Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (Bijlage bij Kamerstukken II,
34700, nr. 34) is afgesproken dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de
toekomst ook digitaal moet kunnen plaatsvinden. Een wetsvoorstel was reeds aangekondigd in
de visiebrief digitale overheid 2017 (d.d. 23 mei 2013, Kamerstukken II 26643, nr. 280). De
Wet elektronische publicaties is nu bij de Tweede Kamer aanhangig (Kamerstukken 35218). In
het Besluit elektronische publicaties en de Regeling elektronische publicaties worden nadere
regels gegeven.
2. Wie zijn betrokken?
-

Bestuursorganen die kennisgevingen en mededelingen publiceren.
Burgers en bedrijven die hiervan kennisnemen.

3. Wat is het probleem?
Het huidige systeem waarbij publicatie deels elektronisch op verschillende websites en deels in
verschillende dag- nieuws en huis-aan-huisbladen plaatsvindt is gefragmenteerd, zodat burgers
diverse bronnen moeten raadplegen om op de hoogte te zijn van de voor hen relevante
bekendmakingen en mededelingen. Ook dienen burgers (en bedrijven) nu nog naar een fysieke
locatie ter inzage gelegde stukken te bekijken. Het huidige proces is daarmee niet optimaal
dienstverlenend richting burgers en bedrijven.
4. Wat is het doel?
Het doel is om de toegankelijkheid van algemene bekendmakingen, kennisgevingen en
mededelingen van de overheid te vergroten door ervoor te zorgen;
•
dat deze publicaties allemaal op één plek elektronisch toegankelijk zijn,
•
dat burgers op maat worden geattendeerd op de publicaties waar interesse voor bestaat.
•
dat de stukken die ter inzage liggen ook elektronisch raadpleegbaar zijn.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
•
•

Het ligt op de weg van de overheid om het publiek adequaat te informeren over
voorgenomen besluiten en de mogelijkheid van inspraak hierbij.
De doelen vergen wijziging en aanvulling van bestaande regels.

6. Wat is het beste instrument?
De bestaande regels worden zodanig aangepast dat alle publicaties toegankelijk zijn via de
bestaande algemene infrastructuur voor het elektronisch ontsluiten van overheidsberichten.
Concreet betekent dit:
•
dat alle wettelijk voorgeschreven algemene bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten, worden gedaan in de officiële
elektronische publicatiebladen (Staatscourant, Staatsblad, gemeenteblad, provinciaal blad,
waterschapsblad of blad van een gemeenschappelijke regeling)
•
dat deze bladen op één weblocatie (www.overheid.nl) zijn te raadplegen;
•
dat het ter inzage leggen van documenten in een overheidsgebouw als onderdeel van een
kennisgeving wordt aangevuld met de verplichting om deze documenten ook op internet ter
beschikking te stellen;
•
dat personen die een geactiveerd account hebben bij MijnOverheid.nl bekendmakingen,
mededelingen en kennisgevingen die betrekking hebben op hun directe woonomgeving daar
kunnen inzien;

•

dat zij (als zij hun e-mailadres hebben opgegeven) automatisch per e-mail worden
geattendeerd op nieuwe publicaties, waarbij zij op maat kunnen instellen welke berichten ze
willen ontvangen of desgewenst deze service kunnen beëindigen.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
-

-

De toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt vergroot, omdat burgers en
bedrijven eenvoudig berichten van bestuursorganen kunnen vinden en inzien. Dit leidt
tot een besparing op administratieve lasten bij burgers en bedrijven van respectievelijk
151 mln. en 28 mln.
Bestuursorganen moeten (voor zover zij nog niet op de vereiste wijze elektronisch
publiceren) hun werkwijze aanpassen.
Er zijn geen gevolgen voor het milieu.

