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Inleiding

Bij de toezending van stukken aan de Kamers worden 
voortaan ook de departementale beslisnota’s 
openbaar gemaakt. Het betreft de nota’s die door de 
bewindspersoon zijn gebruikt bij de besluitvorming. Het 
kabinet wil zo meer openheid bieden over de afwegingen 
die gebruikt zijn bij de besluitvorming. Dit betreft de 
relevante feiten, de risico’s de alternatieven en de 
argumenten of overwegingen.

Op deze manier wordt duidelijk hoe een beslissing 
tot stand is gekomen en is de besluitvorming beter 
navolgbaar. Welke alternatieven of opties zijn besproken 

voordat een bepaalde keuze is gemaakt? Waarom is de 
keuze gemaakt zoals in de Kamerbrief verwoord? Wat 
waren de afwegingen daarbij en de risico’s? Wat zijn de 
relevante feiten? Door meer achterliggende informatie aan 
te bieden aan het parlement, zal de informatievoorziening 
aan het parlement verbeteren. 

In dit document vind je een uitleg hoe deze 
openbaarmaking van beslisnota’s in zijn werk gaat. Bij 
vragen kun je terecht bij het departementale programma 
over openbaarheid van overheidsinformatie.
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1 Schrijven van het Kamerstuk

Vanaf 1 juli 2021 zijn beslisnota’s bij Kamerstukken 
openbaar. Het gaat om de volgende categorieën: 

Wetgeving 
•  Wetsvoorstellen en memories van toelichting, nader 

rapport, nota’s van wijziging;
•  Intrekking wetsvoorstel, verzoek tot niet 

controversieel verklaring wetsvoorstel, berichten over 
inwerkingtreding;

•  Besluiten die worden voor- of nagehangen, 
instellingsbesluiten;

•  Beantwoording verslagen, waardering van 
amendementen of initiatiefvoorstellen;

•  Berichten over (internet)consultatie of 
wetgevingstoetsen;

•  Goedkeuring verdragen.

Beleidsvorming 
•  Beleidsbrieven (bijv. meerjarenplannen 

of jaarplannen);
• Strategische agenda’s;
•  Startnota’s over nieuwe of gewijzigde 

beleidsinitiatieven.

Op 1 maart 2022, of eerder wanneer mogelijk, wordt een 
voorstel gedaan voor de implementatie van de andere 
categorieën Kamerstukken: 
• Voortgang/stand van zaken;
• Kennis- en informatiedeling;
• Begrotingsstukken; en 
• Europese en internationale onderhandelingen.
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2 Opstellen of selecteren van de beslisnota’s

Het doel is de beslisnota(‘s) openbaar te maken waarmee 
de afwegingen over het beleid inzichtelijk en navolgbaar 
worden. Waarom is deze beleidskeuze gemaakt? Wat 
waren de argumenten? Zijn er alternatieven overwogen en 
zo ja, welke? Wat zijn de relevante feiten? Zijn er risico’s 
benoemd? De beslisnota(’s) waarin deze elementen zijn 
opgenomen worden openbaar gemaakt.

Er zijn twee opties mogelijk: 
•  Stel een ‘integrale’ beslisnota op met alle relevante 

informatie en afwegingen voor de besluitvorming (ook 
terugkijkend) aan de bewindspersoon;

•  Selecteer de beslisnota’s die eerder zijn voorgelegd aan 
de bewindspersoon en die hebben gediend voor de 
besluitvorming en bied deze als een set aan bij de laatste 
beslisnota. Voeg eventueel een toelichting toe in de 
laatste beslisnota.  

Vaak zal het bij beslisnota’s bij  
Kamerstukken gaan om nota’s die zijn 
opgesteld op het kerndepartement.  
Een dergelijke beslisnota zal vaak zijn opgesteld door 
de beleidsdirectie op het kerndepartement maar kan in 
sommige gevallen ook zijn opgesteld door de uitvoerder 
of inspectie. 

Zie voor meer uitleg Hoofdstuk 1 en paragraaf 3.1 van de beleidslijn.



Volgende pagina >< Vorige pagina

1
Schrijven

2  
Opstellen

3
Beoordelen

4
Aanbieden

5  
Publiceren

 
Home

 
Inleiding

3 Beoordelen van de beslisnota’s
De beoordeling of de inhoud van de beslisnota(’s) 
openbaar kan worden en het geven van advies hierover 
gebeurt door de betrokken ambtenaar. Het uitgangspunt 
bij de beoordeling is dat informatie ‘openbaar wordt, 
tenzij’. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in beslisnota’s zijn 
voortaan openbaar. Dit betekent dat ambtelijke analyses 
(adviezen, beleidsalternatieven, overwegingen) van het 
beleid in beslisnota’s voortaan openbaar worden. Namen, 
functies en contactgegevens van ambtenaren worden 
echter niet openbaar. 

Toch blijft er nog steeds informatie in de nota’s aan de 
bewindslieden, die niet openbaar kan worden. Het gaat 
hierbij o.a. om de volgende aspecten: 
• Veiligheid van de staat; 
•  Inlichtingen over stukken die figureren in strafrechtelijk 

onderzoek of dat hebben gedaan; 
• Belang van inspectie, controle en toezicht; 
• Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie; 
• Bescherming persoonlijke levenssfeer; 
• Internationale en diplomatieke belangen; 
• Financiële en economische belangen van de staat; 

• Lopende onderhandelingen; 
• Procesbelang van de staat; 
• Eenheid van de Kroon; 
• Eenheid van kabinetsbeleid; 
•  Gevraagde gegevens vallen onder een wettelijke 

geheimhoudingsplicht; 
•  Er zijn afspraken over behandeling van gevraagde 

gegevens.

Staat er informatie in de nota van of over derden? Maak 
bij het verkrijgen van informatie of gesprekken met derden 
vanaf het begin duidelijk dat informatie opgenomen kan 
worden in ambtelijke advisering en daarmee openbaar 
kan worden. Bij twijfel of derden naar verwachting 
bedenkingen zullen hebben bij openbaarmaking van 
bepaalde informatie in nota’s, is het zorgvuldig om ze 
vooraf mondeling hiervan op de hoogte te stellen.

Zie voor een uitgebreide uitleg Hoofdstuk 2 en paragraaf 3.2 van de 
beleidslijn. Heb je vragen of twijfels? Overleg met naaste collega’s of 
neem contact op met de departementale centrale juridische directie.  
Raadpleeg ook Kamerstukken 2001/02, 28362, nr. 2, p. 6 e.v. en 
Kamerstukken 2015/16, 28362, nr. 8, p. 2 e.v. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28362-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28362-8.html
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4 Aanbieden aan bewindspersoon

Bied de openbaar te maken beslisnota(’s) aan 
samen met het te verzenden Kamerstuk wanneer 
dat wordt voorgelegd aan de bewindspersoon. Dat 
kan de laatste beslisnota zijn samen met een setje 
voorgaande nota’s of de laatste integrale beslisnota die 
je aan de bewindspersoon voorlegt samen met het te 
verzenden Kamerstuk. Geef dit in je laatste nota aan de 
bewindspersoon aan.

Bij Kamerstukken die mede namens andere 
bewindspersonen worden verstuurd zal de beslisnota 
van de bewindspersoon die het stuk verstuurt, 
openbaar worden. Zijn meerdere bewindslieden 
beleidsverantwoordelijk of wordt een stuk door 
meerdere bewindslieden ondertekend? Dan wordt in 
principe de beslisnota van de bewindspersoon die eerste 
ondertekenaar is, openbaar. 

Alle departementen gebruiken hetzelfde 
beslisdocument (de ‘nota’ en niet 
bijvoorbeeld een memo of e-mail) om 
besluiten voor te leggen aan de bewindspersoon,  
zodat de nota’s makkelijker te raadplegen zijn en (zo  
veel mogelijk) vaste elementen kennen die van belang  
zijn voor afwegen en beslissen.

Gebruik het format voor de beslisnota in de bijlage van de 
beleidslijn.
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5 Publiceren van Kamerstuk en beslisnota’s

De onderliggende beslisnota’s worden zoveel mogelijk 
tegelijkertijd openbaar gemaakt met de publicatie van 
het Kamerstuk.

Bij spoed of een crisis zal een brief aan de Kamer op zeer 
korte termijn worden verstuurd. Bij de indiening van een 
wetsvoorstel worden Kamerstukken niet door het kabinet, 
maar door de Koning aangeboden aan de Kamer. In dergelijke 
gevallen worden de onderliggende stukken achteraf zo snel 
mogelijk openbaar gemaakt. 

Zie ook paragraaf 3.3. van de beleidslijn.

Jouw werk is belangrijker dan je denkt.
Meer informatie over goed omgaan met overheidsinformatie:  
www.goedbewaardvoornuenlater.nl.

http://www.goedbewaardvoornuenlater.nl
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