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. Het voorstel was reeds aangekondigd in de
visiebrief digitale overheid 2017 (d.d. 23 mei 2013, Kamerstukken II 26643, nr. 280).

2. Wie zijn betrokken?
-

Bestuursorganen die kennisgevingen en mededelingen publiceren
Burgers die hiervan kennis nemen.

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?
Algemeen doel:
Digitaal toegankelijk maken van algemene kennisgevingen en bekendmakingen van de
overheid voor burgers en bedrijven.
Specifieke doelen:
Bestuursorganen publiceren alle kennisgevingen en bekendmakingen in Staatscourant,
Staatsblad, gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad of blad van een gemeenschappelijke
regeling en deze publicaties zijn via verplicht gebruik van www.overheid.nl gezamenlijk op één
weblocatie te raadplegen;
Informatievoorziening op maat mogelijk maken, waarbij burgers die berichten ontvangen
waarvoor zij specifieke belangstelling hebben.
Operationele doelen:
Door middel van wetgeving bestuursorganen te verplichten tijdig hun algemene
bekendmakingen en mededelingen digitaal te publiceren via www.overheid.nl.
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?
-

-

In wetgeving worden regels over bekendmaking van algemeen verbindend voorschriften
in de voorgeschreven elektronische publicatiebladen geconcentreerd en aangevuld met
regels over mededelingen, kennisgevingen en terinzagelegging. Hierbij vindt ook
harmonisatie plaats, zodat de regels over bekendmaking en publicatie uit het
omgevingsrecht in dit stelsel wordt geïntegreerd.
De elektronische hulpmiddelen ten behoeve van de uitgave van de elektronische
publicatiebladen worden ten behoeve hiervan aangepast.

-

Iedere burger met een MijnOverheid-account wordt via e-mail geïnformeerd over
berichten die betrekking hebben op het adres waarop hij is ingeschreven in de BRP. Voor
deze service kan men zich afmelden of men kan de selectie van berichten naar eigen
behoefte aanpassen.

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 elektronisch publiceren) hun werkwijze
aanpassen. Na een overgangstermijn waarin de papieren publicatie wordt voortgezet
naast de elektronische publicatie treedt een structurele besparing op door het beperken
van advertentiekosten.
Er zijn geen gevolgen voor het milieu.

