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Voorschrift in TPOD’s Artikelstructuur over te 
gebruiken tekstelementen

Beschikbare tekstelementen in volgorde:

• Hoofdstuk

• Titel

• Afdeling

• Paragraaf

• Subparagraaf

• Subsubparagraaf

• Artikel

(Hoofdstuk en Artikel zijn verplicht)



Waarom deze elementen?

• Afstemming met STOP (+ Aanwijzingen voor de Regelgeving)

• Verzoek gemeenten en provincies om meer niveaus: daarom is 
Subsubparagraaf toegevoegd aan STOP

• Afspraken met Rijk over:

• Afstemming op systematiek gebruik tekstelementen in 
Omgevingswet c.a.: Hoofdstuk, Afdeling, Paragraaf, 
Subparagraaf, Artikel

• Volgorde intrede van de tekstelementen, m.n. vanwege 
bruidsschat

Dat heeft geleid tot:



Voorschrift in TPOD’s Artikelstructuur versie 2.0.0

Volgorde van invoegen:

1 Hoofdstuk

6 Titel

2 Afdeling

3 Paragraaf

4 Subparagraaf

5 Subsubparagraaf

1 Artikel

Aanvullende voorschriften:

• Een tekstelement mag slechts één 
lagerliggend type tekstelement 
bevatten

• Tekstelement uit kolom ‘Type 
tekstelement’ mag slechts één 
type tekstelement bevatten uit 
kolom ‘Mag bevatten’





Probleem bij Titel in versie 2.0.0

De voorschriften uit de tabel over welke elementen een Titel wel en 
niet mag bevatten, leiden er toe dat Titel alleen kan worden gebruikt 
als overal in het hoofdstuk alle onderliggende elementen zijn 
gebruikt.



Probleem bij Titel in versie 2.0.0

Dit kan niet: Om het voorschrift te volgen 
moet het zo:



Voorgestelde oplossing

• Beschikbare tekstelementen blijven zelfde

• Volgorde van intreden blijft zelfde

• Volgorde van intreden wordt gewijzigd: Titel mag worden gebruikt 
om Afdelingen te groeperen. Onafhankelijk van de niveaus onder 
Afdeling

• Toegevoegd wordt de bepaling dat in een Hoofdstuk Titels mogen 
worden gebruikt als er in ten minste 1 Titel alle onderliggende 
niveaus t/m Subsubparagraaf zijn gebruikt

• Tabel wordt niet aangepast

Toegevoegd wordt de aanbeveling dat het overzichtelijker is om te 
werken met kortere hoofdstukken met minder onderverdeling



Bij voorgestelde oplossing

Dit kan niet: Dit kan nu wel:


