
Notitie Geonovum/KOOP over issues m.b.t. 
Divisie/Divisietekst in STOP 

1. Inleiding 

De STOP standaard kent voor een vrijetekststructuur binnen en buiten de Regeling de 
elementen Divisie (structuurelement met kop, 'tak van de boom') 
en Divisietekst (inhoudselement met optionele kop, 'blad van de boom'). Deze beide 
elementen zijn niet alleen van belang voor het structureren van teksten, maar ook voor het 
annoteren en het geïntegreerde proces van muteren en consolideren. De OW-standaard kent 
op dit moment alleen de Divisie als corresponderend element om (structuur)annotaties - met 
name Thema en Hoofdlijn - aan vrije tekst toe te kennen; annotatie op het niveau van 
Divisietekst is (nog) niet mogelijk. 

Naast dit verschil in modellering kwamen er bij het coderen van documenten met een 
vrijetekststructuur (bij diverse Visies en de toelichting bij een Omgevingsverordening) een 
aantal gerelateerde problemen aan het licht. De issues in kwestie worden hieronder in §2 
puntsgewijs behandeld. 

Eerder was aangekondigd dat PR33 en PR34 in een escalatienotitie de punten van discussie bij 
het CAB zouden voorleggen. Na overleg echter is onderhavig gezamenlijk oplossingsvoorstel 
geformuleerd. Rechtstreeks betrokkenen in de PtP-Keten (OZON/Paul Dix Viewer/Rick 
Sprenkels) zijn geconsulteerd en zijn akkoord. Na toetsing bij de leveranciers (voorstel: te 
bespreken bij aanstaand leveranciersoverleg, 23-02-2021) kunnen de individuele 
wijzigingsvoorstellen (in §2 voorafgegaan door "Oplossing:") voor de beide standaarden via de 
reguliere CAB-procedures worden afgehandeld. 

Naast deze beperkte en in Release B te realiseren wijzigingen is een aantal mogelijke 
verbeterpunten geïdentificeerd (in §2 voorafgegaan door "Vraag voor Demand:"). Voorstel is 
om deze aan de Demandpartijen voor te leggen; op hun verzoek kan een nadere 
requirementanalyse worden uitgevoerd, maar tot die tijd zijn ze on hold. 

Een nadere toelichting op de ontwerpkeuzes in het STOP- en OW-model wordt gegeven §3. 

2. Issues en verbetervoorstellen 

2.1 Verplichte kop bij Divisietekst 

Issue: De op veel plaatsen verplichte Kop bij Divisietekst bleek in de praktijk vaak lastig te 
verenigen met de verplichte Koppen van Divisies (Zie ook issues #93 en #115).  



Oplossing: Dit probleem is al opgelost door deze kop in alle gevallen optioneel te maken. 
(Aangepaste schematron is als 'servicerelease' van STOP 1.0.4 uitgeleverd). 

2.2. OW-annotaties op divisietekst 

Issue: OW annotaties zijn op dit moment alleen toegestaan op het niveau van 
structuurelementen (Divisies), terwijl het STOP model juist annotaties op inhoud (Divisietekst) 
ondersteunt. Divisietekst wordt in STOP beschouwd als regeltekst, het equivalent in het 
vrijetekstmodel voor Artikel en Lid en daarmee bij uitstek de eenheid om te annoteren. Gevolg 
van dit verschil in modellering tussen STOP en IMOW is dat nu omwille van het kunnen 
aanbrengen van OW-annotaties oneigenlijk Divisies om Divisietekst gecodeerd worden waar 
een enkel Divisietekst zou volstaan. 

Oplossing: Aanpassing van het IMOW-model zodat ook het annoteren van Divisietekst is 
toegestaan (actie PR33, Ozon en Viewer; change via reguliere CAB procedure). 

2.3 Gebruik van Divisie en Divisietekst 

Issue: Afgezien van bovengenoemde discussies over verplichte koppen (1) en annotaties (2) 
bleek de STOP-documentatie onvoldoende duidelijk te beschrijven wat als de inhoudelijke 
bouwsteen (Divisietekst) van een vrijetekststructuur beschouwd moet worden. In STOP wordt 
de Divisietekst - net als het Artikel - beschouwd als de kleinste teksteenheid die zelfstandig 
gelezen kan worden. Het is aan de auteurs van de BG's om te bepalen wat deze is, in veel 
gevallen zal dat een alinea of een groep van alinea's zijn, al dan niet voorafgegaan door een 
kopje (Divisietekst/Kop) dat de navolgende inhoud duidt. Daarbij moet men zich ook realiseren 
wat de functie is van de Divisietekst in STOP: 

 De eenheid waaraan in STOP annotaties (zoals toekomstige werkingsgebiedannotaties) 
kunnen worden gekoppeld. 

 De kleinste mutatie-eenheid binnen een regeling met vrijetekststructuur, d.w.z. de 
eenheid die als zodanig vervangen wordt; 

 De eenheid waarover - binnen de regeling - juridische verantwoording wordt afgelegd, 
zoals die getoond wordt op de KOOP-portalen. 

Binnen Divisietekst kan geen nadere hiërarchie worden aangebracht. Wel kunnen omwille van 
de leesbaarheid niet-hiërarchische Tussenkoppen worden gebruikt (d.w.z.: kopjes die louter 
aangeven waar het direct erop volgende stuk tekst over gaat). 

De kopjes van Divisies vormen de basis voor het genereren van de inhoudsopgave; hoeveel 
niveaus van de inhoudsopgave daadwerkelijk getoond worden wordt niet door STOP bepaald, 
maar door het platform c.q. het device waarop de content getoond wordt. Dus: als gewenst is 
dat een kopje in de inhoudsopgave getoond wordt, codeer het dan als Divisie/Kop. 

Zie Voorbeeld 1 hieronder. 



De opmaak van de (verplichte) kopjes van Divisies in de lopende tekst is relatief - bepaald door 
het hiërarchisch niveau van de betreffende Divisie (vgl. h1, h2, etc. in HTML). Indien akkoord 
zal STOP voorschrijven dat aan de kopjes van Divisietekst in de transformatie naar 
presentatieformaten een vaste (absolute) opmaak dient te worden gegeven. Hiermee wordt 
bereikt dat Divisieteksten, net als Artikelen, overal op eenzelfde herkenbare manier worden 
weergegeven, ongeacht de bovenliggende (divisie)structuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
weergave van artikelsgewijze toelichtingen die binnen één besluit al dan niet gegroepeerd 
kunnen zijn in bovenliggende hoofdstukken en paragrafen, al naar gelang de opbouw van de 
betreffende regeling. In de huidige transformaties is deze uniforme weergave nog niet 
gerealiseerd: voorbeeld 2 toont de huidige, niet-uniforme weergave van artikelsgewijze 
toelichtingen in de Omgevingsregeling.  

Oplossing:  

 Uitbreiden STOP-documentatie met nadere instructies voor het gebruik van 
Divisie/Divisietekst; actie PR34 

 VOORSTEL: Uniformeren weergave Divisietekst/Kop in presentatieformaten (actie: 
KOOP-intern team en desgewenst Viewer. Is een principe een KOOP-interne 
aangelegenheid. Vereist geen aanpassing van de standaarden). 

2.4 Kopopmaak: 'Zwaarte' van de divisiekoppen aangeven 

Issue: Met name bij het coderen van Omgevingsvisies wordt geregeld de vraag gesteld, of het in 
STOP mogelijk is om (de opmaak corresponderend met) hiërarchische niveaus van Divisies 
expliciet aan te geven, om daarmee te ondervangen dat een document niet met een homogene 
structuur is opgebouwd (bijv. hoofdstukken met en zonder onderliggende paragrafen). Hiermee 
zouden bijvoorbeeld repeterende divisiekoppen op lager niveau op eenvormige manier worden 
weergegeven, ongeacht het aantal bovenliggende niveaus. Dat is op dit moment niet mogelijk, 
omdat de ambitie van STOP zich beperkt tot het ondersteunen van functionele verbeelding. 
STOP is een standaard voor het coderen van juridische inhoud, geen opmaakstandaard.  Het is 
evident onwenselijk om niveaus over te slaan door lege Divisies te coderen. Het expliciet 
opgeven van het hiërarchisch niveau (of de corresponderende stijl) van een Divisie, in afwijking 
van de feitelijke indeling van het document, wordt op dit moment niet door STOP ondersteund. 

Het is de vraag of wenselijk is om STOP hierop aan te passen, gegeven het uitgangspunt van 
functionele verbeelding en de naar verwachting geringe impact van deze beperking voor de 
lezer. Waarschijnlijk leeft deze wens vooral sterk bij publieksgerichte instrumenten als Visies, 
waarbij traditioneel veel aandacht wordt besteed aan opmaak en logische indeling van de tekst. 
Een te onderzoeken/ontwikkelen mogelijkheid zou zijn om, naast de rechtsgeldige PDF, de PDF 
met eigen maatwerk-opmaak mee aan te kunnen leveren voor publicatie. Nadeel is dat deze 
oplossing alleen geldt voor overheid.nl en niet voor DSO-LV. Een andere te onderzoeken 
mogelijkheid is om de zwaarte van de koppen in het OW model mee te geven, wat weer alleen 
effect heeft in DSO-LV.  Mocht er vanuit Demand een functionele behoefte zijn om de 



mogelijkheden uit te breiden (expliciet opgeven van 'zwaarte' van de Kop), dan kunnen de 
requirements worden geanalyseerd. 

Vragen voor Demand: 

 Is het wenselijk een maatwerk vormgegeven publicatie (PDF) mee te kunnen geven, 
naast de rechtsgeldige Bekendmaking? Indien akkoord, 
impactanalyse/wijzigingsvoorstel door PR34, te behandelen door CAB. 

 Is uitbreiding van de functionele mogelijkheden voor verbeelding van Koppen van 
Divisies - t.b.v. het expliciet aangeven van het niveau - in STOP of IMOW nodig? (Te 
initiëren door Programmamanagement. Analyse en uitvoering is niet voorzien in PI-17, 
indien noodzakelijk moet de PI-planning hiervoor worden aangepast). 

2.5 Kopopmaak: Onderscheid in opmaak van tussenkoppen  

Issue: In sommige opgemaakte teksten worden Divisiekopjes en tussenkopjes op verschillende 
wijze weergegeven, afhankelijk van de functie van de navolgende tekst (zie voorbeeld 3, NOVI). 
STOP ondersteunt dit nu in beperkte mate, door gebruik te maken van diverse nadruk-
elementen (vet/cursief). Mocht er vanuit Demand ook hiervoor een functionele behoefte zijn 
om de mogelijkheden uit te breiden (relatieve modificatie van de kopopmaak t.o.v. de 
standaardweergave), dan kunnen de requirements voor STOP worden geanalyseerd. 

Oplossing : gebruik bestaande mogelijkheden t.b.v. de opmaak van Tussenkoppen. (Geen actie 
vereist). 

Vraag voor Demand: Is uitbreiding van de functionele mogelijkheden voor verbeelding van 
Tussenkoppen - t.b.v. het onderscheiden van diverse functies - in STOP nodig? (Te initiëren 
door Programmamanagement. Analyse en uitvoering is niet voorzien in PI-17, indien 
noodzakelijk moet de PI-planning hiervoor worden aangepast). 

  



3. Toelichting STOP en OW-model 

3.1 Structuur en inhoud in het STOP tekstmodel 

Het IMOP tekstmodel bevat elementen die gebruikt worden om een tekst te structureren 
(Deel, Boek, Hoofdstuk, Paragraaf, Bijlage, Divisie, etc.) en elementen die de 
daadwerkelijke inhoud van de tekst bevatten (Artikel, Divisietekst). Dit onderscheid is in 
de documentatie beschreven. Grofweg zou de tekst zonder wezenlijk verlies van begrip gelezen 
moeten kunnen worden, zonder de structuurelementen te tonen. Omgekeerd zijn het typisch 
de structuurelementen die de inhoudsopgave van een document uitmaken (ook al is het goed 
mogelijk deze op het laagste niveau uit te breiden met de Kopjes van Divisietekst of Artikel). De 
structuurelementen vormen de takken van de boom, de inhoudselementen de blaadjes. De 
koppen van de inhoudelijke bouwstenen (Artikel, Divisietekst) vervullen een brugfunctie 
tussen structuur en inhoud. 

Het lichaam van een regeling kan een formele structuur hebben  - een artikelstructuur - (zoals 
bijv. AMvB/MR, Omgevingsplannen) of een informele, generieke tekststructuur 
(vrijetekstmodel, zoals bijvoorbeeld de Omgevingsvisie); tekstdelen buiten het lichaam hebben 
per definitie een vrijtekststructuur. De regeling is opgebouwd uit regeltekstelementen: - de 
kleinste eenheden met een interne inhoudelijke samenhang die zelfstandig gelezen kunnen 
worden en waarin bijvoorbeeld één of meer juridische of andere regels worden beschreven. 
In STOP zijn dat: Artikel, Lid en Divisietekst. De verdeling in regelteksten dient ook om de 
regelgeving-gerelateerde informatie (annotaties) te kunnen koppelen aan juridische tekst. 
Afhankelijk van de aard van de regelgeving-gerelateerde informatie zal deze informatie 
gerelateerd zijn aan een regeltekst en/of aan een fragment van de regeltekst. Anders dan in 
IMOW kunnen in STOP aan structuurelementen kunnen geen annotaties worden gekoppeld. 

Ook vanuit het perspectief van muteren is het noodzakelijk om in de vrijetekstructuur een 
kleinste, niet recursieve mutatie-eenheid aan te wijzen. Dit is de eenheid dus die - ongeacht het 
renvooi erbinnen - als zodanig vervangen wordt bij een mutatie en waarover juridische 
verantwoording (Wijzigingsoverzicht op wetten.nl) gegeven wordt. Omdat het zeer onwenselijk 
is om een juridische verantwoording te geven over een recursief deel moet dat deel dan ook 
ongeacht de inhoudelijke wijzigingen door de tijd heen dezelfde eenheid blijven. 

Het groepselement Divisietekst bevat naast de optionele Kop en Inhoud ook de lege elementen 
Gereserveerd en Vervallen. Door wijziging kan een Divisietekst met status Gereserveerd inhoud 
gaan bevatten, of de Divisietekst kan als geheel Vervallen; voor mutatie is het groepselement 
Divisietekst dus een vereiste.  

Conclusie: Het bestaansrecht van het element Divisietekst staat niet ter discussie. 

Anders dan in een artikelstructuur, waar alle structuurelementen en de inhoudelijke bouwsteen 
in afzonderlijke elementen benoemd zijn, worden in de vrijetekststructuur enkele generieke 



elementen gebruikt (Divisie: recursieve container zonder eigen inhoud; Divisietekst: niet-
recursieve container met inhoud). In een artikelstructuur wordt de weergave van de Kop 
bepaald op basis van het betreffende benoemde structuurelement, in een vrijetekststructuur 
wordt de 'zwaarte' van de Divisiekop bepaald door de plaats in de hiërarchie. 

3.2. Toelichting: Annotaties bij tekst in IMOW 

Het IMOW kent op dit moment alleen de mogelijkheid van tekstannotaties op het niveau van 
Divisie (als koppelelement OP-OW), niet van Divisietekst, zie figuur 1 hieronder. De gedachte 
hierachter is dat het annoteren van Vrijetekststructuur anders werkt dan bij Artikelstructuur: 
waar bij een Artikelstructuur de annotaties alleen betrekking hebben op het deel dat inhoud 
bevat, hebben de annotaties in Vrijetekstructuur - vooral de annotaties Thema en Hoofdlijn - 
niet alleen betrekking op de delen die inhoud bevatten, maar ook op structuur. Daarnaast werd 
het gebruik van Divisietekst tot voor kort in de praktijk bemoeilijkt door de verplichte Kop 
en was het PR33 aanvankelijk niet helemaal duidelijk dat het element in STOP fungeerde als het 
pendant van Artikel. 

Gezamenlijke conclusie van PR33 en PR34: Kop van Divisietekst optioneel maken (Oplossing 
§2.1) en annotaties op Divisietekst mogelijk maken (Oplossing §2.2) lost de modelmatige 
problemen op. De modellering in IMOW zal in overleg met leveranciers bepaald worden. 



 

Voorbeeld 1: Divisies en Divisietekst, Toelichting op de NOVI (maatwerk opmaak) 

 

 



 

    

 

Voorbeeld 2: Niet-homogene weergave van artikelsgewijze toelichting, Omgevingsregeling 

 

 

 



 

 

Voorbeeld 3: Tussenkoppen, Toelichting op de NOVI 

 

 

 

 



 

Figuur 1: Koppeling OP-OW voor annotaties vrije tekst (huidige situatie) 

 

 

 



 

Figuur 2: Optie voor gewijzigde modellering OW: 'Divisie' wordt 'DivisieOfDivisietekst' 


