook heel wat
uren in het project gestoken. Zo moest alle
regelgeving vanaf 1997 worden verzameld
en gedeeltelijk gedigitaliseerd. Omdat het
waterschap geen content management systeem (CMS) heeft, werd een database aangeschaft. ‘We moesten alle regelgeving op
orde hebben, offertes aanvragen, en ook
het testen van het systeem kostte veel meer
tijd dan gepland.’
Het is de inspanning wat Wijma betreft dubbel en dwars waard. ‘Als het straks klaar is
kan iedereen even klik, klik, klik doen en ze

hebben de meest actuele regels voor hun
neus.’ Het voordeel van internet is natuurlijk
dat gebruikers niet meer beperkt zijn tot
kantooruren voor het raadplegen van informatie. Het scheelt bovendien tijd als het telefoontje naar kantoor niet meer hoeft te
worden gemaakt en de boekwerken in de
kast kunnen blijven. Zelf maakt Wijma daarom al enige tijd fervent gebruik van de wettenbank.
‘Het is service naar de burger toe, die kan
altijd en overal de meest actuele wetten en
regels raadplegen. Het past prima bij het
streven om transparant en klantgericht te
zijn. In deze tijd wordt van de overheid verwacht dat die toegankelijk is en vraaggericht werkt.’
–––– De voordelen blijven niet beperkt tot de
gebruikers. ‘Voor ons was het hele project
een goede schoonmaakactie. We hebben
alle regelgeving vanaf 1997 op een rijtje gezet, en dan kom je wel eens wat tegen.’ Zo
bleek het waterschap vergeten te zijn een
regeling uit 1994 in te trekken. ‘Dat is op z’n
zachtst gezegd slordig. In dit geval zijn de
gevolgen niet groot omdat er geen zaken lopen uit die tijd, maar in theorie kan het juridische consequenties hebben.’ Het waterschap gaat de regeling overigens nog officieel intrekken.
–––– Gebruiksvriendelijker
Op dit moment is een aantal medewerkers
bezig met de laatste stap van het project,
het invoeren van de regelgeving. Vanaf de
zomer kan het publiek de regels raadplegen
via de eigen site van het waterschap en
overheid.nl. Bezoekers kunnen zoeken op
onder meer naam, datum, woorden in de regelgeving en artikelnummer. Dat laatste was
een eigen keuze van Stichtse Rijnlanden.
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‘Het project stelt als eis dat de regelgeving
op eenduidige wijze beschikbaar wordt gesteld. Wij zijn een stapje verder gegaan. Bij
ons kunnen bezoekers de hele regelgeving
opvragen, maar ook alleen het artikel dat
voor hen relevant is. Het betekende wel
weer meer werk; in plaats van de hele regeling in één keer in te voeren moest dat nu
per artikel gebeuren. Maar we doen het liever in een keer goed, dit is veel gebruiksvriendelijker.’
–––– Wijma: ‘Het was vooral leuk om aan het
project te werken. Ook omdat we met een
team van juristen en internetdeskundigen
waren, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Af en toe begrepen we helemaal niet
van elkaar waar de ander het over had,
maar het was daardoor juist heel leerzaam.’
Ze hoopt dat de andere waterschappen ook
aan de slag gaan met het digitaal publiceren
van de regelgeving. Tips: ‘Zorg dat je eerst
alle regelgeving op orde hebt voor je het
gaat invoeren, dat scheelt een hoop tijd. En
vraag ook meerdere offertes aan voor je een
systeem aanschaft, de prijzen lopen nogal
uiteen.’
–––– Met name juristen en andere professionals zullen baat hebben van de databank,
zegt Wijma. ‘Voor de burger die niets van
recht weet, blijven het wetteksten en die zijn
niet altijd even toegankelijk. Misschien is de
volgende stap wel dat we de wetten en regelgeving voor iedereen begrijpelijk maken.’

Meer info: www.overheid.nl
––––
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