
Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

SVBP2008 (Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen)

IMRO2008 (Informatie Model 
Ruimtelijke Ordening)

STRI2008 (Standaard 
Toegankelijkheid Ruimtelijke 
Instrumenten)

2 Regeling SUWI ministeriële 
regeling/avv

geldend SGR (SUWI-gegevensregister) Gegevens uit de SUWI 
keten

Sociale 
zekerheidssector

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013280

Bijlage 1: verwijzing naar open 
source, open standaarden, 
webrichtlijnen, NORA als 
uitgangspunten voor ontwerp in 
SUWI-keten

amvb/avv NEN  8601 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Datum 

NEN  5825 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Postcode

amvb/avv NEN 1888 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Persoonsgegevens Departementen van 
algemeen bestuur en 
daaronder 
ressorterende 
diensten, bedrijven en 
instellingen. 

NEN 5825 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Adresgegevens

6 Regeling gebruik 
burgerservicenummer in de 
zorg

ministeriële 
regeling/avv

geldend NEN 7510 Op de lijst voor pas toe of 
leg uit staan ISO27001 en 
ISO 27002

Informatiebeveiliging Zorgsector http://wetten.overheid.nl/BWBR0023923

geldend5 Besluit standaardschrijfwijze 
persoonsgegevens

Bestuursorganen

Onderwijssector

1

3

Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening 2008

Uitvoeringsbesluit Wet 
educatie en 
beroepsonderwijs (WEB)

RO (Ruimtelijke Ordenings) standaarden:geldend Ontsluiting RO-
informatie

geldend

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024656

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005634/

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010646/

ministeriële 
regeling/avv
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

ministeriële 
regeling/avv

Internetpublicatiemodel Decentrale 
Regelgeving

Beheer open? Verhouding 
model centrale 
regelgeving?

Publicatiestandaard Decentrale 
overheden 
(provincies, 
waterschappen, 
gemeenten)

PDF/A-1a (ISO  19005-1:2005). Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied

Uitgave en 
beschikbaar maken 
van publicaties zonder 
persoonsgegevens

Decentrale 
overheden 
(provincies, 
waterschappen, 
gemeenten)

PDF/A-1b (ISO  19005-1:2005) Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied

Uitgave en 
beschikbaar maken 
van publicaties met 
persoonsgegevens. 
Keuze vanwege 
aanname dat deze 1b 
niet bewerkbaar is? (is 

Decentrale 
overheden 
(provincies, 
waterschappen, 
gemeenten)

ministeriële 
regeling/avv

PNG en JPG JPG staat ook op de lijst 
voor pas toe of leg uit

Algemene gegevens, 
rapportages en 
berekeningen.

TIFF Gesloten standaard
PDF Geen versienummer, kan 

gesloten standaard zijn
PDF/A-1a
PDF/X Tekeningen
SVG 1.1 Gesloten standaard? Tekeningen

11 Regeling elektronische 
bekendmaking Tractatenblad

ministeriële 
regeling/avv

nog niet 
geldend

PDF/A-1 (ISO  19005-1:2005) Geen onderscheid 1a en 
1b. Geen 
Internetpublicatiemodel 
(vgl. decentrale 
overheden)?

Uitgave en 
beschikbaar maken 
van publicaties

Ministerie van 
Buitenlandse Zaken

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024875

amvb/avv

Gegevenswoordenboek Verwijzen naar NEN 1888 
(persoonsgegevens) en 
NEN 5828 
(adresgegevens). Beheer 
open?

Gegevens over 
personeel, leerling, 
school

amvb/avv NEN 1888 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Persoonsgegevens

NEN  5825 Staat op de lijst met 
veelgebruikte open 
standaarden

Adresgegevens

ASCII (extended) Open, gesloten? Tekenset

Besluit verstrekking 
gegevens telecommunicatie

13

Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (MOR)

Besluit informatievoorziening 
WVO (wijze van ordening en 
beschikbaarstelling van 
gegevens in het voortgezet 
onderwijs )

12

8

Regeling elektronische 
bekendmaking en 
beschikbaarstelling 
regelgeving decentrale 
overheden

7 geldend

http://www.vrom.nl/docs/2006_voorontwer
p_bor_en_mor.pdf

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024947

Organisaties en 
personen betrokken 
bij uitvoering 
omgevingsvergunning
.

nog niet 
geldend, 
verwacht
ing per 1-
7-2010

geldend

geldend http://wetten.overheid.nl/BWBR0008948/Scholen in het 
voortgezet onderwijs

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011123Aanbieders van 
openbare 
telecommunicatienet
werken en -diensten 
met het oog op het 
onderzoek van 
telecommunicatie
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

ministeriële 
regeling/avv

XML XML is te breed om toe te 
passen.

Elektronische 
documenten

PDF Geen versie nummer, kan 
gesloten standaard zijn

Elektronische 
documenten

TIFF Gesloten standaard Elektronische 
documenten

JPEG Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied

Elektronische 
documenten

WASP (Wrapped and Signed 
Package)

Waarschijnlijk gesloten on-line ingediende 
documenten

WAD ( Wrapped Application 
Document).

Waarschijnlijk gesloten via een elektronische 
drager ingediende 
documenten

JPEG Staat ook op de lijst voor 
pas toe of leg uit, maar met 
ander toepassingsgebied

facsimile handtekening

TIFF Gesloten standaard facsimile handtekening

15 Regeling beleidsinformatie 
jeugdzorg

ministeriële 
regeling/avv

geldend Gegevenswoordenboek jeugdzorg Beheer open? Gegevens gebruikt in 
de jeugdzorg

Bureaus jeugdzorg en 
de Raad voor de 
Kinderbescherming

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018673/

16 Regeling periodieke audit 
GBA

ministeriële 
regeling/avv

geldend Gegevenswoordenboek GBA Beheer open? Gegevens uit de GBA Auditor en auditee 
(gemeenten)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011604/

17 Regeling Informatiemodel 
Nederlandse Politie

ministeriële 
regeling/avv

geldend Informatiemodel Nederlandse Poltie Beheer open? Gegevens van de 
Nederlandse politie

Regionale 
politiekorpsen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011100/

18 Regeling aanwijzing 
categorieën duurzame 
energieproductie 2010

ministeriële 
regeling/avv

geldend PDF Geen versie nummer, kan 
gesloten standaard zijn

aanvraag subsidie aanvragers subsidie 
duurzame 
energieproducten

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027115/

19 Regeling vertrouwenslijst geldend Telecommunicatie http://wetten.overheid.nl/BWBR0026956/

ETSI TS 102 231 Elektronische 
handtekening

Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 
per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

Uitvoeringsregeling 2009 
Rijksoctrooiwet 1995

14

weergave 
vertrouwenslijst

PDF /A-profiel (ISO 19005);

geldend Aanvragers van 
octrooi

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026646/

ministeriële 
regeling/avv

                                                                                                                                                    FS-20100615.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht standaarden
19 CAdES -BES/-EPES voor ASN.1-

implementaties overeenkomstig de 
specificaties van ETSI TS 101 733

Elektronische 
handtekening

 XAdES -BES/-EPES voor XML -
implementaties overeenkomstig de 
specificaties van ETSI TS 101 903,

Elektronische 
handtekening

URI
TLS/SSL beveiligingscertificaat
ETSI TS 101 903:de technische 
specificatie ‘XML  Advanced 
Electronic Signatures (XAdES)

Elektronische 
handtekening

20 Subsidieregeling sterkte in 
innovaties

ministeriële 
regeling/avv

geldend PDF aanvraag subsidie scheepsbouw http://wetten.overheid.nl/BWBR0024881/

21 Arbeidsomstandighedenregel
ing

ministeriële 
regeling/avv

geldend PDF formaat certificaat certificering 
asbestbedrijven

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587

22 Bekendmakingsregeling ministeriële 
regeling/avv

geldend PDF /A-1 (ISO 19005-1:2005). Geen Internet 
Publicatiemodel (vgl. 
decentrale overheid)? Geen 
XML, HTML? Geen 
onderscheid in 1a of 1b? 
Nee, maar in toelichting 
wordt daar wat over gezegd 
(Stcrt. 2009, 48) 

Publicatiestandaard bestuursorganen 
behorend tot de 
rijksoverheid 
(ministeries, zbo's 
etc.)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025218

ministeriële 
regeling/ 
beleidsregels

PDF http://wetten.overheid.nl/BWBR0025451

PDF

25 Procedures voor 
totstandkoming en 
bekendmaking 
rijksregelgeving

circulaire geldend PDF Formaat officiële 
stukken bij 
bekendmaking

rijksoverheid http://wetten.overheid.nl/BWBR0015128

geldend

Besluit vaststelling 
beleidsregels schenkingen 
overheidsorganen 
ontwikkelingslanden met het 
oog op ontwikkeling, 
implementatie en exploitatie 
publieke infrastructuur 
(Schenkingsfaciliteit ORIO)

23 geldend aanvraagformulier 
duurzaam leenbeleid

ontwikkelingssamenw
erking

biocontrole
Standaard lijst 
gecertificeerde 
landbouwers of 
bereiders

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026160/Controletarieven SKAL24 goedkeurings
besluit (geen 
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

26 Rendementen 
gesubsidieerde woningbouw 
februari 2005

circulaire geldend PDF Formaat aanleveren 
stukken

woningbouw http://wetten.overheid.nl/BWBR0015128

27 Rendementen 
gesubsidieerde woningbouw 
januari 2005

circulaire geldend PDF Formaat aanleveren 
stukken

woningbouw http://wetten.overheid.nl/BWBR0015128

28 Franse 
uitvoeringsvoorschriften 2007 
belastingovereenkomst 
Nederland-Frankrijk

beleidsregels geldend PDF Formaat beschikbare 
formulier

ondernemers http://wetten.overheid.nl/BWBR0021495

29 Omzetbelasting, 
administratieve en 
factureringsverplichtingen

beleidsregels geldend PDF formaat elektronische 
facturen

ondernemers http://wetten.overheid.nl/BWBR0025315

Waterregeling ministeriële 
regeling/avv

geldend PNG en JPG;
TIFF; Aquo-standaarden
PDF /A-1a en PDF ;
PDF /X en/of SVG 1.1.

Bestandsformaten 
voor de aanvraag van 
de watervergunning

bedrijfsleven http://wetten.overheid.nl/BWBR0026845

Bijlage V Formulieren voor de 
verstrekking van de 
gegevens en resultaten, 
bedoeld in artikel 3.4, derde 
lid, van het besluit (bijlage bij 
artikel 3.8 van de 
Waterregeling)

XML Formaat schema voor 
het uitwisselen van 
gegevens

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026845

31 Besluit vaststelling 
Subsidieprogramma 
Proeftuinen duurzame 
mobiliteit: hybride en 
elektrisch rijden

ministeriële 
regeling/avv

geldend 
tot 1-1-
2011

SBI-code De Standaard 
Bedrijfsindeling (SBI) is een 
hiërarchische indeling van 
economische activiteiten, 
gebaseerd op EU 
standaard NACE rev. 2 en 
VN standaard ISIC rev. 4, 
zie http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/methoden/classifi
caties/overzicht/sbi/sbi-
2008/default.htm. Beheer 
bij CBS.

subsidieaanvraag, 
mede met het oog op 
verkrijgen bruikbare 
info voor statistiek

bedrijfsleven http://wetten.overheid.nl/BWBR0026451

30
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

32 Besluit vaststelling 
Subsidieprogramma 
Proeftuinen duurzame 
mobiliteit: rijden op waterstof

ministeriële 
regeling/avv

geldend 
tot 1-1-
2012

SBI-code zie 65 subsidieaanvraag, 
mede met het oog op 
verkrijgen bruikbare 
info voor statistiek

bedrijfsleven http://wetten.overheid.nl/BWBR0027019

33 Regeling certificaten 
warmtekrachtkoppeling 
Elektriciteitswet 1998

ministeriële 
regeling/avv

geldend SBI-code zie 65 aanvraag certificering, 
mede met het oog op 
verkrijgen bruikbare 
info voor statistiek

bedrijfsleven http://wetten.overheid.nl/BWBR0015182

Sofi-nummer Persoonsgegevens
EAN-code beheer? 

34 Subsidieregeling 
internationaal ondernemen

ministeriële 
regeling/avv

geldend SBI-code zie 65 subsidieaanvraag, 
mede met het oog op 
verkrijgen bruikbare 
info voor statistiek

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026819

35 Subsidieregeling sterktes in 
innovatie

ministeriële 
regeling/avv

geldend SBI-code zie 65 subsidieaanvraag, 
mede met het oog op 
verkrijgen bruikbare 
info voor statistiek

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024881

XML formaat aanleveren 
gegevens

CSV
FTP
HTTP
PGN
PKI
Onderwijsnummer Persoonsgegevens
SMTP
SOAP
WSDL
sleutelgegevens
LDAP
TLS
URL
SSL

onderwijs http://wetten.overheid.nl/BWBR002254236 Regeling structurele 
gegevenslevering WPO/WEC

geldendministeriële 
regeling/avv
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

XML 1.0
USB type A connector 1.1 en 2;0
elektronische handtekening XAdES-BES
BSN
bestandssysteem FAT 32
RSA met SHA-256’ of SHA-1
ISO 8859-1 (Latin 1) Tekenbericht
IETF
gegevensformaat
UTF-8 Encoding bericht
ETSI norm
CEN norm
NEN-EN
NEN-ISO
FIPS PUB
EAL3 certificering
ISO norm
FTP file transfer protocol
URI Uniform Resource Identifier

SSL
KvK-nr

38 Regeling beleidsregels ter 
verdeling besteedbare 
middelen beheerskosten 
verbindingskantoren AWBZ 
2009

beleidsregels geldend XML verslaglegging Zorgsector http://wetten.overheid.nl/BWBR0025242

amvb/avv XML verstrekking gegevens

ADSL-verbinding specificatie interface
Kabel specificatie interface
inbelverbinding specificatie interface
NEN 1888 persoonsgegevens verstrekking gegevens

NEN 5825
adressen verstrekking gegevens

Extended ASCII
tekenset verstrekking gegevens

39 Besluit verstrekking 
gegevens telecommunicatie

geldend

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026626

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011123Telecommunicatie

gegevenslevering, zit 
vol met allerlei 
standaarden en 
protocollen

taxibranchegeldend37 ministeriële 
regeling/avv

Regeling boordcomputer taxi
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

amvb/avv vervalt waarschijnlijk bij 
inwerkingtreden Wabo, Bor 
en MOR

SI-eenheden aanduiding maten, 
gewichten ed.

TSA bestandsformaat verstrekking gegevens

CCD bestandsformaat verstrekking gegevens

DXF bestandsformaat verstrekking gegevens

PDF bestandsformaat verstrekking gegevens

HTML bestandsformaat verstrekking gegevens

EPC energie prestatie coëfficiënt berekening

SI-eenheden numerieke gegevens
NEN 5128/2916;
NEN 379
NEN 3870
NEN 2302
NEN 47
CE-markering richtlijn die veiligheid van 

product aangeeft
Europese richtlijn

NEN 2631
UAV 1989 Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 1989

read-only bestandsformaat
NEN 2580

ministeriële 
regeling/avv

Standaard uitwisselingsformat 
belastingcapaciteit (STUF-CAP)

Stuf-WOZnummer
42 Regeling vakbekwaamheid 

bestuurders
ministeriële 
regeling/avv

geldend taxonomie taxonomiecode, niet nader 
gespecificeerd

beoordeling 
vakbekwaamheid

taxibranche http://wetten.overheid.nl/BWBR0024397

gemeentenverstrekking gegevensRegeling belastingcapaciteit geldend WOZ

bouwwereld http://wetten.overheid.nl/BWBR0013889

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008326

40 geldendBesluit indieningsvereisten 
aanvraag bouwvergunning

41
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

ministeriële 
regeling/avv

TLS

IETF RFC 3207

aanvraag 
vergunningen ed. (EU-
dienstverleners)

bedrijfsleven

MIME IETF RFC 2045)
TCP/IP
standaard voor Samenwerkende Catalogi versie 2.1
SMTP IETF RFC 2821

ministeriële 
regeling/avv

GSM voldoen aan 
verzoeken overheid 
voor aftappen

telecomaanbieders

DCS 1800
ETSI EN 301 344 V6.7.1
RFC 791 en RFC 792 (IPv.4), RFC 
1884 en RFC 1885 (IPv. 6)
RFC 821(SMTP)
RFC 822 (ARPA Internet Text Messag
X.400 standaard 

ministeriële 
regeling/avv

BSN uitwisseling gegevens bestuursorganen

TCP/IP
SOAP
SOFI
PKIOverheid (X.509)
SSL
WSI
HTTPS (poort 443)
Unicode, ISO 10646 UTF-8
ISO 6937

46 Meeteenhedenbesluit 2006 amvb/avv geldend SI-eenheden SI is Internationaal stelsel 
van meeteenheden 
(Système International 
d;Unités), zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/S
I-stelsel

weergave maten 
(inhoud, lengte, 
breedte etc.)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020422/1

47 Uitvoeringsbesluit 
kostenverrekening en 
gegevensuitwisseling Wet 
waardering onroerende 
zaken

amvb/avv geldend Stuf-WOZnummer WOZ gegevens gegevensverzameling 
en verstrekking ten 
behoeve van 
uitvoering Wet WOZ

gemeenten http://wetten.overheid.nl/BWBR0007230

43

45 Regeling 
burgerservicnummer

geldend

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026766

Regeling aftappen openbare 
telecommunicatienetwerken 
en -diensten

staan nog meer protocollen 
in

http://wetten.overheid.nl/BWBR0012525geldend

geldendDienstenregeling centraal 
loket en interne markt 
informatiesysteem

44

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022835
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

ministeriële 
regeling/avv

BSN burgerservicenummer gegevensuitwisseling bestuursorganen

FTP file transfer protocol
HTML hypertext markup language

HTTP Hypertext transfer protocol

HTTPS Hypertext transfer protocol 
secure

poort 443

IP Internet protocol
PKI Public Key infrastructure
Public Key encryption
TCP Transmission Control 

protocol
TCP/IP transmission Control 

protocol over internet 
protocol

SOAP Simple object Access 
protocol

TTP trusted third party
UML Unified Modelling Language

WSDL Web service description 
language

XML Extensible Markup 
language

SSL Secure Sockets Layer
X.509
WS-I Basic Profile 1.1 standaard.
ISO 6937 tekenset 292 tekens
ISO 10646 UTF-8 tekenset
webservice
SGML Standard Generalized 

Markup Language
49 Regeling informatie-

uitwisseling ondergrondse 
netten

ministeriële 
regeling/avv

per 1-7-
2010

SOAP Simple object Access 
protocol

gegevensutiwisseling 
omtrent kabels en 
leidingen in 
ondergrond

telecom, 
energiebedrijven ed.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027409

XML Extensible Markup 
language

WSDL
Web service description 
language

XSD XML Schema Definition
PNG
PDF
SMS
e-mail

48 Regeling 
burgerservicenummer

geldend http://wetten.overheid.nl/BWBR0022835
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Overzicht standaarden
Naam wet/regeling/besluit Type/aard Status 

per 
februari 
2010

Naam standaard Opmerkingen: gesloten, 
op Forum lijsten, 
afwijkingen van lijsten, 
open?

Toepassingsgebied Organisatorisch 
werkingsgebied

Website regeling 

49 https/soap
WS-I Basic Profile 1.1 standaard.
UTF8 karakterset

Message Digest Algorithm 5.

cryptografische hashfunctie 
met een 128-bit 
hashwaarde

50 Besluit aanbestedingsregels 
voor overheidsopdrachten

amvb/avv geldend URL gegevensverstrekking aanbestedende 
diensten

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018607

51 Besluit aanbestedingen 
speciale sectoren

amvb/avv geldend URL gegevensverstrekking aanbestedende 
diensten

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018608

52 Modellen Kieswet en 
Kiesbesluit

ministeriële 
regeling/avv

geldend URL informatieverschaffing 
(vermelden website 
landelijke 
campagnesite)

gemeenten 
(vermelden op 
stempas)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004635

                                                                                                                                                    FS-20100615.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


