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Voorwoord  
 
Onderliggend document betreft de 1.0 versie van de beschrijving van de resultaten 
van het IST-onderzoek binnen de algehele onderzoekscontext. Dit document wordt 
uitsluitend verspreid aan de leden van de begeleidingscommissie, de opdrachtgever 
en de leden van het onderzoeksteam. Publicatie vindt alleen plaats na overleg over 
de vaststellingsprocedure van het document en volgens procedures en termijnen 
die met de opdrachtgever worden afgestemd. 
 
De casusbeschrijvingen zijn als bijlage in dit document opgenomen. De discussie, 
behorende bij dit onderzoek, valt buiten de scope van de opdracht. Er zal een 
vakinhoudelijke gedachte-uitwisseling plaats hebben naar aanleiding van de 
bevindingen uit het onderzoek. Een eventueel document dat voortvloeit uit deze 
gesprekken zal als product van de begeleidingscommissie beschouwd worden en 
kan als discussiestuk aan het rapport worden toegevoegd. 
 
Een deel van de resultaten, te weten de BPMN modellen van het generieke proces, 
de procedure en de casus, is in een BPMN-suite opgenomen. Deze platen zijn in 
hun volledigheid gepubliceerd op de onderzoekswebsite: www.istonderzoek.nl . De 
meest relevante platen zijn als onderdeel opgenomen in onderliggend document.  
 
Er past een woord van dank aan de begeleidingscommissie. Tijdens de 
verschillende bijeenkomsten om het onderzoek en resultaten te bespreken hebben 
zijn ons op een prettige en constructieve manier bijgestaan. De 
begeleidingscommissie stond onder leiding van prof.dr. G.J. Veerman. In de bijlage 
wordt een overzicht gegeven van alle leden van de begeleidingscommissie. 
 
Als laatste danken wij voor de ondersteuning en prettige begeleiding vanuit het 
Ministerie van Justitie gedurende verschillende fases van het onderzoekstraject. 
 
Het onderzoeksteam 
 
dr. ir. M.F.W.H.A. Janssen - TU Delft 
prof. dr. W.J.M. Voermans - Universiteit Leiden  
R. van Wijk MSc.- TU Delft 
 
W.S. Fokkema LLM- Thauris 
drs. S.G.J. Kockelkoren - Thauris 
ir. B.J. Hendriksen - Thauris 
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Managementsamenvatting 
 
Aanleiding 
ICT heeft de burger waar de overheid mee te maken heeft veranderd. De burger 
verwacht van de overheid de klant- en maatgerichte benadering waar zij door het 
sterk toegenomen aanbod van e-business aan gewend is geraakt. Het kabinet 
streeft daarom naar een andere wijze van regelgeven, toezicht en controle en richt 
zich op een meer geïntegreerde en meer projectmatige wijze van beleidsvorming. 
De toegankelijkheid van de overheid vergroten, de overheidsbureaucratie 
verkleinen, de burgerparticipatie in het democratische proces vergroten en een 
responsieve publieke uitvoering realiseren zijn doelen voor deze ‘betere’ overheid. 
Beter bekend onder de noemer ‘e-overheid’. Vanzelfsprekend heeft ook wetgeving, 
als fundament van de democratische rechtstaat, met deze ontwikkelingen te 
maken. De Technische Universiteit Delft (TUD) heeft daarom op verzoek van het 
Kenniscentrum Wetgeving van het Ministerie van Justitie een onderzoek uitgevoerd 
naar de actuele situatie (IST) inzake de totstandkoming van wetgeving. Het doel 
van het IST-onderzoek is het verkrijgen van een generiek en gedeeld inzicht in de 
wijze waarop regelingen momenteel tot stand komen. Dit dient op zodanige wijze 
te geschieden dat de resultaten als uitgangspunt kunnen dienen voor een – door de 
bij de wetgevingspraktijk betrokken actoren mede ingevulde en gedeelde – 
herinrichting van de wetgevingspraktijk. Dit door het gebruik van e-diensten binnen 
de wetgevingspraktijk te intensiveren, mede ter verbetering van de regelgeving. De 
opdracht voor het IST-onderzoek luidde “het verkrijgen van gestructureerd inzicht 
in het proces van wetgeving, de wet als product en de middelen die worden ingezet 
om het wetgevingsproces te ondersteunen”.  
 
Invalshoek 
Bij dit onderzoek is gekozen voor de invalshoek van ‘business processen’ voor de 
beschrijving van het wetgevingsproces. De kern hiervan is niet het denken in 
functies, divisies of producten, maar denken in processen welke bestaan uit 
opeenvolgende activiteiten in de tijd.  
 
De invalshoek leidt er toe dat de volgende aspecten binnen de IST weergegeven 
zullen worden: 

• Proceskenmerken: de activiteiten die worden uitgevoerd om een 
procedurestap (in het wetgevingsproces) uit te voeren; 

• (Informatie)Product: de inhoudelijke resultaten van het wetgevingsproces 
(wet, AMvB, ministeriële regeling met bijbehorende stukken, die 
gezamenlijk de norm stellen). 

• (ICT)Ondersteuning: digitale checklists, handboeken, e-mail etc. 
 
Belangrijk aspect van de methode is het gebruik van een grafische 
procesmodelleringstaal voor een uniforme weergave van de verschillende 
onderdelen van het wetgevingsproces. De Business Process Modeling Notation 
(BPMN) is een open standaard waarmee (bedrijfs-)processen grafisch weergegeven 
kunnen worden. BPMN biedt de mogelijkheid de wetgeving op verschillende niveaus 
te visualiseren en te onderzoeken. Het visualiseren van het voorgeschreven traject 
van de totstandkoming van wetgeving door middel van BPMN biedt betrokken 
actoren een uniforme en begrijpelijke ‘taal’, welke inzicht geeft in de 
totstandkoming van regelingen.  
 
Scope en reikwijdte 
De scope van het onderzoek beperkt zich tot de inrichting van het 
wetgevingsproces op Rijksniveau. Het gaat hierbij concreet om de totstandkoming 
wetten in formele zin, wetten ter implementatie van EU-richtlijnen, algemene 
maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.  
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Om de actuele situatie inzake de totstandkoming van wetgeving in kaart te brengen 
zijn eerst de stappen in beeld gebracht die in een wetgevingsproces moeten worden 
gezet, omdat zij verankerd zijn in wettelijke regelingen. Het totaal van 
voorgeschreven activiteiten dat vereist is om tot een regeling te komen wordt in dit 
onderzoek geduid met de term ´wetgevingsprocedure’. In de praktijk wordt de 
wetgevingsprocedure geoperationaliseerd: de werkelijke totstandkoming van een 
regeling wordt het ‘wetgevingsproces’ genoemd. 
 
In het onderzoek zijn de resultaten opgedeeld aan de hand van: 

• Discrepanties tussen het wetgevingsproces in de praktijk en de 
wetgevingsprocedure als norm. Met de gekozen invalshoek is hiertoe de 
voorgeschreven totstandkoming en de werkelijke totstandkoming van 
regelingen via een methodische werkwijze vastgelegd en geanalyseerd. 

• Crossfunctionele verschillen tussen de manier waarop verschillende 
betrokken partijen processtappen uitvoeren; 

• Andere opvallende zaken. Vanuit de invalshoek van procesinrichting, 
procesbeheer, workflowmanagement en ketenkwaliteitsmanagement 
kunnen opvallende punten in het huidige proces worden geïdentificeerd en 
benoemd.  

 
Onderzoekstraject 
Het onderzoekstraject is gestart met het in kaart brengen van de 
wetgevingprocedures. De wetgevingsprocedure staat beschreven in het Draaiboek 
voor de regelgeving (DR) en de Aanwijzingen voor de regelgeving (AR). Er zijn 
vervolgens verschillende praktijkcasus van wetgeving geselecteerd om de mogelijke 
verschillen tussen procedure en proces (praktijk) te onderzoeken.  
Op basis van vastgelegde criteria zijn in overleg met de begeleidingscommissie de 
volgende praktijkcasus geselecteerd voor analyse: 

• Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) 
• Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Btcg) 
• Regeling aquacultuur  

 
Om de weergave van het wetgevingsproces, zoals in beeld gebracht door middel 
van de dossieranalyses, te completeren en valideren, zijn persoonlijke interviews 
met betrokkenen bij de geselecteerde casus afgenomen. De opstelde BPMN 
proceduremodellen, de dossieranalyse, de interviewverslagen en de BPMN 
procesmodellen van de casus zijn naast elkaar gelegd en geanalyseerd om tot de 
basis van een generieke procesbeschrijving te komen. Om het beeld van het 
wetgevingsproces, dat is ontstaan uit de casusbeschrijvingen, te kunnen 
generaliseren, is een online enquête uitgezet. Na afloop van de enquête is alle 
verzamelde data geanalyseerd, met aandacht voor discrepanties tussen procedure 
en proces, verschillen tussen de betrokken partijen en andere opvallende zaken. 
Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is de beschrijving in BPMN en tekst 
van de totstandkoming van regelingen, in de vorm van een procesbeschrijving. 
 
Belangrijkste conclusies 
De beschrijvingen in de tekst en BPMN modellen van het actuele proces van de 
totstandkoming van regelingen, is het belangrijkste resultaat van het onderzoek. 
Dit resultaat is weergegeven het hoofdonderdeel van onderliggend stuk en de 
modellen zijn toegankelijk gemaakt in de BPMN-suite. Voor de diverse fase van de 
casus is vastgesteld iat de registratie en verantwoording binnen het 
wetgevingsproces niet zodanig is ingericht dat deze achteraf gemakkelijk te 
achterhalen is. Ook is niet eenvoudig te achterhalen in welke mate de procedure 
gevolgd of dat de procedure gevolgd is. Het aantal discrepanties dat in het 
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generieke proces (dus in het algemeen) is vast te stellen, is beperkt. Hoe vaak er in 
specifieke trajecten stappen overgeslagen worden of niet conform de eisen 
uitgevoerd worden is moeilijk vast te stellen.  
 
Uit de open vragen van de enquêtes blijkt dat actoren procedurestappen ter 
discussie stellen. De oorzaak is dat respondenten er vanuit de eigen positie het nut 
niet van inzien, maar er wel last van hebben. Hierbij wordt incidenteel de procedure 
in het kader van de voortgang, ‘omzeild’. Van systematische afwijking lijkt in de 
meeste gevallen geen sprake. Indien dit wel het geval is, is de afwijking meestal 
bekend bij veel actoren en wordt deze als acceptabel of logisch ervaren. 
 



7 
 

Inhoudsopgave 
 
I. Inleiding, ontwerp en werkwijze ............................................................ 8 
1 Aanleiding............................................................................................... 8 
2 Werkwijze..............................................................................................18 
3 Dataverwerking en Analyse respons ..........................................................30 
4 Respondenten ........................................................................................31 
5 Documentwijzer......................................................................................37 
II. II. Procesbeschrijving .........................................................................41 
1 (Inter)departementale voorbereiding.........................................................41 
2 Ministerraad ...........................................................................................70 
3 Georganiseerd overleg.............................................................................89 
4 Notificatie ..............................................................................................92 
5 Advisering Raad van State .......................................................................96 
6 Behandeling in de Tweede Kamer ...........................................................121 
7 Behandeling Eerste Kamer .....................................................................152 
8 Bekrachtiging en Bekendmaking .............................................................169 
9 Consolidatie .........................................................................................182 
III. III- Conclusie...................................................................................186 
1 Conclusie .............................................................................................186 
IV. Bijlagen ...............................................................................................200 
1 Casusbeschrijving: Formele Wet: Toezicht accountantsorganisaties.............200 
2 Casusbeschrijving: Algemene maatregel van bestuur: Besluit tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten...............................................................233 
3 Casusbeschrijving: Implementatie richtlijn in formele wet: Wet tot wijziging van 
de Wta en het BW ter implementatie van richtlijn 2006/43/EG .........................249 
4 Casusbeschrijving: Ministeriële regeling: Regeling aquacultuur ...................272 
5 Interview protocol.................................................................................283 
6 Wetgevingstrajecten .............................................................................288 
7 BPMN Legenda .....................................................................................294 
8 Begeleidingscommissie ..........................................................................295 
9 Literatuurlijst .......................................................................................296 
 



8 
 

I. Inleiding, ontwerp en 
werkwijze 

1 Aanleiding  
De Technische Universiteit Delft (TUD) heeft op verzoek van het Kenniscentrum 
Wetgeving van het Ministerie van Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de actuele 
situatie (IST) inzake de totstandkoming van wetgeving. De TUD heeft in dit kader 
een samenwerkingsverband ingericht waaraan onder meer de Universiteit Leiden, 
afdeling Staats- en bestuursrecht, deelnam. Het onderzoek past binnen het lopende 
onderzoek van ICT-service architectures & engineering van de Faculteit Techniek, 
Bestuur en Management (TBM) van de TUD. 

1.1 Context van het onderzoek 
ICT heeft de burger waar de overheid mee te maken heeft veranderd (Nelissen et 
al. 2004). De burger verwacht van de overheid de klant- en maatgerichte 
benadering waar zij door het sterk toegenomen aanbod van e-business aan gewend 
is geraakt. Het kabinet streeft daarom een andere wijze van regelgeven, van 
toezicht en controle na en richt zich op een meer geïntegreerde en meer 
projectmatige wijze van beleidsvorming.1 Gebruik van de mogelijkheden die de 
informatietechnologie ons biedt, wordt voor de verwezenlijking van deze 
doelstelling cruciaal geacht. Met het online beschikbaar maken van 
overheidsdiensten denken beleidsmakers de toegankelijkheid van de overheid te 
vergroten, de overheidsbureaucratie te verkleinen, de burgerparticipatie in het 
democratische proces te vergroten en een responsieve publieke uitvoering te 
realiseren (Weerakkody et al., 2006). Deze ‘betere’ overheid is bekend onder de 
noemer ‘e-overheid’. Vanzelfsprekend heeft ook wetgeving, als fundament van de 
democratische rechtsstaat, met deze ontwikkelingen te maken. Het begrip 
‘wetgeving’ kan betrekking hebben op het totaal aantal regelingen alsmede het 
proces dat gericht is op de totstandkoming van een regeling.  
 
De Wet elektronische bekendmaking, die 22 december 2008 in het Staatsblad werd 
gepubliceerd, maakt de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant via internet 
mogelijk. Het op elektronische wijze bekendmaken van regelgeving in deze officiële 
publicaties wordt hiermee rechtsgeldig. Tevens heeft het kabinet aangegeven 
openbare internetconsultatie bij voorbereiding van regelgeving als een belangrijk 
hulpmiddel te beschouwen om het proces van openbaarmaking en consultatie over 
voorgenomen regelgeving transparanter te doen verlopen, beter te ordenen en voor 
meer mensen toegankelijk te maken.2 Dit heeft reeds geleid tot de start van een 
pilot met dit concept in juni 2009. Met het realiseren van elektronische diensten en 
de focus op informatietechnologie, zijn de doelen van de e-overheid echter nog niet 
automatisch verwezenlijkt.  
 
Waar elektronische diensten onvoldoende aansluiten bij de behoeften van 
gebruikers, blijft het gebruik in verhouding met het potentieel beperkt. De beoogde 
voordelen worden in dit geval niet of slechts ten dele gerealiseerd (Deursen et al., 
2006). Het parallel in stand houden van twee modaliteiten is inefficiënt. Naast deze 
focus op de techniek van e-diensten en de behoefte van gebruikers, is het 

                                               
1 http://www.regering.nl/Het_kabinet/Regeerakkoord#internelink9 
2 TK 2006-2007, 29 279, nr.41 
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structuren van de organisatie tussen overheidsdiensten en informatiemanagement 
door middel van gedragen business processen van groot belang voor een 
succesvolle e-overheid (Williams et al., 2006; Stemberger & Jaklic, 2007, Scholl & 
Klischewski, 2007).  
 
Overheidsdiensten zijn meer en meer georganiseerd in een netwerk van 
(overheids-)organisaties, als aan elkaar verbonden knooppunten (bv. Castells, 
1996). Binnen een netwerk bestaan verschillende organisaties, die in meer of 
minder mate zelfstandig opereren, ieder verantwoordelijk voor een eigen taak. In 
deze gefragmenteerde structuur wordt één overheidstaak gezamenlijk door het 
netwerk van organisaties uitgevoerd (Wimmer, 2002). Het wetgevingsproces is 
typisch een proces waarin onafhankelijke organisaties met een publieke taak, op 
basis van verschillende verantwoordelijkheden samenwerken om een 
gemeenschappelijk doel te bewerkstelligen. Onze democratische rechtsstaat stelt 
strikte eisen aan de onafhankelijkheid van bepaalde partijen in dit proces en eist 
een sterke waarborging van geldende verantwoordelijkheden, taken en 
bevoegdheden.  
 
Niet alleen de overheid als organisatie is gefragmenteerd, maar ook de informatie-
architectuur is zeer gefragmenteerd en vaak gebouwd rondom de verschillende 
afdelingen en organisaties (Janssen & Van Veenstra, 2005). In het kader van de 
transformatie naar een e-overheid blijkt uit de literatuur dat de mogelijkheden om 
kennis en informatie te delen binnen en tussen overheidsorganisaties moeten 
verbeteren (Rudman et al., 2003; Sawyer et al., 2005, Scholl 2005). 
Interorganisatorische verbeteringen tot het delen van informatie verhogen het 
succes en de prestatie van e-diensten (Dawes, 1996; Landsbergen & Wolken, 
2001; Layne & Lee, 2001). 
 
Voorafgaande is echter niet eenvoudig te realiseren. In een publieke sector waar 
denken in ‘processen’ nog geen vanzelfsprekendheid is, is de integratie van back-
offices vaak onderwerp van een top-down projectaanpak. Dit contrasteert met het 
horizontale karakter van een complex organisatieoverschrijdend proces waarin de 
verschillende betrokkenen vanuit een eigen verantwoordelijkheid een rol spelen. 
Onderzoek wijst aan dat voor een succesvolle integratie van de samenhangende 
werkzaamheden en het informatiegebruik van deze onafhankelijke organisaties een 
meer participatieve aanpak noodzakelijk is (Beckers, 2005). Kern van deze aanpak 
vormt een gemeenschappelijke focus van betrokken actoren op de samenwerking, 
met behoud van eigen identiteit, waarden en verantwoordelijkheden, waarbij de 
inhoud de leidende driver moet zijn bij het veranderproces. Tevens moeten 
betrokken organisaties hun rol en verantwoordelijkheden in het proces herkennen. 
Een belangrijke te onderscheiden rol in het wetgevingstraject is bijvoorbeeld de 
'verantwoordelijkheidsrol', die als taak heeft ervoor te zorgen dat de motivaties 
achter beslissingen (van welke deelnemende afdeling of organisatie dan ook), de 
prestaties en de uitkomsten van het gehele proces kunnen worden verantwoord 
(Janssen et al., 2006).  
 
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar succesvolle implementatie van e-
overheid waarbij de noodzakelijke structuur van organisaties, business processen 
en informatiesystemen binnen overheidsorganisaties in acht wordt genomen 
(Stemberger & Jaklic, 2007). In Di Mario (2001) en Beynon-Davies (2005) wordt er 
een duidelijke link gelegd tussen focus op organisatie en processen en verbetering 
van dienstverlening binnen de e-overheid, in tegenstelling tot een puur 
technologische focus. De kern van de aanpak om e-diensten aan te bieden is van 
een technische focus naar het informatie- en procesmanagementdomein bewogen 
(Mutula & van Brakel, 2006), en bij het overwegen van e-diensten binnen 



10 
 

overheden dient een business proces georiënteerde aanpak te worden gehanteerd. 
(Stemberger & Jaklic, 2007). Binnen het publieke domein is, in recente jaren, de 
business process management (BPM) methode steeds populairder aan het worden. 
(MacIntosh, 2003; Gulledge & Sommer, 2002; Thong et al., 2000; McAdam & 
Donaghy, 1999; McAdam & Mitchell, 1998; Harrington et al., 1997; Halachmi & 
Bovaird, 1997). De aanpak om BPM te gebruiken heeft een aantal voordelen in de 
context van de publieke sector. Niet alleen biedt het de mogelijkheid om 
organisaties in een gefragmenteerd netwerk in kaart te brengen, het heeft ook het 
voordeel dat betrokken actoren zich bewust worden van hun rol in het proces en 
buiten de traditionele muren van de eigen organisatie leren kijken (Greasley, 
2006). 
 
Gezien eerdere constateringen aangaande een succesvolle realisatie van de e-
overheid, geldt dat, voordat de wetgevingspraktijk succesvol aangepast kan worden 
aan de veranderde samenleving, het nodig is dat alle bij wetgeving betrokken 
organisaties een zekere inhoudelijke consensus hebben bereikt over het proces 
zoals dit nu ingericht is. Tevens dient er zicht te zijn op de speelruimte die de 
rechtsstaat momenteel biedt voor verandering. De processen zouden zorgvuldig in 
kaart moeten worden gebracht, inclusief rollen van organisaties en actoren,  (ICT-
)ondersteuning en uitkomsten van processen (Hammer & Champy, 1993, Scholl 
2004). Processen moeten niet alleen op een netwerkniveau worden uitgewerkt, 
maar tot het niveau waarbij de verantwoordelijkheden en taken van actoren 
worden bekeken: het organisatie- en functieniveau (Alavi et al., 1995; Kettinger et 
al., 1997; Pardo & Scholl, 2002). Het in kaart brengen van de actuele situatie (IST) 
van het wetgevingsproces is daarmee een eerste vereiste voor het realiseren van 
standaardisatie en ICT-ondersteuning in wetgeving en wetgevingsproces ten 
behoeve van de verbetering van de kwaliteit van wetgeving, het verhogen van de 
transparantie en participatie en het beter ondersteunen van de vertaalslag van 
wetgeving naar de uitvoering (zowel door overheid als door doelgroepen). 
 

1.2 Doel IST-onderzoek 
Het doel dat het IST-onderzoek dient is het verkrijgen van een generiek en gedeeld 
inzicht in de wijze waarop regelingen momenteel tot stand komen. Dit dient op 
zodanige wijze te geschieden dat de resultaten als uitgangspunt kunnen dienen 
voor een – door de bij de wetgevingspraktijk betrokken actoren mede ingevulde en 
gedeelde – herinrichting van de wetgevingspraktijk. Dit mede ter verbetering van 
de regelgeving, door het intensiveren van het gebruik van e-diensten binnen de 
wetgevingspraktijk. De opdracht voor het IST-onderzoek luidde: “het verkrijgen 
van gestructureerd inzicht in het proces van wetgeving, de wet als product en de 
middelen die worden ingezet om het wetgevingsproces te ondersteunen”.  
 

1.3 Ontwerp van de IST-beschrijving 
Op de volgende pagina is schematisch het ontwerp van de IST weergegeven. De 
elementen zullen achtereenvolgens worden toegelicht. 
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1.3.1 Object van onderzoek 
Het object van onderzoek betreft het wetgevingsproces, in dit onderzoek preciezer 
aangeduid met: ‘de totstandkoming van regelingen´. Hierbij worden twee 
benaderingen onderscheiden. Eerst is er de beschrijving van de totstandkoming in 
enge zin. Het gaat om de stappen die in een wetgevingsproces moeten worden 
gezet, omdat zij verankerd zijn in wettelijke regelingen, waarvan de Grondwet de 
belangrijkste is (zie ook Veerman & de Lange, 2007). Het totaal van 
voorgeschreven activiteiten dat vereist is om tot een regeling te komen wordt in dit 
onderzoek geduid met de term ´wetgevingsprocedure´. In het schema is dit aspect 
van het object van onderzoek weergegeven met de paarse cirkel. De 
totstandkoming in brede zin bevat vervolgens alle stappen die in de praktijk worden 

Onderzoeksdoel 

 
Het doel dat het IST-onderzoek dient is het 
verkrijgen van een generiek en gedeeld inzicht in de 
wijze waarop regelingen momenteel tot stand 
komen. Dit dient op zodanige wijze te geschieden 
dat de resultaten als uitgangspunt kunnen dienen 
voor een – door de bij de wetgevingspraktijk 
betrokken actoren mede ingevulde en gedeelde – 
herinrichting van de wetgevingspraktijk. Dit mede 
ter verbetering van de regelgeving door het gebruik 
van e-diensten binnen de wetgevingspraktijk     te 
intensiveren 

Onderzoeksopdracht 
 
“het verkrijgen van gestructureerd inzicht in het 
proces van wetgeving, de wet als product en de 
middelen die worden ingezet om het wetgevingsproces 
te ondersteunen”.  

 Voorgeschreven 
totstandkoming 

regelingen 
(procedure) 

 
Discrepanties 

 

Cross-functional 

 

Werkelijke processen 
totstandkoming 

regelingen 
(IST) 

 
 

 

Object van onderzoek 
 
De Totstandkoming van regelingen 
 

Invalshoek 
Public Process Management 

• (Informatie)producten 
• Activiteiten 
• (ICT)Ondersteuning 

 
 

Scope en reikwijdte 
 
Regelingen op rijksniveau 

- Formele wet 
- AMvB 
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Figuur 1.1: Ontwerp van de IST-beschrijving en haar context 
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genomen in een traject dat leidt tot een regeling. De werkelijke totstandkoming, in 
dit document ‘wetgevingsproces’ genoemd, is in de figuur weergegeven met de gele 
cirkels. In de praktijk kunnen meerdere operationalisaties voorkomen van de 
wetgevingsprocedure, vandaar dat er meerdere cirkels achter elkaar geplaatst zijn. 

1.3.2 Invalshoek 
Bij dit onderzoek is gekozen voor de invalshoek van ‘business processes’ voor de 
beschrijving van het wetgevingsproces. De kern hiervan is niet het denken in 
functies, divisies of producten, maar denken in processen welke bestaan uit 
opeenvolgende activiteiten in de tijd. Deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden 
door verschillende organisaties. Het procesdenken wordt ondersteund door 
Business Process Management (BPM). Van der Aalst et al. (2003) verstaan onder 
BPM: ‘supporting business processes using methods, techniques, and software to 
design, enact, control, and analyze operational processes involving humans, 
organizations, applications, documents and other sources of information’. Hoewel 
het begrip ‘business’ betrekking heeft op de bedrijfsvoering van een organisatie en 
op zichzelf goed dienst kan doen binnen het publieke domein (Stemberger & Jaklic, 
2007), zou de term een sterke associatie kunnen oproepen met het concept van 
'new public management' , waarbij terminologie als ‘bedrijfsvoering bij de overheid’ 
en een ‘businesslike overheid’ worden gebruikt bij de inkadering van een 
besturingsparadigma dat uitgaat van de gedachte dat het bedrijfsleven grote 
inspiratiebron moet zijn voor de overheid (Hood, 1995). Bovendien is deze aanpak 
onder vuur komen te liggen (Stoker, 2006). Daar de onderzoekers niet de schijn 
willen wekken onvoldoende oog te hebben voor de specifieke publieke functie die 
de wetgeving binnen onze democratische rechtstaat vervult, is in dit kader gekozen 
voor een neutralere term Public Process Management (PPM).  
 
In tegenstelling tot het visualiseren van enkel de documentstroom biedt de keuze 
voor procesmodellering met PPM de mogelijkheid om keuzes voor vervolgstappen in 
het proces weer te geven; de regels die in procedures zijn vastgelegd worden door 
middel van verschillende keuze momenten gevisualiseerd. Tevens is er gekozen 
voor het visualiseren van de activiteiten van actoren in plaats van enkel de 
toestand (status) van een document, zoals bij in een documentstroom, aangezien 
de procedures gericht zijn op de handelingen tijdens het wetgevingsproces. PPM 
biedt ook de mogelijkheid de wetgeving op verschillende niveaus te visualiseren en 
te onderzoeken: op netwerkniveau (de samenwerkende betrokken actoren), en op 
organisatie- en functieniveau (de stappen die een actor onderneemt en de taken en 
functie van personen binnen het wetgevingsproces). 
 
De invalshoek leidt er toe dat de volgende aspecten binnen de IST weergegeven 
zullen worden: 
 

• Proceskenmerken 
o De activiteiten die worden uitgevoerd om een procedurestap (in 

het wetgevingsproces) uit te voeren. Het gaat hier ook om stappen 
die ingebouwd zijn voor het verifiëren van de kwaliteit van de 
procesresultaten. 

o De actor die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een stap; 
de functionaris(sen) die vaststellen dat een product voldoet aan de 
kwaliteitseisen en een volgende stap ingezet kan worden of die op 
basis van resultaten bepalen welke vervolgstappen doorlopen gaan 
worden. 
 

De focus op de activiteiten binnen het proces en de rollen die actoren vervullen 
geeft een beeld van de huidige werkwijze. De rollen die actoren vervullen 
binnen het wetgevingsproces kunnen worden uitgelicht en er kan bijvoorbeeld 
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bekeken worden in hoeverre de verantwoordingsinformatie wordt opgeslagen 
en toegankelijk wordt gemaakt door de verantwoordelijkheidsrol. 

 
• (Informatie)Product 

o De inhoudelijke resultaten van de activiteiten binnen het 
wetgevingsproces, inclusief tussenresultaten. (wet, AMvB3, 
ministeriële regeling met bijbehorende stukken, die gezamenlijk de 
norm stellen). 

o De stuurinformatie (producten) die wordt gebruikt ter coördinatie 
van het primaire proces: bijvoorbeeld planning, rapportages (o.m. 
producten uit IT-ondersteuning), informele toelichtingen, eigen 
procedures etc. Deze stuurinformatie heeft ook betrekking op de 
informatie die betrokken actoren onderling uitwisselen op 
organisatieniveau en dossiervorming. 

 
De focus op (informatie) producten geeft enerzijds een blik op de resultaten die 
voortkomen uit de activiteiten en anderzijds op de informatie(producten) die 
gebruikt worden om het proces te ondersteunen. De mate en manier van 
gebruik van deze producten kan worden vastgesteld en vergeleken tussen 
verschillende organisaties. 

 
• (ICT)Ondersteuning 

o Digitale checklists, handboeken etc. 
o Technische ondersteuning (Laudon & Laudon, 2007) op te delen in: 

 Ontwerpsystemen (bijvoorbeeld weteditors en 
tekstverwerkers, al dan niet toegesneden op de redactie 
van wetgeving) 

 Kennissystemen 
 Planningsystemen 
 Beslissingsondersteunende systemen 
 Communicatiesystemen (waaronder e-mailsystemen) 

 
De focus op ondersteuning, eventueel met behulp van ICT, geeft een beeld van 
interorganisatorische coördinatie en de stand van zaken met betrekking tot het 
gebruik van geautomatiseerde systemen en een algemeen beeld van de mate 
waarin ICT hulpmiddelen worden ingezet binnen het wetgevingsproces. 

 
De gekozen invalshoek betekent verder dat de voorgeschreven totstandkoming en 
de werkelijke totstandkoming van regelingen via een methodische werkwijze 
worden vastgelegd en geanalyseerd langs bovenstaande lijnen. Een belangrijk 
aspect van de methode is het gebruik van een grafische procesmodelleringstaal 
voor een uniforme weergave van de verschillende onderdelen van het 
wetgevingsproces.  
 
Een standaard voor modellering van processen zoals Business Process Modelling 
Notation (BPMN) biedt eenduidige symbolen en constructen om processen in kaart 
te brengen en resulteert in eenvoudige en communicatieve modellen (White, 2004) 
(Vergidis et al., 2008). In de Nederlandse Overheidsarchitectuur (NORA) wordt 
BPMN als de standaard voor het analyseren van bedrijfsprocessen gezien.4 Het 
visualiseren van het voorgeschreven traject bij totstandkoming wetgeving door 
middel van BPMN biedt alle betrokken actoren een uniforme ‘taal’ met betrekking 
tot het inzichtelijk maken van de totstandkoming van regelingen. Het geeft inzicht 
in de hele keten van betrokken organisaties en schept een beeld van het 
wetgevingsproces van begin tot eind.  

1.3.3 Discrepanties 
Een aspect van het inzicht in het wetgevingsproces in de praktijk is het vormen van 
een beeld van de punten waar de praktijk afwijkt van de voorgeschreven 

                                               
3 AMvB – algemene maatregel van bestuur. 
4 http://www.e-overheid.nl/thema/referentiearchitectuur/nora/nora.xml 
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procedure. Indien gewenst kan dit worden gebruikt om in de toekomst mogelijke 
verbeterpunten van de procedure te identificeren. In dit kader is het proces in de 
praktijk vergeleken met de voorgeschreven totstandkomingsprocedure. De 
vastgestelde discrepanties tussen de procedure en het feitelijk gevolgde proces 
worden expliciet benoemd. Discrepanties kunnen vooral gezocht worden op proces 
en product-niveau, daar waar de procedure duidelijke richtlijnen geeft. Op het 
gebied van ondersteuning ontbreken deze richtlijnen veelal.  

1.3.4 Cross-functional 
In de praktijk zullen actoren op een andere wijze invulling geven aan vergelijkbare 
taken. Voor een gedragen IST-beschrijving is het van belang verschillende 
voorkomende varianten te benoemen. In het kader van de analyse is het van 
belang om waar mogelijk onterecht veronderstelde varianten expliciet uit te sluiten. 
Vanuit de gedachte van backoffice integratie en shared services kent de 
beschrijving een verhoogde aandacht voor afwijkingen in werkwijze tussen de 
ministeries en kunnen 'best-practices' worden getraceerd. 
 
Waar discrepanties vooral een beeld geven van afwijkingen tussen procedure en 
proces, laten de cross-functionals zien welke organisaties een eigen invulling geven 
aan de voorschreven procedure en hoe deze zich verhouden tot de werkwijzen van 
andere organisaties. 

1.3.5 Opvallend 
Het concept van Public Process Management is voortgekomen uit decennia van 
organisatieonderzoeken gebaseerd op veranderingen in de bedrijfsprocessen 
(Davenport, 1993), waarbij naar technologie, management, bedrijfsprocessen, 
mensen, structuur, resulterende producten en diensten wordt gekeken. Vanuit dit 
kader, dat ziet op procesinrichting, procesbeheer, workflowmanagement en 
ketenkwaliteitsmanagement, kunnen opvallende punten in het huidige proces 
worden geïdentificeerd en benoemd. Deze opvallende punten werpen, binnen de 
context van procesmanagement, licht op het gebruik van informatietechnologie en 
ontwikkelingen in de transformatie naar een elektronische overheid.  

1.3.6 Scope en reikwijdte 
De scope van het onderzoek beperkt zich tot de inrichting van het 
wetgevingsproces op rijksniveau. Het gaat hierbij concreet om de totstandkoming 
wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 
regelingen. De totstandkoming van verordeningen op decentraal niveau vallen 
dientengevolge buiten de scope van het onderzoek. Dit geldt tevens voor de 
totstandkoming van bepalingen op Europees niveau en verdragen. Voorts worden 
begrotingswetten, Rijkswetten en initiatiefwetten buiten de scope van het 
onderzoek gehouden. 
 
In eerste instantie vielen de volgende onderdelen van het totstandkomingproces 
buiten de reikwijdte van het onderzoek, die later op basis van een aanvullende 
vraag van het Kenniscentrum alsnog onderzocht zijn en aan de beschrijving zijn 
toegevoegd: 

• De specifieke aspecten van de totstandkoming van een formele wet ter 
implementatie van een Europese Richtlijn  

• Consolidatie 
• Elektronische bekendmaking 
• Internetconsultatie 

1.4 Onderzoeksontwerp 
Om tot een gestructureerd beeld van wetgeving, de wet als product en de middelen 
die worden ingezet om het wetgevingsproces te ondersteunen, te komen, is 
gekozen voor een drieledige onderzoeksopzet waarin verschillende 
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onderzoeksmethoden gecombineerd zijn. Het door elkaar gebruiken van 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden omwille van dataverzameling en de 
integratie van deze data tijdens het onderzoeksproces, is gebaseerd op het idee 
van ‘mixed methods’ (Creswell et al., 2003; Gable, 1994).  
 
Een belangrijke reden om gecombineerde methoden te kiezen zijn de verschillende 
onderzoekselementen die aan de centrale vraagstelling ten grondslag liggen. Deze 
elementen hangen wel met elkaar samen maar moeten ook onafhankelijk van 
elkaar worden onderzocht. Het gaat hierbij om de volgende onderzoekselementen: 
 

• Een gestandaardiseerde en onderling vergelijkbare weergave van de gehele 
wetgevingsprocedure. Dit beeld wordt met behulp van de BPMN 
vormgegeven op basis van analyse van bestaande data.  

• Inzichten in het feitelijke wetgevingsproces en de aspecten van proces, 
product en ondersteuning, die met een explorerend (discovery) en 
uiteindelijk toetsend onderzoek (Morse, 2003) te doorgronden zijn. De 
weergave dient zodanig te zijn dat deze getoetst kan worden aan de 
voorgeschreven procedure en dat cross-functional- en discrepantie analyses 
mogelijk zijn. 

• De toepassing van het conceptuele raamwerk waarop PPM is gebaseerd 
teneinde opvallende elementen te identificeren, te benoemen en waar 
mogelijk te verklaren. 

 
Binnen de uitgedachte onderzoeksaanpak worden de kwalitatieve methoden 
voornamelijk geschikt bevonden voor explorerend onderzoek: om te komen tot de 
feitelijke structuur van het wetgevingsproces die als input dient voor generaliserend 
onderzoek (Morse, 2003). De zwakte dat deze kwalitatief verkregen data verkeerd 
kunnen worden geïnterpreteerd en dat generalisering van deze data niet mogelijk 
is, wordt ondervangen met de toepassing van kwantitatieve methoden.  
 
Een andere reden om te kiezen voor gecombineerde methoden is dat aan de 
operationalisering van de onderzoeksvraag zowel het paradigma van staatsrecht als 
van business proces management ten grondslag ligt. Dit betekent dat je te maken 
hebt met verschillende disciplines waarvoor passende methoden moeten worden 
gebruikt. Zo belicht de kwalitatieve methode onderdelen van het onderzoek die 
waardevol zijn voor het staatsrechtelijke paradigma (eigenschappen en uitvoering 
van regelgeving, domeinkennis) en de kwantitatieve methode wordt voornamelijk 
gebruikt binnen het paradigma van de analyse en rationalisatie van 
bedrijfsprocessen. 
 
Een beproefd raamwerk om verschillende methoden te gebruiken is ‘triangulatie’, 
door Denzin (1970) gedefinieerd als 'de combinatie van methodologie bij de 
bestudering van hetzelfde fenomeen'. Het is bij triangulatie de bedoeling dat drie 
methoden elkaar aanvullen en de onderzoeker dwingen over de methodische 
beperking heen te kijken’ (Jick, 1983). Hierdoor brengen de onderzoekers een meer 
valide en betrouwbaarder beeld van de actuele wetgeving in kaart (’t Hart et al., 
1996). De onderzoekers hebben bij het gebruik van de verschillende methoden, 
dossierstudie, interviews en enquêtes, de principes van triangulatie toegepast. Door 
verschillende methodes toe te passen op hetzelfde fenomeen gedurende het 
onderzoek blijft ook de validiteit gewaarborgd, omdat het onderzoekers in staat 
stelt voortdurend na te gaan of er gemeten wordt wat er gemeten moet worden. 
Elke fase en elk object van onderzoek kent zijn eigen instrumenten en criteria die 
hieronder zijn beschreven. 
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Het onderzoeksontwerp waar bovenstaande analyse toe heeft geleid is schematisch 
weergegeven in bovenstaande figuur. De verschillende onderdelen van methode 
worden kort nader toegelicht. In het hoofdstuk Werkwijze wordt per onderdeel 
nader beschreven op welke wijze de methode in de praktijk is toegepast.  

1.4.1 Weergave wetgevingsprocedure in BPMN  

Het onderzoek is gestart met een explorerende documentstudie van de op 
rijksniveau geldende procedures voor de totstandkoming van regelingen. 
Vervolgens zijn de procedures vastgelegd in een BPMN-suite. De in BPMN-
beschreven procedure is voorgelegd aan deskundigen die aangeven in welke mate 
zij zich herkennen in de procedure. Op- en aanmerkingen zijn door de onderzoekers 
geverifieerd en onderdelen uit de BPMN-beschrijving werden waar nodig aangepast 
of verduidelijkt. De keuze voor het niet verwerken van een voorstel is gemotiveerd 
en teruggelegd aan diegene die de opmerking maakte. De opmerkingen zijn terug 
te vinden op de website van het IST-onderzoek. 5 Opmerkingen zijn meegenomen 
als aandachtspunt voor de verdere onderdelen van het onderzoek. 

1.4.2 Praktijkprocessen specifieke gevallen weergegeven in BPMN en beschrijving 
In samenspraak met deskundigen zijn de criteria vastgesteld voor casus die 
relevant zijn voor het uitvoeren van het onderzoek. 
 

                                               
5 'http://www.istonderzoek.nl 
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Figuur 1.2 Schematische weergave van het onderzoeksontwerp 
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Na selectie van de casus is er op basis van een dossieronderzoek en door interviews 
met relevante betrokken actoren een beschrijving opgesteld (in tekst en BPMN) van 
de werkelijke totstandkoming van de regeling in de specifieke gevallen. 
 
Door teruglegging van de resultaten bij alle betrokken actoren en triangulatie van 
bronnen is de betrouwbaarheid en de validiteit van de data verzekerd. Door middel 
van semi-gestructureerde interviewmethoden is zowel vergelijkbaarheid als 
exploratie bereikt. 

1.4.3 Relevante onderzoeksdimensies voor generieke IST-beschrijving 
Deze derde fase betreft een tussenfase waarin de koppeling is gelegd tussen het 
explorerende (kwalitatieve) onderzoek en het meer generaliserende (kwantitatieve) 
onderzoek. Aan de hand van de resultaten van hieraan voorafgaande fasen is met 
deskundigen bezien welke onderdelen uit de beschrijving relevant zijn voor 
generaliserend onderzoek. Op basis van een analyseraamwerk zijn enquêtevragen 
opgesteld die zijn voorgelegd aan deskundigen. Op basis van op- en aanmerkingen 
van de deskundigen zijn de onderzoeksvragen door de onderzoekers waar nodig 
aangepast of verduidelijkt. De keuze voor het niet verwerken van een voorstel is 
gemotiveerd.  

1.4.4 Weergave generiek IST-proces in BPMN en beschrijving 

De enquêtes worden breed uitgezet. Resultaten worden verwerkt tot een generieke 
beschrijving. In aanvulling op het generieke proces geven de resultaten weer wat 
de uitzonderingen, afwijkingen en verschillen (tussen actoren) in uitvoering van het 
generieke proces zijn. Deze zijn gevoegd bij de generieke procesbeschrijving.  

1.5 Leeswijzer 
Dit document geeft inzage in hoe het onderzoek is uitgevoerd en het geeft een 
weergave van de responskarakteristieken. De generieke procesbeschrijving is een 
weergave van alle resultaten die in de verschillende fasen van dit onderzoek zijn 
verzameld. De generieke procesbeschrijving beschrijft opmerkelijkheden, 
discrepanties tussen proces en procedure en verschillen in tussen de betrokken 
actoren. De mate van detail die gehanteerd wordt in de beschrijvingen kan 
verschillen. Dit komt voort uit de mate van toegang tot interne procedure 
beschrijvingen en de mate van respons van geïnterviewden. In de Conclusie en 
Discussie worden de resultaten nader toegelicht en in een breder kader geplaatst. 
De resultaten uit de eerste twee onderzoeksfasen (weergave procedure en 
casusonderzoek) zijn beschreven in aparte documenten, toegevoegd als bijlagen 
van dit document. 
 
In dit document wordt de term 'proceduremodel' gebruikt om te refereren aan een 
BPMN (proces-)model van de voorgeschreven totstandkomingsprocedure van 
regelgeving. De term 'procesmodel' wordt gehanteerd om de weergave van het 
wetgevingsproces in de praktijk te benoemen. 
 



2 Werkwijze 

2.1 Weergave Wetgevingsprocedure 

2.1.1 Documentstudie 
Het onderzoekstraject is gestart met het in kaart brengen van de 
wetgevingprocedure, om een referentie te verkrijgen waar de praktijksituatie mee 
vergeleken kan worden. De wetgevingsprocedure staat beschreven in het 
Draaiboek voor de regelgeving (DR) en de Aanwijzingen voor de regelgeving (AR). 
Als aanvulling op deze bronnen zijn de overige bronnen –naast de AR- waarnaar 
het Draaiboek verwijst bekeken (zie onderstaande tabel). Voor de procedure bij 
implementatie is gekeken naar de Handleiding Wetgeving en Europa. 
 
Normen waarnaar het Draaiboek verwijst 

Grondwet 

Bekendmakingswet 

Aanwijzingen voor de regelgeving 

Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden 

Reglement van Orde Ministerraad 

Wet op de Raad van State 

Regeling werkzaamheden Raad van State 

Reglement van Orde Tweede Kamer 

Reglement van Orde Eerste Kamer 

Tabel 2.1 Normen waar het Draaiboek voor de Regelgeving naar verwijst 

 
Voor het tekenen van de processen is gebruik gemaakt van Tibco's Business Studio. 
Dit softwarepakket is gekozen omdat het gratis verkrijgbaar is en gebruik maakt 
van XPDL, een open standaard voor het opslaan van de processen beschreven in 
BPMN. Op deze manier zijn de processen ook in andere software applicaties te 
gebruiken. 
 
In de bijlage is een toelichting op de meest gebruikte BPMN symbolen toegevoegd.  
 
Het Draaiboek en de Aanwijzingen voor de regelgeving zijn stap voor stap gevolgd 
en uit deze bronnen is gedestilleerd welke actoren verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoer van bepaalde procedurele taken en bij welke procedurestappen 
voorschriften bestaan omtrent vorm en communicatie. Alle procedurestappen zijn 
gevisualiseerd met behulp van BPMN.  

2.1.2 Professional review 
De BPMN procesmodellen van de procedure (ook wel proceduremodellen) zijn ter 
verificatie online beschikbaar gemaakt op de onderzoekswebsite6. Op deze besloten 
omgeving is de mogelijkheid gegeven om feedback en opmerkingen over de in 
kaart gebrachte procedure achter te laten. Er zijn verschillende experts op het 
gebied van de wetgevingsprocedure benaderd om de modellen te bekijken, de 
opmerkingen die zij op de website achterlieten zijn verwerkt en de modellen zijn 
gereviseerd. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de personen die feedback hebben 
gegeven op de proceduremodellen en van welke aspecten de feedback betreft. 
 
Nadat de wetgevingsprocedure in verschillende BPMN-platen is weergegeven en de 
platen zijn gevalideerd, is in de volgende fase bekeken hoe, bij een specifieke 
formele wet, een specifieke AMvB en een specifieke ministeriële regeling, in de 
praktijk invulling is gegeven aan de procedures.  

                                               
6 'http://www.istonderzoek.nl 
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2.2 Weergave wetgevingspraktijk specifieke gevallen 
Er zijn verschillende wetgevingscasus geselecteerd om de verschillen tussen 
procedure en proces (praktijk) te onderzoeken.  
 
De doelstelling van het onderzoek in acht nemend, kan er gekozen worden voor 
een maximale of minimale variatie in de geselecteerde casus (Yin, 1994). Doel is te 
komen tot gestructureerd inzicht in het wetgevingsproces. Doordat de procedure 
verschilt voor de drie verschillende wetgevingstrajecten, met name wat betreft het 
aantal stappen en de doorlooptijd en voor elk van de wetgevingstrajecten één 
casus is onderzocht, zijn deze casus onderling slechts tot op zekere hoogte 
vergelijkbaar. Daarom is de cross-functional analyse op dit punt beperkt. Wel 
komen voor alle soorten wetgevingstrajecten de eerste stappen van de procedure 
en processen (o.a. voorbereiding) overeen en is ook op het punt van ondersteuning 
vergelijking mogelijk. Daarom heeft de analyse in deze fase wel richting gegeven 
aan de invulling van de daaropvolgende fase (van generaliserend onderzoek).  
 
Vanwege het arbeidsintensieve karakter van casus-studies en het feit dat er in het 
onderzoek met een beperkte capaciteit en tijd moet worden gewerkt, is er een 
beperkt aantal casus onderzocht. Hierdoor kan twijfel ontstaan over de 
mogelijkheid tot generaliseren van de uitkomsten. Daarnaast wordt de mogelijke 
'gekleurdheid' van de gegevensverzameling als een risico gezien en bemoeilijkt de 
veelvormigheid van het materiaal een heldere analyse. 
 
Gezocht is naar casus met een omvattend proces, met andere woorden een stevig 
dossier, waarin een groot deel van de (mogelijke) stappen uit de procedure 
(Draaiboek en AR) doorlopen is (advisering door adviesorganen en 
belangengroepen, amendementen en nota’s van wijziging, administratieve lasten 
etc.). Dit geeft voor het vervolg van het onderzoek meer inzicht in het 
wetgevingsproces en de samenwerking van actoren. Het gaat hierbij zowel om 
pragmatische criteria als inhoudelijke criteria, zoals weergegevens in tabel 2.3. 
Criteria waarop een casus is geselecteerd, zijn niet alleen de kritieke criteria om de 
procedurebeschrijving te toetsen of bevestigen (hierbij is gekeken of de 
hoofdonderdelen van de procedure in de casus waren doorlopen), maar zijn ook 
criteria zijn die juist ongewoon zijn en licht kunnen werpen op uitzonderingen op de 
procedure (Yin, 1994).  
 

Op basis van de vastgelegde criteria zijn de volgende praktijkcasus, in overleg met 
de begeleidingscommissie, geselecteerd voor analyse; 

• Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) 
• Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Btcg) 
• Regeling aquacultuur 

 
 
 

abel 2.2 Overzichtstabel feedback op proceduremodel, procesmodel en onderzoeksopzet. 

 



abel 2. Overzichtstabel feedback op proceduremodel, procesmodel en onderzoeksopzet. 

Feedback 

 De feedback betreft: 

Nr. 
Indiener 
feedback 

Regeling 
(procedure) 

waar de 
feedback 

betrekking op 
heeft 

Fase procedure 
waar de feedback 

betrekking op 
heeft 

Proces v. 
Procedure 

(opmerkingen 
die zien op het 
proces in de 

praktijk) 

Inhoud 
procedure 

(suggesties / 
correcties / 

aanvulling op 
weergegeven 
stappen en 
elementen) 

Opzet / 
methoden 

(opmerkingen 
m.b.t. aanpak, 
invalshoek en 
onderzoeks-
methoden)  

Weergave BPMN 
(opmerkingen die 

zien op hoe 
procedurestappen 

en –elementen 
zijn weergegeven 

in BPMN) 

1   alle Alle       x 

2   Formele Wet Alle       x 

3   Formele Wet Alle X   x x 

4 KCW Formele Wet Voorbereiding   x     

5   alle Alle       x 

6 KCW Formele Wet Voorbereiding   x     

7 KCW Formele Wet Voorbereiding x x     

8 KCW Formele Wet Voorbereiding 
(advisering) 

x x   x 

9 lid begeleidings-
commissie 

alle Alle     x   

10 Medewerker 
Justitie 

Formele Wet Bekrachtiging / 
Bekendmaking 

x x     

11 TK: Indiening   x     

12 TK: Drukken   x     

13 TK: Intrekken   x     

14 TK: Nota van 
wijziging 

  x     

15 TK: 
Amendementen 

  x     

16 TK: mondelinge 
behandeling 

  x     

17 

medewerker 
Bureau 

Wetgeving 
Formele Wet 

TK: Debat op 
hoofdlijnen 

  x     

Tabel 2.2 Overzichtstabel feedback op proceduremodellen en onderzoeksopzet. 

 
 



abel 2. Casusselectie. Gezocht is naar casus met een omvattend proces, m.a.w. een stevig dossier, waarin een groot deel van de (mogelijke) stappen uit de procedure 
(Draaiboek en AR) doorlopen is (advisering door adviesorganen en belangengroepen, amendementen en nota’s van wijziging, administratieve lasten etc.). 

 
 

 

  
Formele wet AMvB Ministeriële regeling 

    Wet toezicht 
accoutants-
organisaties 

Wet tucht-
rechtspraak 
accountants 

Wet tijdelijk 
huisverbod 

Besluit 
tegemoetkoming 

chronisch zieken en 
gehandicapten 

Besluit 
uitvoering 
rookvrije 
werkplek 

Handelsregister-
besluit 2008 

Regeling 
aquacultuur 

Regeling 
bodem-
kwaliteit 

Geldend / traject 
afgerond 

 + + + + + + + + 

Actueel  + + + + + + + + 

Eerst-
verantwoordelijk 

ministerie 

 Financiën Justitie Justitie VWS VWS EZ LNV VROM 

Betrokken 
ministerie 

 Justitie Financiën BZK SZW, Financiën     

Dossier beschikbaar 
en compleet 

 + + + + - + + - 

Meer dan 1 
departement 

+ + + ++ - - - - 

Advisering Actal / 
CBP / etc. 

++ + + + - ++ +/- - 

Consultatie / markt 
/ uitvoerders 

betrokken 

++ + + ++ + - + + 

Omvattend proces 
* 

Wijzigingen tijdens 
parlementaire 
behandeling 

(amendementen, 
nota's van 
wijziging) 

++ + +/-      

Tabel 2.3 Casusselectie. Gezocht is naar casus met een omvattend proces, m.a.w. een stevig dossier, waarin een groot deel van de (mogelijke) stappen uit de procedure 
(Draaiboek en AR) doorlopen is (advisering door adviesorganen en belangengroepen, amendementen en nota’s van wijziging, administratieve lasten etc.). 
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abel 2. Casusselectie. Gezocht is naar casus met een omvattend proces, m.a.w. een stevig 
dossier, waarin een groot deel van de (mogelijke) stappen uit de procedure (Draaiboek en 
AR) doorlopen is (advisering door adviesorganen en belangengroepen, amendementen en 
nota’s van wijziging, administratieve lasten etc.). 

 
 

2.2.1 Dossierstudie 
Het proces zoals het is doorlopen in de drie bovengenoemde casus is voor zover 
mogelijk gereconstrueerd op basis van beschikbare informatie. De primaire bron van 
informatie zijn de officiële dossiers. Er is getracht per casus een zo compleet mogelijk 
dossier op te bouwen waaraan zoveel mogelijk feitelijke processtappen te herleiden 
zijn. Er is contact opgenomen met betrokkenen om toegang te krijgen tot het 
wetgevingsdossier. De wetgevingsdossiers zijn systematisch geanalyseerd, waarbij in 
chronologische volgorde alle activiteiten, actoren, ondersteuning en opgeleverde 
documenten (producten) zijn genoteerd. Niet alle verzamelde wetgevingsdossiers 
bleken compleet, zo ontbrak een aantal stukken waarvan vanuit het perspectief van de 
procedure verwacht werd deze in het dossier aan te treffen. Een overzicht is te vinden 
in de betreffende casusbeschrijvingen, toegevoegd aan dit document. Waar nodig is 
extra informatie ingewonnen, zowel bij betrokken, als door middel van zoekopdrachten 
op internet.  
 
De betrouwbaarheid van de dossierstudie is gewaarborgd door alleen officiële dossiers 
en overheidspublicaties te gebruiken. Ook zijn handboeken en handleidingen van 
ministeries en betrokken instanties ingezien indien geïnterviewde betrokkenen bij de 
casus hiernaar verwezen. De relevantie van betreffende bronnen voor het in kaart 
brengen van het proces is continue in ogenschouw genomen. De volledigheid van de 
dossiers en bronnen is in de interviews gecontroleerd en vastgesteld.  

 

2.2.2 Interviews met betrokken actoren 
Om de weergave van het wetgevingsproces, zoals in beeld gebracht door middel van 
de dossierstudie, te complementeren, te valideren en te toetsen, is er gekozen voor 
persoonlijke interviews met betrokkenen bij de geselecteerde casus. Deze semi-
gestructureerde interviews zijn een geschikte methode om specifieke kennis van de 
betrokkenen te vergaren en onduidelijkheden uit het dossier op te helderen. Het semi-
gestructureerde interview doet recht aan de ingewikkelde beslissingen en 
vertrouwelijke situaties die zich tijdens het opstellen van een wet voordoen. Een 
bepaalde mate van structuur wordt bereikt door de kennis van de interviewer van 
procedure en dossier, op basis waarvan een focus voor de interviews, binnen een 
bepaalde context, gevormd kan worden (Northcutt & McCoy, 2004) Een semi-
gestructureerd interview biedt naast een aantal vaste thema’s en vragen veel ruimte 
voor vervolg vragen. Met open vragen kunnen de beweegredenen van bepaalde 
beslissingen en achterliggende gebeurtenissen boven tafel worden gehaald (Verschuren 
& Doorewaard, 2005). 
 
De zwakte van deze onderzoeksmethode komt voor uit de retrospectieve blik welke 
gecreëerd wordt. De aanpak is gebaseerd op het verzamelen van gegevens door middel 
van interviews, is dat feiten gepresenteerd worden als onderling verbonden doordat de 
geïnterviewde dit in verband ziet en een vertekend beeld kan hebben door 
nieuwsberichten en evaluaties. Daarnaast worden data verzameld onder specifieke 
omstandigheden; de interviewer is middels het dossier reeds (deels) op de hoogte van 
het proces. Dit ondermijnt deels het explorerend karakter van de interviews. 
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De centrale onderzoeksvraag (CRQ) voor de interviews is: Hoe verloopt procedure X in 
de praktijk. De centrale onderzoeksvraag kan worden opgedeeld in ‘Theory Based 
Questions’ (TQ), welke worden geoperationaliseerd door middel van Interview 
Questions (IQ) (Wengraf, 2001).  
De op de centrale onderzoeksvraag gebaseerde 'theory based questions' zijn als volgt: 

TQ1: Vragen met betrekking tot de concrete acties tijdens het proces, 
volgorde en ‘wachtmomenten’ tussen de stappen. 

“wat gebeurt er? ” 
  TQ2: Vragen met betrekking tot actoren en rollen. 

“wie doet wat?” 
TQ3: Vragen met betrekking tot input en output documenten. 

“welke producten levert deze activiteit op?” 
TQ4: Vragen gericht op stuurinformatie, notities, procedures, 
documenten, afschriften, stukken en de gebruikte elektronische 
hulpmiddelen. 

   “hoe wordt deze activiteit ondersteund?” 
TQ5: Concrete vragen naar aanleiding onvolledigheid / onduidelijkheid 
draaiboek / volledigheid procedurestap beschrijving. 
 “gebeurt deze stap niet/wel?” 

 
Uit deze ‘theory based questions’ volgen de concrete interviewvragen, op deze manier 
worden systematisch bepaalde elementen behandeld in het interview.  
Het grootste deel van de interviewvragen is gericht op proces, product en 
ondersteuning op het functionele niveau. Door middel van verificatievragen in de 
interviews betreffende deze aspecten op organisatieniveau en netwerkniveau, en het 
reconstrueren van het proces op netwerkniveau op basis van de dossiers, kan inzicht in 
het gehele proces worden verkregen.  
 
De selectie van deelnemers is gebaseerd op de betrokkenheid van de deelnemer bij 
een bepaald onderdeel van het wetgevingsproces in de geselecteerde casus. De 
betrokkenen zijn zowel per telefoon als e-mail benaderd en er zijn afspraken gemaakt 
op een door de betrokkenen aangegeven locatie, veelal op hun eigen werkplek. Niet 
iedereen bleek bereid mee te werken aan dit onderzoek. In de bijgevoegde 
casusbeschrijvingen zijn overzichten te vinden die aangeven wie wel en niet 
meegewerkt hebben. 
 
Ter voorbereiding op de interviews is een interviewprotocol opgesteld, hetgeen 
bijdraagt aan de betrouwbaarheid, de constructvaliditeit en de externe validiteit (Yin, 
1994) van de uit de interviews verkregen data en bevindingen. De betrouwbaarheid 
(herhaalbaarheid) wordt vergroot door een duidelijke onderzoeksopzet en een volledig 
interviewprotocol. De expliciete regels voor interview en analyse in het 
interviewprotocol vormen ook een waarborg voor objectiviteit: ze maken het 
waarschijnlijker dat een andere onderzoeker die hetzelfde protocol toepast tot dezelfde 
conclusies zou komen (Kassarjian, 1977). 
 
De interviewvaardigheden van de onderzoekers zijn tijdens verschillende 
proefinterviews geoefend. Voor ieder interview is een onderwerpenlijstje gemaakt, op 
basis van de dossieranalyse, waarbij opmerkelijkheden en activiteiten van betrokkenen 
als leidraad golden. Alle interviews zijn afgenomen door twee onderzoekers en 
opgenomen met behulp van een MP3 recorder. 
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In de bijlage is het interviewprotocol opgenomen. 
 
De interviews hebben plaatsgevonden met één geïnterviewde tegelijkertijd om 
beïnvloeding of sociale druk te voorkomen. Alleen tijdens de interviews bij de AFM 
werden twee personen tegelijkertijd geïnterviewd, maar spraken zij vanuit 
verschillende functies en waren zij werkzaam in een verschillend tijdsbestek, waarbij 
geen wederzijdse beïnvloeding is geconstateerd.  
 
Om grip te krijgen op de grote hoeveelheid data uit de interviews hebben de 
onderzoekers categorieën gevormd waar de data in ingedeeld kan worden. De 
categorieën zijn gevormd op basis van het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan 
het onderzoek en de procedures, uitgewerkt in de eerste fase van het onderzoek (de 
voorschriften en de proceduremodellen, met de daarin genoemde formele producten 
etc.). Het categoriseren bestaat uit de volgende stappen: 
 

1. Per interview de data categoriseren; 
2. Per casus de gecategoriseerde data van de betrokken deelnemers 

samenvoegen; 
3. Het analyseren van het casusdossier, tevens aan de hand van de categorieën. 

(1) De data worden eerst per interview (per deelnemer) ingedeeld onder de 
vastgestelde categorieën. De voor de categorie relevante data (antwoorden 
van de deelnemer) worden genoteerd bij de betreffende categorie, onder 
proces, product of ondersteuning. Daarbij wordt genoteerd in kader van 
welke vraag en/of welk deel van het onderwerp deze informatie door de 
deelnemer werd verstrekt. Dit is van belang omdat de data wordt ingevuld 
bij de chronologisch geordende categorieën. Het kan zijn dat de deelnemer 
op een ander moment in het interview terugkomt op een bepaald 
onderwerp (behorend bij een bepaalde categorie).  

(2) Vervolgens worden de data van alle interviews per casus samengenomen, 
waarbij aan de indeling in de categorieën wordt vastgehouden.  

(3) Tenslotte worden de bevindingen uit het casusdossier (dat met behulp van 
deelnemer wordt uitgebreid tijdens/na het interview) toegevoegd, waarmee 
de betrouwbaarheid van de bevindingen kan worden vergroot. Het resultaat 
is voor elke casus een matrix met de data uit de interviews en de 
casusdossiers. Waar data elkaar tegenspreken kan vervolgens nader 
onderzoek worden verricht, bijvoorbeeld door navraag te doen bij 
betrokkenen. 

 
Met het vormen van eenvoudige en duidelijk afgebakende categorieën waarin de data 
kunnen worden ingedeeld zijn tabellen op te stellen die eenduidig geanalyseerd kunnen 
worden, hetgeen ten goede komt aan de betrouwbaarheid van de analyse. Daarnaast is 
het wenselijk dicht bij de theorie en de data te blijven, en daarmee relevante 
categorieën te vormen, in het kader van de validiteit van het onderzoek. Hier wordt 
een balans gemaakt tussen validiteit en betrouwbaarheid.7  
 
De interviews zijn uitgeschreven en verwerkt in een interviewverslag. Het 
interviewverslag is teruggekoppeld aan de geïnterviewden en in enkele gevallen zijn er 

                                               
7 Hier is de spanningsdriehoek tussen betrouwbaarheid, relevantie (validiteit) en uitvoering, die inherent is aan 
onderzoek in het algemeen, zichtbaar.  
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toevoegingen of commentaar gegeven. Deze punten zijn verwerkt in het definitieve 
interviewverslag.  

2.2.3 Professional review 
De informatie die is verkregen uit de dossieranalyse en de interviews is naast elkaar 
gelegd om de kwaliteit van de bronnen te verifiëren. Per casus is een BPMN 
procesmodel opgesteld, gebaseerd op alle verworven informatie.  
 
Deze modellen zijn online gepubliceerd in een gesloten omgeving, waarop 
geïnterviewden en experts commentaar konden achterlaten. Dit commentaar is per 
casus verwerkt in een definitief procesmodel van de casus. 

2.3 Relevante onderzoeksdimensies  

2.3.1 Gestructureerde analyse casus 
De opstelde BPMN proceduremodellen, de dossieranalyse, de interviewverslagen en de 
BPMN procesmodellen zijn naast elkaar gelegd en geanalyseerd om tot de basis van 
een generieke procesbeschrijving te komen. Deze procesbeschrijving wordt door middel 
van de enquêtes in de volgende onderzoeksfase verder gegeneraliseerd.  
 
Er is een opsomming gemaakt van de gevallen waar in de praktijk afgeweken is van de 
procedure (discrepantieanalyse) en er is een vergelijking opgesteld tussen de wijze 
waarop de betrokken actoren invulling geven aan de procedure (cross-
functionalanalyse). Figuur 2.1 toont een voorbeelddiscrepantie en de manier waarop 
deze zijn geïnventariseerd. Zowel de discrepantieanalyse als de cross-functionalanalyse 
zijn opgesteld aan de hand van de uitgangspunten van dit onderzoek: er is gekeken 
naar het proces, de opgeleverde producten en de gebruikte ondersteuning. 
 
Om de discrepanties te vinden, is (voor elk van de casus) de volgende methode 
gevolgd: de onderzoekers hebben in een afbeelding van de procedure in BPMN, waarin 
alle mogelijke opties en stappen die een regeling voor de totstandkoming zou kunnen 
doorlopen zijn opgenomen, de werkelijke in de casus gevolgde weg uitgestippeld. 
Nadat de ‘afgelegde weg’ was bepaald, en gereconstrueerd in de afbeelding van de 
BPMN-procedure (zie Figuur 2.1), was duidelijk welke stappen van de procedure in 
principe in de casus doorlopen hadden moeten zijn.  

 
Op basis van dezelfde bronnen kon bij elk van deze verplichte stappen worden bekeken 
of deze wel of niet genomen was. De verplichte stappen waarvan expliciet duidelijk was 

Figuur 2.1 Voorbeeld bepalen ‘afgelegde weg’ in procedure model 
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gemaakt (door betrokkenen) of waarvan duidelijk bleek uit het dossier dat deze in de 
casus niet genomen waren, zijn aangemerkt als discrepantie. Bij de verplichte stappen 
waar m.b.v. de bronnen niets over gevonden of achterhaald kon worden, is dit apart 
aangegeven.  
 
De omvang van het wetgevingsproces, 508 activiteiten verspreid over ongeveer 43 
verschillende uitvoerende partijen (actoren en onderdelen en functionarissen 
daarbinnen), dwong tot het maken van keuzes, hetgeen in de praktijk betekent dat 
niet iedere vooraf gedefinieerde processtap in de enquêtes bevraagd kon worden.  
Daarnaast zijn aan de hand van de resultaten uit de analyses een aantal focuspunten 
of thema's gedefinieerd waar extra aandacht aan is gegeven in de derde 
onderzoeksfase.  
 
De thema’s zijn onder te verdelen in verschillende categorieën: er zijn algemene 
thema’s die in elke vragenlijst aan bod komen, er zijn thema’s die gerelateerd zijn aan 
processtappen, welke bevraagd worden bij specifieke processtappen en er zijn enkele 
thema’s die niet direct bevraagd worden, maar waarbij de analyse van de enquête toch 
toelaat het thema nader in kaart te brengen. De uitgangspunten voor dit onderzoek 
(proces, product en ondersteuning) zijn, aan de hand van bevindingen in de eerste 
onderzoeksfasen, nader geformuleerd om specifieker vragen te kunnen stellen, 
hetgeen heeft geleid tot een lijst van thema's die tijdens de enquête bevraagd zijn, 
zoals weergegeven in onderstaande lijst. 
 

1. Gemeenschappelijke kenmerken verschillende wetgevingstrajecten en 
wederzijdse beïnvloeding tussen verschillende wetgevingstrajecten die 
tegelijkertijd plaatsvinden, zoals vastgesteld in de eerste onderzoeksfase. Door 
middel van vragen waarbij het soort wetgevingstraject genoemd wordt, 
ontstaat er een beeld van de verschillen en overeenkomsten en kan de 
generaliseerbaarheid van processtappen worden bekeken. 

 
2. Discrepantie tussen de procedure en het proces in de praktijk, zoals 

vastgesteld in de eerste onderzoeksfase. Er wordt expliciet naar gevraagd door 
middel van het tonen van een afbeelding met processtappen of een 
beschrijving van een deel van de procedure. Er kan bekeken worden in 
hoeverre procedurestappen worden opgevolgd.  

 
3. Hoe verloopt het proces en de volgorde van processtappen. Er worden vragen 

gesteld naar de volgorde van processtappen en de mate waarin processen 
parallel lopen. Er wordt ook bevraagd hoelang bepaalde processtappen duren 
en of er ‘bottlenecks’ in de procesflow zitten. 

 
4. Formele communicatie tussen organisaties. Vragen richten zich op de tijd die 

men kwijt is aan het opstellen van formele producten, de indeling van 
regelingen met behulp van templates en de onduidelijkheden die templates 
bieden. Ook zal bekeken worden of de procedure altijd gevolgd wordt, bv. of 
begeleidende brieven bij formele stukken altijd worden meegestuurd en hoe de 
samenwerking tussen organisatie wordt belegd. 

 
5. De samenstelling van het projectteam/werkgroep, wie dit doet, wie hieraan 

deelnemen en of uitvoerders betrokken worden. Tevens vragen naar 
samenwerking en de werkwijze bij het ontwerpen van een tekst, wie welke 
taken uitvoert, of er volgens een vaste planning overlegd wordt en of 
bijvoorbeeld de beleidsmedewerker hoofdschrijver is en suggesties van 
medeschrijvers verwerkt. Er wordt een beeld gevormd van rollen en 
verantwoordelijkheden. 
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6. Transparantie en traceerbaarheid. Vragen naar hoe afwegingen worden 

gemaakt (alleen / in overleg), wie er bij betrokken worden, hoe de afwegingen 
worden vastgelegd en of er bijvoorbeeld keuzelijsten worden gebruikt om tot 
beslissingen te komen. Ook de verantwoordelijkheid voor keuzes komt aan 
bod. Worden beslissingen informeel genomen, worden er checklists gebruikt en 
wat is de relatie met de omvang van het traject 
 

7. Informatiesystemen en kennis om afwegingen te maken. Deze vragen richten 
zich op de verschillende systemen die gebruikt worden om informatie en kennis 
te verzamelen, hoeveel tijd het kost en wat de inspanningen zijn om de 
informatie te verkrijgen. Waar liggen de informatie hiaten, wat wordt 
opgezocht en is er voldoende kennis om beslissingen te nemen. Er wordt een 
beeld gevormd van de huidige automatisering. 
 

8. Dossiervorming en registratiekwaliteit. De vragen richten zich op wie er op 
welke wijze werkt aan dossiervorming en wanneer een dossier wordt 
bijgewerkt. De afwegingen welke stukken wel of niet in een dossier belanden, 
en welke afwegingen worden gemaakt komen ook aan bod. Wie voelt zich 
verantwoordelijk voor het dossier en is er een algemeen dossier met de 
spanwijdte van het betreffende ministerie of is er een breder dossier waarin 
ook stukken van bijvoorbeeld de Raad van State zijn opgenomen. 
 

9. Projectplanning. Het wetgevingstraject wordt gestart door een initiërend 
ministerie en alle betrokken partijen doorlopen een eigen subtraject. Vragen 
richten zich op de mate van planning die plaatsvindt tijdens de start en 
gedurende het wetgevingstraject en welke systemen hierbij gebruikt worden. 
Ook het bijhouden van de voortgang tijdens een proces komt aanbod. Wordt 
het gehele wetgevingstraject opgenomen in de planning of alleen de scope van 
de betreffende medewerkers. Elke betrokken instantie heeft een ‘eigen’ start 
van het traject. 

 
10. Communicatie. Vragen die zich richten op de verschillende soorten systemen 

voor communicatie tussen actoren en instanties, waarvoor ze worden ingezet 
en wie ze gebruikt. Dit thema bevat ook vragen die zich richten op de 
communicatie tussen actoren en met wie er gecommuniceerd worden. Er wordt 
bekeken in welke situaties hiërarchische afstemming plaatsvindt. De 
interorganisatorische samenwerking wordt in kaart gebracht. 

 
11. Invloed verschillende uitvoerders op ministerie (toetsen vs. participeren). 

Vragen richten zich op of de uitvoerders betrokken zijn bij de werkgroep, wat 
hun specifieke rol inhoudt en of zij verantwoordelijkheden dragen. Er wordt 
gekeken in hoeverre uitvoerders participeren tijdens het wetgevingstraject of 
enkel toetsen en of er verschillen te ontdekken zijn tussen de verschillende 
ministeries. 
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2.3.2 Professional workshop 

Het is de bedoeling geweest om vanuit het programma LEGIS een workshop te 
organiseren, die dient voor het overdragen van specifieke kennis uit het onderzoek, om 
een brede en kwalitatieve respons later in het onderzoek te garanderen. Het Ministerie 
van Justitie zou de workshop faciliteren door het beschikbaar stellen van een ruimte en 
andere benodigdheden (catering) en het bieden van secretariële ondersteuning.  
 
De workshop zou tot doel hebben om alle bij het wetgevingsproces betrokken actoren 
te betrekken bij het onderzoek en het onderzoeksteam zou de resultaten uit de eerste 
fase van het onderzoek presenteren. De scope en doelstellingen van het onderzoek 
zouden worden toegelicht, er zou achtergrondinformatie gegeven worden en de 
deelnemers zouden input kunnen geven omtrent de focuspunten en thema's die in de 
derde fase getoetst worden.  
 
Door het Ministerie van Justitie is aangegeven dat, in het kader van het programma 
Legis, een breed evenement georganiseerd zou worden waarbij alle betrokkenen bij het 
wetgevingsproces aanwezig zouden zijn. De workshop voor dit onderzoek zou deel uit 
maken van dit breder evenement. Toen bleek dat dit evenement niet meer opportuun 
was door wijzigingen in het programma, is er onvoldoende tijd geweest om de 
workshop op een ander moment te organiseren. Het vaststellen en valideren van 
thema's en focuspunten voor de vervolgfase is gebeurd in samenspraak met de 
begeleidingscommissie en op basis van de resultaten uit de eerste twee 
onderzoeksfasen. Tijdens en na de presentatie die het onderzoeksteam voor de 
begeleidingscommissie heeft gehouden, zijn adviezen en aanwijzigen omtrent focus en 
thema's besproken. 

2.4 Enquêtes 

2.4.1 Enquêteopzet 
Om het beeld van het wetgevingsproces dat is ontstaan uit de casus beschrijvingen te 
kunnen generaliseren, is gekozen voor een online enquête. Deze keuze is gemaakt 
omdat met een online enquête snel, makkelijk en goedkoop een grote groep mensen 
benaderd kan worden. Daarnaast biedt een online enquête grote voordelen met 
betrekking tot het herhaaldelijk benaderen van respondenten, het automatisch 
verzenden van e-mailuitnodigingen en de digitale opslag van de antwoorden, waardoor 
de gegevens eenvoudig te gebruiken zijn voor analyse doeleinden (Selm & Jankowski 
2006). Er is gekozen om gebruik te maken Limesurvey8. Dit is een eenvoudig te 
gebruiken open source enquête tool, die naast alle standaard opties van een enquête, 
zoals veel verschillende vraagtypen en de mogelijkheid tot het tussendoor opslaan van 
antwoorden, als grootste voordeel heeft dat de vragen geïmporteerd kunnen worden 
vanuit een tekstbestand. Dit levert een forse tijdsbesparing op in vergelijking met het 
één voor één online moeten toevoegen van enquêtevragen.  
  
Nadat de te bevragen thema's zijn gedefinieerd is er een enquêteprotocol 
geformuleerd. Standaardisering wordt bereikt door de vragenlijst zoveel mogelijk te 
structuren. Hierbij is rekening gehouden met o.a. de formulering van de vragen 
(taalgebruik, norm, suggestieve vragen), de formulering van de antwoorden (niet meer 
dan een interpretatie mogelijk) en de volgorde waarin de vragen worden gesteld ('t 
Hart et al. 1996). Ook de vraagstelling is zo precies mogelijk geformuleerd. 
Voorafgaand aan de vragenlijst wordt het onderzoek en het beoogde doel van het 

                                               
8 http://www.limesurvey.org/ 
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onderzoek geïntroduceerd. De volgende vijf vraagtypes zijn gebruikt in de enquêtes 
(Alreck & Settle, 1995): 
 

• De open vraag 
Als niet alle antwoord mogelijkheden bekend zijn en de input van de 
respondent in eigen woorden gewenst is.  

 
• De meerkeuze vraag 

De respondent moet een keuze maken uit verschillende opties. Er kan voor één 
of meerdere opties gekozen worden. De mogelijkheid 'anders namelijk' wordt 
gegeven om extra input van de respondent te bemachtigen waar vooraf niet 
aan gedacht is 

 
• De Likert-schaal 

Bekijken in hoeverre een respondent het eens is met een stelling of om het 
verschil in houding tussen verschillende stellingen te meten.  

 
• De Ja / Nee vraag 

De stelling moet worden bevestigd of ontkend.  
 
• De numerieke vraag 

Voor vragen naar cijfers, zoals de tijd waarin een project is afgerond of een 
leeftijd.  
 

Er is bewust voor gekozen om geen gebruik te maken om een 'geen antwoord' optie bij 
de meerkeuze vragen te tonen. Respondenten kiezen bij twijfel al heel gauw voor deze 
optie, hetgeen wij willen vermijden om een hogere bruikbare response te verkrijgen ( 
Poe et al., 1998). 
 
Het vraagtype "Likert-schaal" is het meest gebruikte type in dit onderzoek. De Likert-
schaal, op de juiste manier geconstrueerd, brengt een goede validiteit en 
betrouwbaarheid met zich mee en is voor respondenten eenvoudig en snel in te vullen.  
 
Stap voor stap zijn de procedure en procesbeschrijving gevolgd, om aan de hand van 
de thema's per cluster processtappen en vragen te formuleren. Deze clusters van 
processtappen zijn pragmatisch geformuleerd aan de hand van logisch bij elkaar 
horende processtappen. Zo behelst het cluster 'Persbericht' verschillende 
processtappen, zoals het overwegen van een persbericht, het schrijven van een 
persbericht en het uitbrengen van een persbericht. De thema's zijn zorgvuldig 
geoperationaliseerd in de vragen, zodat de kans op systematische fouten klein is. Per 
cluster processtappen is gekeken welke thema's en focuspunten relevant zijn, deze zijn 
genoteerd en vragen zijn hierbij geformuleerd. In samenwerking met promovendi van 
de TU Delft zijn de vragenlijst nagekeken op consistentie, taal en vraagstelling. De 508 
verschillende processtappen zijn in 108 clusters gebundeld. In totaal zijn 1403 unieke 
vragen opgesteld.  

 
Na het formuleren van alle vragen en antwoorden zijn de vragen in de online enquête 
tool geïmporteerd. Bij een aantal groepen vragen wordt er, aan de hand van de 
eerdere bevindingen, verwacht dat deze nauwelijks voor zouden komen. De vragen zijn 
'conditioneel' gesteld, dat wil zeggen dat respondenten positief moesten antwoorden op 
een bepaalde vraag om de vragen te kunnen in vullen. 
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Tegelijkertijd zijn de onderzoekers, in samenwerking met medewerkers van het 
Ministerie van Justitie, bezig geweest met het verzamelen van de benodigde adressen. 
De verkregen adresgegevens zijn gekoppeld aan de relevante vraaggroepen. In de 
gevallen waarbij er voor een type respondent (bijvoorbeeld wetgevingsjurist van het 
ministerie) meer dan 100 verschillende vragen gesteld konden worden, zijn de groepen 
vragen willekeurig verdeeld over de respondenten.  
 
De validiteit van de enquête is getoetst door zowel de interviews en enquêtes te testen 
in een pilotfase. Feedback is gegeven op de inhoud, de vraagstellingen en de lay-out. 
Hieruit bleek dat een aantal stellingen onduidelijk of onvolledig geformuleerd waren. 
Naar aanleiding van deze feedback is de enquête aangepast; begrippen die verkeerd 
werden begrepen zijn nader uitgelegd, extra informatie is toegevoegd bij bepaalde 
vragen en de sociale wenselijkheid van antwoorden is geminimaliseerd door de 
anonimiteit van respondenten te benadrukken. Deelnemers aan de pilotfase hebben 
een bedank e-mail ontvangen voor hun medewerking. 
 
De uitnodigingen en 'reminders' zijn per e-mail verstuurd. Er zijn verschillende 
opmerkingen en vragen binnen gekomen met betrekking tot de uitnodiging. 90% van 
de vragen of opmerkingen is binnen 20 minuten beantwoord. 
 
Om de respons te verhogen zijn verschillende berichten geplaatst in de nieuwsbrief van 
het "Kenniscentrum Wetgeving".9 Deze nieuwsbrief wordt ontvangen door het grootste 
gedeelte van de wetgevingsjuristen werkzaam bij de ministeries. Tevens is er een e-
mail verstuurd aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en is er door Directeur 
Wetgeving van het Ministerie van Justitie een e-mail verstuurd aan de directeuren 
Wetgeving van de verschillende ministeries, de directeur Wetgeving van de Raad van 
State en aan de griffiers van de Eerste en Tweede Kamer, allen met het verzoek om 
aandacht te vestigen op de enquête in de betreffende organisaties. 
 
Deelnemers die de enquête hebben afgerond ontvingen automatisch een e-mail met 
dankbetuiging voor de medewerking aan dit onderzoek. In de enquête hebben 
respondenten kunnen aangeven of ze op de hoogte gehouden willen worden van de 
resultaten van het onderzoek. Er zijn drie prijzen verloot onder de deelnemers aan de 
enquête. Deze actie is aangekondigd in de uitnodiging die de respondenten voor het 
onderzoek ontvingen.  
 
Respondenten hebben in totaal 6 weken de tijd gehad om de enquête in te vullen. In 
twee gevallen is er een uitzondering gemaakt, waarbij de respondent de kans kreeg de 
enquête in te vullen na sluiting van de officiële termijn.  
 

3 Dataverwerking en Analyse respons 

Na afloop van de enquête zijn alle data geëxporteerd naar een MySQL database en 
bewerkt met behulp van Microsoft Access en SQL. De antwoorden op de vragen zijn 
gekoppeld aan de betreffende thema's en verschillende antwoorden zijn gekoppeld aan 
respondentkarakteristieken, zoals het antwoord op de vraag bij welk ministerie de 
respondent werkzaam was tijdens het bevraagde wetgevingstraject. De dataset is 
opgeschoond, waarbij de antwoorden van respondenten die minder dan 10 antwoorden 
hebben gegeven op de enquête zijn verwijderd. Antwoorden van respondenten die als 

                                               
9 http://www.kc-wetgeving.nl 



 

31 
 

opmerking hebben aangegeven geen kennis van de desbetreffende vragen te hebben 
zijn ook verwijderd. 
 
Verschillende vragen die het zelfde thema hebben bevraagd zijn samengevoegd en 
genormaliseerd. Door middel van de zogenaamde halveringsmethode (Split-Half 
methode) is de betrouwbaarheid van de Likert-schalen bepaald: alle item zijn in twee 
willekeurige groepen verdeeld en de betrouwbaarheid is geschat op basis van de 
correlatie tussen de somscores op de twee halve schalen. De gemiddelde Split-Half 
correlatie is 0,81, hetgeen een voldoende betrouwbaarheid van de Likert-schalen 
aangeeft. 
In de tabellen met vragen en antwoorden is per vraag beschrijvende statistiek 
toegevoegd: bij Likert-, meerkeuze- en ja/nee vragen is het gemiddelde antwoord, het 
minimale antwoord, het maximale antwoord, de variantie tussen antwoorden en de 
standaarddeviatie berekend (Brink, W.P. van den & Koele, P., 1986). Bij meerkeuze 
vragen is ook de frequentie verdeling van de verschillende antwoordopties berekend.  
 
De generieke procesbeschrijving is opgesteld aan de hand van de vragenlijsten met de 
gegeven antwoorden, waarbij zichtbaar is bij welk ministerie iemand werkzaam was, 
welke functie hij had, welk traject en welk thema bevraagd is. Er is bijgehouden bij 
welke processtappen grote variantie bestond tussen de antwoorden en gekeken of dit 
verklaard kon worden aan de hand van de organisatie waar men werkzaam was is en 
de rol die men had tijdens het bevraagde wetgevingstraject. Naast de antwoorden op 
de enquête is ook gebruik gemaakt van alle andere tijdens dit onderzoek verzamelde 
bronnen om tot de generieke procesbeschrijving te komen. Delen van het proces die 
weinig tot geen antwoorden op de enquête opleverden, maar waar uit de 
dossieranalyse en de interviews een betrouwbaar beeld over was ontstaan, zijn ook 
opgenomen.  
 
Aan de hand van de generieke procesbeschrijving is gekeken of er discrepanties te 
noteren zijn met betrekking tot de procedure. Bij de discrepantieanalyse zijn ook de 
vragen opgenomen die betrekking hadden op het thema 'discrepanties'.  

4 Respondenten 

In de interviewfase zijn alle personen die betrokken waren bij geselecteerde casus 
geïdentificeerd en via telefoon en e-mail benaderd. Een aantal adressen zijn verkregen 
met hulp van het Ministerie van Justitie.  
 
In de enquêtefase zijn alle personen die betrokken zijn bij het wetgevingsproces, zoals 
geïdentificeerd in de eerste onderzoeksfase, benaderd om de online enquête in te 
vullen. Contactgegevens (e-mail adressen en telefoonnummers) zijn verzameld via 
zoekopdrachten op internet en directe benadering van contactpersonen bij betrokken 
partijen. Kenniscentrum Wetgeving en het Ministerie van Justitie hebben ook zorg 
gedragen voor een aantal e-mail bestanden. 
 
In bepaalde gevallen is het niet gelukt een type respondent (zoals een 
bewindspersoon) te benaderen, veelal omdat zij geen tijd hadden om mee te doen of 
de noodzaak van deelname aan het onderzoek niet konden inschatten.  
 
Onderstaand is een tabel opgenomen met de personen die zijn aangeschreven in de 
verschillende onderzoeksfases en het percentage antwoorden dat is ontvangen. In deze 
tabel is opgenomen hoeveel mensen van de betreffende organisatie zijn geïnterviewd 
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en of geënquêteerd. De betrouwbaarheid van het generieke beeld in de 
procesbeschrijving is hoger bij de processtappen waar de actoren via zowel enquêtes 
als interviews zijn benaderd. 
 
Elke respondent is meermalen gewezen op het feit dat de resultaten van de enquêtes 
en interviews anoniem worden verwerkt. De gegevens zijn niet herleidbaar tot een 
persoon, maar wel herleidbaar tot de organisatie waaraan de persoon verbonden is.  
 
In totaal is naar 1125 personen een persoonlijke uitnodiging voor de enquête gestuurd. 
In 18 gevallen werd het e-mail adres niet herkend en kon de uitnodiging niet bezorgd 
worden. In 12 % van de gevallen werd een "out of office reply" gegeven. Alle 
uitgenodigde respondenten die binnen 3 weken de enquête nog niet compleet hadden 
ingevuld, ontvingen een herinnerings-e-mail, waarbij 10% van de respondenten een 
"out of office reply" gaf.  
 
Onderstaande tabellen 4.1 tot en met 4.4 geven de responskarakteristieken aan per 
organisatie en processtap. De generaliseerbaarheid van de bevindingen hangt af van de 
populatiegrootte, de spreiding van de antwoorden, het betrouwbaarheidsniveau en de 
nauwkeurigheid van de antwoorden. Van de 1125 verstuurde uitnodigingen zijn 185 
ingevulde enquêtes verkregen. Gemiddeld genomen zijn de resultaten van dit 
onderzoek generaliseerbaar, waarbij een nauwkeurigheidsmarge van 5%, een 
betrouwbaarheid van 90% en een spreiding van de antwoorden van 25% is 
aangenomen. Per processtap bestaat een grote variatie in responsrate, hetgeen invloed 
heeft op de generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid van de betreffende 
processtappen.  
 
Vragenlijsten die teveel vragen bevatten om redelijkerwijs te laten invullen door één 
respondent zijn opgeknipt en random verdeeld over de groep respondenten. 
Respondenten die in aanmerking komen voor vragen met betrekking tot verschillende 
wetgevingstrajecten zijn random verdeeld over deze trajecten. 
 
De kennis en ervaring van respondenten is gemeten aan de hand van een aantal 
verschillende vragen. Respondenten geven gemiddeld aan het deels eens te zijn met de 
stelling compleet bekend te zijn het Draaiboek voor de Regelgeving en de Aanwijzingen 
voor de Regelgeving. Respondenten geven tevens aan de Aanwijzingen en het 
Draaiboek niet strikt te volgen. Onderstaand is te zien in hoeverre de respondenten 
ervaren zijn (het aantal meegemaakte wetgevingstrajecten) . 
 

  Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Formele Wet 1 100 17.1 

AMvB 1 100 22.1 

Ministeriële Regeling 1 200 32.2 

Tabel 4.1 het aantal wetgevingstrajecten dat respondenten in totaal meegemaakt hebben als verantwoordelijk 
ambtenaar / lid van het verantwoordelijke team. 
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Actal 1 17 3 17,6% 

Bewindspersonen 0 16 1 6,3% 

Directie Wetgeving-Functionaris Publicatie 2 1 0 0% 

Eerste Kamer Leden 1 66 8 12,1% 

Eerste Kamer-Commissie Griffiers 1 4 1 25% 

Eerste Kamer-Inhoudelijke Ondersteuning / Post 0 29 2 6,9% 

Eerste Kamer-Verslag en Redactie 0 45 2 4,4% 

Eerste Kamer-Voorzitter 0 1 0 0% 

KdK-Wet Regelgeving en Verzoekschriften 4 10 0 0% 

Ministerraad 0 0 0 0% 

Raad van State-Raad 0 53 1 1,9% 

Raad van State-Wetgevingsjuristen 2 21 7 33,3% 

SDU 1 1 0 0% 

Secretaris - Ambtelijk voorportaal 0 14 1 7,1% 

Secretaris - Onderraad 0 0 0 0% 

Staf Ondersteuning-en-adjunct-secretarissen MR 2 8 1 12,5% 

Tweede Kamer - Griffie 2 0 0 0% 

Tweede Kamer Leden 0 147 4 2,7% 

Tweede Kamer-Bureau Wetgeving 1 7 3 42,9% 

Tweede Kamer-Commissie Griffiers 1 18 1 5,6% 

Tweede Kamer-Presidium 0 5 0 0% 

Uitvoerders 4 22 8 36,4% 

Wetgevingsjuristen 7 628 138 22% 

Directie Wetgeving - WKB toetsers. 0 12 4 33,3% 

Gemiddelde responsrate 29 1125 185 17% 

Gecorrigeerde gemiddelde responsrate  985 185 19% 

Tabel 4.2 : Aantal respondenten per organisatie. De gecorrigeerde gemiddelde responsrate is gebaseerd op het 
aantal geweigerde e-mailadressen en gemiddeld aantal 'out of office' replies. 
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Ministerie (628 uitnodigingen) Respons Respons% 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  10 7,3% 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 0,7% 

Ministerie van Defensie 2 1,5% 

Ministerie van Economische Zaken 12 8,7% 

Ministerie van Financiën 26 18,8% 

Ministerie van Justitie 16 11,6% 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  8 5,8% 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9 6,5% 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 8,7% 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  19 13,8% 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8 5,8% 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer  

13 9,4% 

Respondenten die niet hebben aangegeven op welk 
ministerie ze werkzaam zijn 

2 1,5% 

Totaal 138 100,00% 

Tabel 4.3 Aantal respondenten per ministerie en de verdeling over de ministeries. 
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Inleiding Inleiding 312 

Interdepartementale Voorbereiding Adviesaanvragen tijdens voorbereiding 66 

Interdepartementale Voorbereiding Algemeen. 1 

Interdepartementale Voorbereiding Betrokkenheid bij effectentoetsen. 3 

Interdepartementale Voorbereiding Betrokkenheid uitvoerders in het wetgevingstraject 65 

Interdepartementale Voorbereiding Evt. voorleggen aan Actal 13 

Interdepartementale Voorbereiding Inbreng van uitvoerende partijen. 3 

Interdepartementale Voorbereiding Interdepartementale afstemming 19 

Interdepartementale Voorbereiding Interdepartementale voorbereiding 23 

Interdepartementale Voorbereiding InternetConsultatie 72 

Interdepartementale Voorbereiding Opstellen ontwerpbesluit 13 

Interdepartementale Voorbereiding Opstellen ontwerpregeling 20 

Interdepartementale Voorbereiding Opstellen startnotitie 6 

Interdepartementale Voorbereiding Opstellen wetsvoorstel 10 

Interdepartementale Voorbereiding Start wetgevingstraject 27 

Interdepartementale Voorbereiding Toetsing Regeling 15 

Interdepartementale Voorbereiding Verband met ICT ontw. toetsingskader 5 

Interdepartementale Voorbereiding Voorleggen aan Directie Wetgeving (WKB) 13 

Interdepartementale Voorbereiding Voorleggen ontwerpregeling aan Actal 12 

Interdepartementale Voorbereiding Voorontwerp 40 

Behandeling Ministerraad Aanbieden aan Koningin 1 

Behandeling Ministerraad Aanbieden aan onderraad 22 

Behandeling Ministerraad Aanbieden met spoed aan ministerraad 29 
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Behandeling Ministerraad Besluitenlijst 1 

Behandeling Ministerraad Bezien noodzaak spoedprocedure 12 

Behandeling Ministerraad Bezien notulen 4 

Behandeling Ministerraad Doorsturen besluitenlijst 1 

Behandeling Ministerraad Hoofdlijnen 12 

Behandeling Ministerraad Inhoudelijke behandeling ontwerp 4 

Behandeling Ministerraad Inhoudelijke behandeling voorstel 5 

Behandeling Ministerraad Mondeling behandelen ontwerp-AMvB in ambtelijk 
voorportaal 

13 

Behandeling Ministerraad Mondeling behandelen voorstel in ambtelijk 
voorportaal 

13 

Behandeling Ministerraad Notulen / besluitenlijst 4 

Behandeling Ministerraad Persbericht 8 

Behandeling Ministerraad Verslag doen en afspraken maken 6 

Behandeling Ministerraad Versturen besluitenlijst 2 

Behandeling Ministerraad Verwerken besluit ministerraad 9 

Georganiseerd Overleg Georganiseerd Overleg 19 

Notificatie Notificatieprocedure 45 

Advisering Raad van State Aanpassen ontwerp-AMvB o.b.v. redactionele 
kanttekeningen en opmerkingen 

2 

Advisering Raad van State Aanpassen wetsvoorstel o.b.v. redactionele 
kanttekeningen en opmerkingen 

3 

Advisering Raad van State aanvragen spoedadvies 79 

Advisering Raad van State Adviesaanvraag bij de Raad van State. 26 

Advisering Raad van State Advisering 3 

Advisering Raad van State Behandelen ontwerp-AMvB 1 

Advisering Raad van State Behandelen wetsvoorstel 2 

Advisering Raad van State Beraadslaging 8 

Advisering Raad van State bezien advies van de Europese Commissie 39 

Advisering Raad van State Bezien advies van de Raad van State 2 

Advisering Raad van State Binnen dagen 22 

Advisering Raad van State Doorvoeren wijzigingen 10 

Advisering Raad van State Drukproeven 7 

Advisering Raad van State Intrekken adviesaanvraag bij de Raad van State 20 

Advisering Raad van State Openbaarmaking wijzigingen 12 

Advisering Raad van State Opstellen nader rapport 3 

Advisering Raad van State Overige wijzigingen voorstel 3 

Advisering Raad van State Parlementaire behandeling AMvB 1 

Advisering Raad van State Toelichting 14 

Advisering Raad van State Uitbrengen advies 22 

Behandeling door de Tweede Kamer  Openbaarmaken wetsvoorstel en advies Raad van 
State 

3 

Behandeling door de Tweede Kamer  Opstellen definitief verslag 8 

Behandeling door de Tweede Kamer  Opstellen nader verslag 6 

Behandeling door de Tweede Kamer  Opstellen nota naar aanleiding van het verslag 3 

Behandeling door de Tweede Kamer  Opstellen nota van verbetering 4 

Behandeling door de Tweede Kamer  Behandeling door de Tweede Kamer Plenair 8 

Behandeling door de Tweede Kamer  Corrigeren en Controleren 10 



 

36 
 

D
e
e
l 

p
ro

ce
s 

C
lu

st
e
r 

v
ra

g
e
n

 

a
a
n

ta
l 

re
sp

o
n

d
e
n

te
n

 

Behandeling door de Tweede Kamer  Voorbereiden plenaire Behandeling 5 

Behandeling door de Tweede Kamer  Amendement 13 

Behandeling door de Tweede Kamer  Behandeling wet ter implementatie van een EG-
richtlijn 

3 

Behandeling door de Tweede Kamer  Besluiten spoedbehandeling 15 

Behandeling door de Tweede Kamer  Bespreken planning schriftelijke behandeling 10 

Behandeling door de Tweede Kamer  Bezien wenselijkheid tweede lezing 2 

Behandeling door de Tweede Kamer  Indienen regeling bij Tweede Kamer 8 

Behandeling door de Tweede Kamer  Intrekking regeling tijdens parlementaire 
behandeling 

13 

Behandeling door de Tweede Kamer  Mondelinge behandeling in Tweede Kamer 19 

Behandeling door de Tweede Kamer  Nota van wijziging 19 

Behandeling door de Tweede Kamer  Openbaar maken 4 

Behandeling door de Tweede Kamer  Opstellen stemmingslijst 3 

Behandeling door de Tweede Kamer  Overwegen indiening 3 

Behandeling door de Tweede Kamer  Schriftelijke behandeling in Kamercommissie. 30 

Behandeling door de Tweede Kamer  Stemmen 2 

Behandeling door de Tweede Kamer  Tweede lezing 11 

Behandeling door de Tweede Kamer  Verklaring van contraseign 16 

Behandeling door de Tweede Kamer  Versturen conceptverslag aan ministerie 7 

Behandeling door de Tweede Kamer  Verzenden nota naar aanleiding van het verslag 4 

Behandeling Eerste Kamer Afsluiten vergadering 5 

Behandeling Eerste Kamer Behandeling door de Eerste Kamer 3 

Behandeling Eerste Kamer Behandeling wetsvoorstel Kamercommissie 16 

Behandeling Eerste Kamer Corrigeren en drukken wetsvoorstel 11 

Behandeling Eerste Kamer Novelle 21 

Behandeling Eerste Kamer Ontvangen stukken 6 

Behandeling Eerste Kamer Opstellen verslag Kamercommissie 5 

Behandeling Eerste Kamer Voorbereiden Mondelinge Behandeling 2 

Vaststelling Vaststelling 18 

Bekrachtiging / Bekendmaking Contrasignering 3 

Bekrachtiging / Bekendmaking Publiceren 1 

Bekrachtiging / Bekendmaking Voorbereiden publicatie 2 

Bekrachtiging / Bekendmaking Aanleveren 17 

Bekrachtiging / Bekendmaking Afstemmen verklaring van contraseign Dir. Wetg. 23 

Bekrachtiging / Bekendmaking Afstemmen verklaring van contraseign KdK 2 

Bekrachtiging / Bekendmaking Goedkeuren door tweede goedkeurder 3 

Bekrachtiging / Bekendmaking Goedkeuren eindproduct 11 

Bekrachtiging / Bekendmaking Produceren/corrigeren 5 

Consolidatie Verwerken consolidatie 8 

Wet ter implementatie van een EG-richtlijn Wet ter implementatie van een EG-richtlijn 77 

Afsluitende vragen Afsluiting 155 
Tabel 4.4 Het aantal respondenten dat per cluster vragen antwoorden heeft gegeven op de enquêtevragen. 
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5 Documentwijzer 

De documentwijzer geeft een uitleg hoe de procesbeschrijving te lezen en vanuit welke 
invalshoek deze bekeken moet worden. Termen en begrippen zijn gedefinieerd en 
gebruikte symbolen worden uitgelegd.  

5.1 Dimensies procesbeschrijving 

5.1.1 Niveaus en invalshoek 
De procesbeschrijving is geschreven vanuit de invalshoek van dit onderzoek, waarbij 
de aandacht uitgaat naar de proceskenmerken, de producten en de ondersteuning, 
zoals beschreven in paragraaf 1.3.3. De procesbeschrijving kent, naast de 
invalshoeken, verschillende niveaus van beschrijving. Op deze manier wordt niet alleen 
de focus gelegd op de communicatie tussen de verschillende organisaties en de 
producten die als resultaat van het proces tot stand komen, maar tevens op de functies 
en activiteiten die actoren vervullen binnen de verschillende organisaties. In de opzet 
van het onderzoek is uitgegaan van een referentiemodel met een indeling in drie 
aggregatieniveaus:  

 
1. Netwerkniveau 

Dit hoogste niveau heeft als doel een regeling op te stellen of te wijzigen. 
Aanleidingen hiervoor kunnen zijn advies van de ambtenaren, een 
regeerakkoord, onwenselijke werking van bestaande wetgeving, een 
rechterlijke uitspraak of maatschappelijke onrust veroorzaakt hebbende 
gebeurtenissen (Veerman & de Lange, 2007). Een deel van de wetgeving is het 
gevolg van Europese afspraken. Ambtenaren maken naar aanleiding van een 
gesignaleerd probleem een voorstel voor een wettelijke regeling dat zij 
voorleggen aan de minister, de minister accordeert dit en start hiermee de 
procedure. De procedure eindigt met het bekrachtigen van een regeling en de 
publicatie of met het intrekken, dan wel verwerpen van een voorstel. Het 
netwerkniveau geeft de samenwerking tussen organisaties en instellingen 
weer. 

2. Organisatieniveau  
Dit niveau geeft op organisaties/instellingniveau de procedurestappen weer die 
de organisaties moeten doorlopen om hun opdracht binnen de 
wetgevingsprocedure uit te voeren. 

3. Functioneel niveau  
Dit geeft de procedurestappen weer die een of meerdere personen 
(bijvoorbeeld een commissie) vanuit hun functie binnen een organisatie moeten 
afhandelen om zich van hun binnen het wetgevingsproces opgelegde taken te 
kwijten. 

 
In de praktijk bleek het onderscheid tussen het organisatieniveau en het functioneel 
niveau moeilijk te maken. In de generieke procesbeschrijving zijn het organisatieniveau 
en functioneel niveau daarom samengevoegd tot één niveau, waarin de processtappen 
van bepaalde personen vanuit hun functie, binnen een bepaalde organisatie, zijn 
weergegeven. In de BPMN-procesplaten zijn de organisaties/instellingen weergegeven 
als ‘pools’ en de personen/functies als ‘lanes’. De procesbeschrijving en de BPMN-
procesplaten zijn daarmee ingedeeld in twee niveaus:  

1. Netwerkniveau  
2. Organisatie- en functieniveau 
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5.1.2 Type regelingen 
In de volgende paragrafen worden de procedures van de regelingen die vallen binnen 
de scope van dit onderzoek op hoofdlijnen beschreven. Daar waar in de beschrijving 
geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende regelingen is het beeld van de 
beschreven processtap bij alle typen regelingen gelijk. Daar waar wel een specifieke 
opmerking is gemaakt is het type regeling aangegeven in een font dat 1 punt kleiner is, 
dik is gedrukt en de kleur blauw heeft, bijvoorbeeld: implementatiewet 
 

• Wet in formele zin 
Een wet in formele zin is een besluit genomen door de regering en Staten 
Generaal volgens de procedure voorgeschreven in artikel 81 van de Grondwet. 
(Draaiboek voor de regelgeving10 nrs. 3-110). 

 
• Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 

Een AMvB is een besluit afkomstig van de regering ter uitvoering/uitwerking 
van een wet in formele zin. Een AMvB wordt bij Koninklijk Besluit (KB) 
vastgesteld (artikel 89 Grondwet), in principe zonder betrokkenheid van de 
Tweede en Eerste Kamer (Draaiboek nrs. 157 – 185). 

 
• Ministeriële regeling 

Een ministeriële regeling is een besluit van een minister of staatssecretaris dat 
een algemeen verbindend voorschrift inhoudt. De minister of staatssecretaris is 
hiertoe bevoegd op basis van een wet in formele zin of een AMvB (Draaiboek 
nrs. 207-218).11 
 

5.2 Gebruikte terminologie 

5.2.1 Weergave resultaten 
In de enquêtes is o.a. gebruik gemaakt van een ordinale 5-punts-schaal “Altijd, vaak, 
regelmatig, soms, nooit”. In de beschrijving van de resultaten is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met deze schaal. Als in de tekst beschreven wordt dat een 
bepaalde handeling regelmatig voorkomt, dan betekent dit ‘soms wel-soms niet’ 
gebeurt. In de beschreven resultaten is gekeken naar de meest frequente respons. Het 
kan dus zijn dat respondenten hebben aangegeven dat het ‘altijd’ gebeurt en andere 
respondenten hebben aangegeven dat het ‘nooit’ gebeurt. Er is daarbij zoveel mogelijk 
rekening gehouden met een realistische beschrijving van de respons. Situaties waarbij 
op twee extremen is gescoord, zijn zoveel mogelijk beschreven in de 
procesbeschrijving. 

5.2.2 Rol wetgevingsambtenaar 
In de procesbeschrijving is gekozen voor de generieke term 'wetgevingsambtenaar' om 
te duiden wie op het eerstverantwoordelijke ministerie verantwoordelijk is voor 
bepaalde handelingen in het wetgevingsproces. Deze term bestaat formeel niet maar 
behelst de rollen van de wetgevingsjurist, beleidsambtenaar en 

                                               
10Draaiboek voor de regelgeving, bewerking van het Draaiboek voor de wetgeving (2002), Kenniscentrum 
Wetgeving, Ministerie van Justitie 
11 De algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling zijn wetten in materiële zin, dat wil zeggen 
besluiten van een bevoegd orgaan die algemeen verbindende voorschriften inhouden. De meeste wetten in 
formele zin - afkomstig van de regering en Staten Generaal volgens de procedure van artikel 81 Grondwet- zijn 
tegelijk ook wetten in materiële zin, omdat ze algemeen verbindende voorschriften inhouden. Een wet in 
materiële zin hoeft echter geen wet in formele zin te zijn, wetten in materiële zin kunnen afkomstig zijn van een 
lager wetgevend orgaan. De bevoegdheid om een wet in materiële zin vast te stellen volgt uit een wet in 
formele zin. Zie ook G.J. Veerman, Over wetgeving, principes, paradoxen en praktische beschouwingen, 2007, 
p. 13. 
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wetgevingscoördinator.. Deze term omvat ook de gevallen waarin sprake is van een 
projectteam of werkgroep die (gezamenlijk) alle stappen doorloopt. In de praktijk kan 
de invulling van deze rol, vervuld door een wetgevingsjurist, een beleidsambtenaar of 
een wetgevingscoördinator, verschillen. In de enquêtes zijn vragen gesteld over wie 
verantwoordelijk is voor een bepaalde taak. Op basis van de antwoorden is geen 
duidelijk onderscheid te maken tussen de taakverdelingen van wetgevingsjuristen en 
beleidsambtenaren. In veel gevallen wordt aangegeven dat een bepaalde taak door 
beiden ingevuld kan worden. Bij het Ministerie van Financiën zijn juristen zowel 
beleidsambtenaar als wetgevingsjurist.  
 
Op het Ministerie van Financiën is er ook vrijwel altijd een coördinator voor de planning 
en logistiek. De procedures, deadlines en terugkoppeling van verdere invulling (via 
beslisnotities) worden door de coördinator steeds gedeeld met de dossierhouders. Op 
andere ministeries wordt de verzending van documenten en logistiek vaak door het 
desbetreffende secretariaat uitgevoerd. Daar waar dit uit de antwoorden op de 
enquêtes is gebleken, is dit in de tekst aangegeven. 
 

5.2.3 Termen 
 

• Trigger: een gebeurtenis die een activiteit of proces in gang zet. Bijvoorbeeld 
het ontvangen van een 'voorlopig verslag' (trigger), voordat het document in 
behandeling kan worden genomen. In de procesbeschrijving is de trigger op 
netwerkniveau weergegeven. 

• Ontwerp: een ontwerp is een niet definitieve versie van een document. In 
enkele gevallen zijn dit producten die volgens de procedure opgeleverd moeten 
worden. 

• Product: de inhoudelijke resultaten van het wetgevingsproces, zoals 
verslagen, concepten/ontwerpen en brieven. E-mail correspondentie wordt niet 
gezien als product maar valt onder ondersteuning (communicatie).  

• Template: een model of sjabloon waarmee document volgens een vast 
formaat kan worden ingevuld. Dit kan een digitale template of papieren 
template zijn.  

• Regeling: regeling is de generieke term die aanduidt dat de beschrijving over 
zowel een ministeriële regeling, een AMvB als een formele wet gaat. 

• Hij, zijn: Voor de leesbaarheid is er voor gekozen uitsluitend in de mannelijke 
vorm te schrijven. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden, waar 
‘zijn’ staat kan ‘haar’ gelezen worden. 

• Actor: diegene die actief handelingen verricht. Een actor kan verschillende 
verschillende rollen vervullen, bijvoorbeeld: bewindspersoon, wetgevingsjurist, 
medewerker secretariaat. 

• Eerstverantwoordelijk ministerie: het ministerie dat primair 
verantwoordelijk is voor het wetgevingstraject, blijkend uit het optreden als 
eerste ondertekenaar van de regeling. Waar in de procesbeschrijving wordt 
gesproken van ‘het ministerie’ wordt het eerstverantwoordelijk ministerie 
bedoeld.  

• Wetgevingsdossier: hiermee wordt het dossier dat de meeste departementen 
voor een specifiek wetgevingstraject vullen (met de formele en informele 
documenten die gedurende de totstandkoming opgeleverd worden door het 
departement en andere organisaties) bedoeld. Dit is een intern dossier voor het 
departement, doorgaans bijgehouden door de wetgevingsambtenaar. 
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• Dossier: betreft een algemeen dossier dat door een actor bij een organisatie 
onderhouden wordt.  

• Formele wet uitsluitend ter implementatie van een EU-richtlijn: 
(omzettingswet) naar verwezen als implementatiewet 

• Wetgevingsambtenaar: hiermee wordt de persoon bedoeld die op het 
eerstverantwoordelijke ministerie verantwoordelijk is voor bepaalde 
handelingen aangaande het wetgevingsproces. Wetgevingsjuristen, 
beleidsambtenaren en wetgevingscoördinatoren vallen onder de term, tevens 
omvat het gevallen waarin een projectteam of werkgroep (gezamenlijk) 
handelingen verricht.  
 

5.3 Analyse aandachtspunten 

5.3.1 Discrepanties 
Discrepanties tussen het generieke wetgevingsproces en de procedure worden 
weergegeven met een groen symbool in de kantlijn . De gevallen waar in het generieke 
proces afgeweken is van de procedure worden opgesomd. Iedere discrepantie is 
genummerd, zodat deze eenvoudig is terug te vinden. 

5.3.2 Cross functional 
Een cross functional behelst het verschil in wijze waarop de betrokken actoren invulling 
geven aan het proces of de procedure. In de praktijk zullen actoren op verschillende 
wijze invulling geven aan vergelijkbare taken. In de procesbeschrijving is het van 
belang verschillende voorkomende varianten te benoemen. Vanuit de gedachte van 
backoffice integratie en shared services kent de beschrijving een verhoogde aandacht 
voor afwijkingen in werkwijze tussen de ministeries. Gevallen waar een cross functional 
voorkomt, worden weergegeven met een geel symbool in de kantlijn. Iedere cross 
functional is genummerd, zodat ze eenvoudig zijn terug te vinden. 

5.3.3 Opvallend 
Opvallende punten zijn weergegeven met een blauw symbool in de kantlijn. Deze 
punten zijn door de onderzoekers aangemerkt als opvallend omdat het situaties betreft 
waarbij aan de hand van de opgestelde focus- en uitgangspunten opmerkelijke 
conclusies getrokken kunnen worden. Vanuit het concept van Public Process 
Management, dat ziet op procesinrichting, procesbeheer, workflowmanagement en 
ketenkwaliteitsmanagement kunnen opvallende punten in het huidige proces worden 
geïdentificeerd en benoemd. 

5.3.4 Opmerkingen 
Opmerkingen van respondenten zijn weegegeven in aparte tekstvlakken. Deze 
opmerkingen betreffen de input die respondenten hebben gegeven op open vragen, 
'anders namelijk' opties bij meerkeuze vragen of een algemene opmerking op het eind 
van de enquête. Er is geen volledigheid in de weergave van de opmerkingen, de 
selectie is gemaakt op basis van relevantie bij de procesbeschrijving. Waar nodig zijn 
opmerkingen bewerkt om anonimiteit te garanderen. Enerzijds zijn opmerkingen 
toegevoegd om beschreven bevindingen uit de enquêtes te ondersteunen, anderzijds 
dienen zij ter 'kruiding' van de tekst, zodat de stem van de geënquêteerde terugkomt 
en niet alleen in algemene statistiek vervalt. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een 
selectie gemaakt door de onderzoekers en derhalve zijn opmerkingen niet 
generaliseerbaar tot harde conclusies.  
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II. II. Procesbeschrijving 
1  (Inter)departementale voorbereiding 

1.1 Netwerkniveau  

1.1.1 Proces 
 

Betrokken actoren Toelichting 
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie met de primaire verantwoordelijkheid voor het 

wetgevingstraject. 

Betrokken departementen Op grond van beleidsdomein bij het onderwerp 
betrokken ministerie. 

Uitvoerende partijen Partijen belast met de uitvoering van wetgeving.  

Marktpartijen en belangenorganisaties Private of publieke organisaties welke opkomen voor 
bepaalde belangen of zijn werkzaam op een bepaald 
gebied. 

Actal 
 

Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal), 
een tijdelijk en onafhankelijk Nederlands adviescollege. 
Selecteert, toetst en adviseert over voorgenomen wet- 
en regelgeving.  

Ministerie van Justitie – Directie 
Wetgeving 

Verantwoordelijk voor de toetsing van de 
wetgevingskwaliteit van de ontwerp-regelgeving.  

Adviesorganen Niet-ambtelijke adviescolleges die de bewindspersonen 
adviseren over de ontwerp-regelgeving. 

Ministerraad Ministerraad, gevormd door alle ministers en de 
minister-president. Overleg over algemeen 
regeringsbeleid. 
Zeer uitzonderlijke betrokkenheid in deze fase. Alleen in 
geval van voorontwerp. 

Tweede Kamer Mede-wetgever en verantwoordelijk voor parlementaire 
controle op de regering. Zeer uitzonderlijke 
betrokkenheid in deze fase. Alleen in geval van 
voorhang. 

Tabel 1.1 Toelichting op de betrokken actoren 

 
Trigger 
De trigger voor een wetgevingstraject is officieel een opdracht van de bewindspersoon. 
Een dergelijke opdracht komt voort uit het regeerakkoord, een beleidsprobleem, 
ambtelijke signalering (bijv. uitvoering, rechterlijke uitspraak, wetsevaluatie of 
maatschappelijke vraag) of uit Europese of internationale regelgeving.  
 
Doel  
Indien het verantwoordelijke ministerie (hierna te noemen: het ministerie) besluit dat 
regeling van het onderwerp bij formele wet, besluit of ministeriële regeling dient te 
geschieden, start hij de voorbereiding hiervan. Het doel van de eerste fase van het 
wetgevingsproces, de (inter)departementale voorbereiding is het opstellen van een 
inhoudelijk en wat betreft wetgevingskwaliteit verantwoord wetsvoorstel.  
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Aanwijzen behandelend ambtenaar 
Het ministerie start de voorbereiding door een behandelend ambtenaar (hierna: 
wetgevingsambtenaar) aan te wijzen. Bij een formele wet publiceert het ministerie in 
uitzonderingsgevallen, na goedkeuring door de ministerraad, een voorontwerp. Het 
ministerie betrekt bij het beleidsonderwerp betrokken ministeries, uitvoerende partijen, 
marktpartijen en andere belangenorganisaties. Het ministerie stelt een planning op en 
houdt een dossier bij.  
 
Opstellen van regeling 
De wetgevingsambtenaar stelt met hulp en input van betrokkenen (ambtenaren van 
het eigen departement, ambtenaren van andere departementen, uitvoerders, e.a.) de 
tekst van de regeling en de toelichting op. Het ministerie is leidend in het doorlopen 
van de processtappen.  
 
Werkgroep 
Soms stelt de wetgevingsambtenaar voor het structureren van de samenwerking 
binnen het ministerie een werkgroep samen. Soms zijn andere departementen of 
uitvoerders betrokken in deze werkgroep. De werkgroep werkt samen aan de 
ontwerpregeling. De betrokkenen communiceren per e-mail, telefonisch en in 
bijeenkomsten.  
 
Consultatie en advies 
Mogelijk zet het ministerie de ontwerptekst uit ter (internet)consultatie. Het ministerie 
voert effectentoetsen uit, al dan niet in samenwerking met de betrokkenen. Indien 
nodig vraagt het ministerie advies aan externe niet-ambtelijke adviescolleges (tenzij 
het een implementatiewet betreft). Deze adviescolleges brengen desgevraagd advies 
uit over de ontwerpregeling. Het ministerie zelf of Actal toetst het ontwerp op de 
verandering in administratieve lasten die het met zich meebrengt. Het ministerie legt 
de ontwerpregeling (tenzij het een ministeriële regeling betreft) voor aan Directie 
Wetgeving van het Ministerie van Justitie voor de WKB-toets.  
 
Voorleggen voorstel en uitkomsten afstemming en advies 
Het ministerie geeft de uitkomst van de toetsing en bijzonderheden uit de afstemming 
aan op het ministerraadsformulier (tenzij het een ministeriële regeling betreft, deze 
wordt niet behandeld in de ministerraad). Hiermee eindigt de voorbereiding. Bij een 
ministeriële regeling eindigt de voorbereiding wanneer consultatie, Administratieve 
Lasten (AL) toetsing en advies is afgehandeld en de ambtenaar de regeling klaar voor 
vaststelling acht. 
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1.1.2 Product 
De producten die de samenwerkende actoren in dit deel van het proces kunnen 
opleveren zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Producten Voorge-
schreven 

Toelichting  

Ontwerpregeling  + Wetsvoorstel, ontwerpbesluit, ontwerpregeling 

Ontwerp toelichting  + Memorie van toelichting, nota van toelichting, 
toelichting 

Quick scan + De quick scan, bedoeld om bij voorstellen met 
substantiële effecten voor bedrijfsleven, milieu en 
uitvoerbaarheid & handhaafbaarheid te bepalen 
welke toetsen (BET, MET, U&H) uitgevoerd zouden 
moeten worden. Is in de praktijk in onbruik 
geraakt. 

Dossier  Wetgevingsdossier: dossier m.b.t. het 
wetgevingstraject bij het eerstverantwoordelijk 
ministerie. 

Startnotitie  + Opgesteld door het ministerie, bevat een 
verantwoording van het voorstel en een plan van 
aanpak. 

Planning  Planning van de stappen en fasen van de 
totstandkoming. 

Nota’s/verslagen  Bestuurlijke en ambtelijke stukken van het 
ministerie.  

Ingevulde vragenlijsten 
effectentoetsen 

+ Vragenlijsten ter uitvoering van de 
Bedrijfseffectentoets (BET), Milieueffectentoets 
(MET) en uitvoerbaarheids- en 
handhaafbaarheidstoets (U&H-toets) 

Consultatiedocument  Conceptversie ontwerpregeling ter consultatie 
verspreid. 

Reacties op de consultatie  Reacties van geconsulteerde partijen. 

Adviesaanvragen  + Aanvragen van het ministerie voor advies van 
niet-ambtelijke adviescolleges. 

Adviezen adviesorganen  Adviezen gegeven door niet-ambtelijke 
adviescolleges. 

WKB-toets + Uitkomst toetsing wetsvoorstel door 
wetgevingsjuristen op wetgevingskwaliteitsbeleid. 

Actal-advies  Advies van Actal n.a.v. toetsing administratieve 
lasten. 

Voorontwerp  Conceptversie van een wetsvoorstel bedoeld om 
openbaar te maken. Soms voor openbaarmaking 
behandeld door de ministerraad.  

Ingevuld 
ministerraadformulier 

+ Formulier ter aanbieding van een ontwerpregeling 
aan de ministerraad. 

Implementatieplan + In het Implementatieplan geeft het ministerie 
aan, welk artikel van de desbetreffende richtlijn 
in welk artikel van de desbetreffende nationale 
wet of regeling moet worden geïmplementeerd. 

Tabel 1.2 Toelichting op de producten 
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1.1.3 Ondersteuning 
Ondersteuning Toelichting 
E-mail Het versturen van digitale boodschappen via internet 

Internet Wereldwijd netwerk waarmee diverse elektronische 
bronnen kunnen worden geraadpleegd 

Intranet Privaat netwerk binnen een organisatie 

Database Digitaal opgeslagen archief 

I-timer Applicatie om om departementen te helpen bij de 
bewaking van implementatietermijnen voor Europese 
richtlijnen en wetgeving.  

Microsoft Office (Word) Software om teksten mee te schrijven en te bewerken 

Template ministerraadformulier Digitale template van het ministerraadformulier, te 
vinden op Rijksweb 

Draaiboek voor de regelgeving en 
Aanwijzingen voor de regelgeving 

Systematische beschrijving van de procedures bij 
totstandkoming van regelgeving op alle niveaus 

Digitaal sjabloon internetconsultatie Invulformulier voor het uitzetten van een 
internetconsultatie op www.internetconsultatie.nl 

Integraal Afwegingskader (IAK) Kader en ondersteuningstool waarin alle bestaande 
interdepartementaal geldende toetsen, handleidingen, 
instrumenten (deels verplicht) voor de voorbereiding 
van regelgeving etc. zijn opgenomen. 

Tabel 1.3 Toelichting op de ondersteuning 

 
De betrokken actoren gebruiken voor communicatie voornamelijk e-mail en telefoon. 
Zij raadplegen bronnen zoals internet, intranet en databases, tevens voor het ophalen / 
downloaden van formulieren zoals het ministerraadsformulier en vragenlijsten voor 
effectentoetsen (tevens het IAK).  
Af en toe gebruiken ambtenaren het digitale Draaiboek en de Aanwijzingen, op de 
website van het Kenniscentrum Wetgeving (KCW).  
 
Soms gebruikt het ministerie www.internetconsultatie.nl voor het uitzetten van een 
consultatiedocument en het ontvangen van reacties via internet.  
Voor planning en voortgang gebruiken sommige ministeries een voortgangssysteem.  
 
Bij een implementatiewet gebruikt men de i-Timer, waar termijnen in worden 
bijgehouden. Voor het opstellen van de tekst gebruiken de ambtenaren 
tekstverwerkingsprogramma’s, voornamelijk MS Office (Word). 
 

1.2 Organisatie- en functieniveau 

1.2.1 Behandelende / betrokken ambtenaren 
Bij de start van het wetgevingstraject selecteert de ambtelijke leiding een 
wetgevingsambtenaar (dossierhouder) op basis van specifieke kennis en/of ervaring, of 
op basis van beschikbaarheid. 
 
Deze ambtenaar, de ambtelijke leiding (directeur, DG etc.) of gezamenlijk stellen 
indien nodig een werkgroep of projectteam samen. Hier is geen procedure voor: na 
aanwijzing van de behandelend ambtenaar is de formatie van een werkgroep, indien 
van toepassing, vaak informeel. Zij selecteren projectteamleden uit de 
verantwoordelijke directie(s) op basis van specifieke kennis, ervaring en 
beschikbaarheid. 
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Vaak deelt de wetgevingsambtenaar aan de betrokken uitvoerders, belangengroepen 
en betrokken ministeries mede dat er een wetgevingstraject gaande is en wie 
betrokken zijn. Soms communiceert de wetgevingsambtenaar dit alleen intern.  
 
Respondenten geven aan dat bij een AMvB en een ministeriële regeling regelmatig 
de samenstelling van het projectteam/werkgroep gedurende het wetgevingstraject 
wisselt. Het blijkt niet uit de response hoe dit bij een formele wet is. De 
wetgevingsambtenaar legt doorgaans de samenstelling van het team (en 
veranderingen daarin) niet vast in het wetgevingsdossier. 
 
De respondenten geven aan dat een dergelijke werkgroep een informeel karakter 
heeft. Tabel 1.4 toont hoeveel respondenten lid zijn geweest van het projectteam of de 
werkgroep, tijdens het laatste wetgevingstraject waarbij zij betrokken zijn geweest. 
Tevens is te zien dat de grootte van de werkgroep verschilt per wetgevingstraject. Het 
team dat zich bezighoudt met de totstandkoming van een formele wet is groter dan 
een team dat zich bezighoudt met een algemene maatregel van bestuur of een 
Ministeriële Regeling.  
 

 
 

% respondenten lid 
van werkgroep 

gemiddelde grootte van de 
werkgroep in personen 

Formele wet 75 9 

Algemene maatregel van bestuur 69 4 

Ministeriële regeling 60 3 

Tabel 1.4 Grootte van de werkgroep en percentage respondenten dat lid was van een werkgroep. 

 
Met betrekking tot een AMvB geven respondenten aan dat het gaat om informele, 
steeds wisselende subgroepen. Het wisselende (per fase van het wetgevinstraject) 
komt mede doordat het per fase kan verschillen welke de directie het nauwst 
betrokken is. 
 

Opmerkingen respondenten 
‘Er is niet echt met een team/projectgroep gewerkt, het zijn een aantal medewerkers 
die bij het project betrokken zijn en elkaar regelmatig spreken. (Ministerie SZW)’ 
 
‘Er was niet formeel sprake van een projectteam, maar je werkt natuurlijk met mensen 
samen bij een wetgevingsproces. (ministerie BZK)’ 
 

1.2.2 Startnotitie  
Regelmatig stelt de wetgevingsambtenaar bij een wetstraject een startnotitie op. In de 
meeste gevallen gebruikt hij hierbij niet de voorgeschreven elementen uit het 
Draaiboek (o.m. beslisnotitie nieuw wetgevingsproject en vragenlijst werkplan 
wetgevingstraject). Indien een startnotitie wordt opgesteld, laat de 
wetgevingsambtenaar deze doorgaans schriftelijk vaststellen door de directie / 
departementsleiding. 
 
Bij een AMvB stelt de wetgevingsambtenaar vaak een startnotitie op. Meestal heeft dit 
als onderdeel een ‘beslisnotitie nieuw wetgevingstraject’, en regelmatig als onderdeel 
een werkplan. De wetgevingsambtenaar gebruikt niet de in het Draaiboek genoemde 

O.1.1. Werkgroepen voor 
AMvB’s en ministeriële 
regelingen werken 
informeel en wisselen ad-
hoc van samenstelling. 
Karakteristieken van 
betrokken actoren worden 
over het algemeen niet 
geregistreerd. 
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‘Vragenlijst werkplan wetgevingstraject’. Doorgaans laat de wetgevingsambtenaar de 
startnotitie formeel schriftelijk vaststellen.  
 

Opmerkingen respondenten 
‘De inhoudelijk belangrijke punten in een AMvB worden altijd vooraf in een notitie aan 
de minister/staatssecretaris voorgelegd, en grotere projecten beginnen vaak met een 
startnotitie.’ 
 
‘De minister/staatssecretaris accordeert een wetgevingstraject. Dit wordt vervolgens 
door de verantwoordelijke afdeling uitgevoerd. Eea wordt uiteraard vastgelegd in 
interne notities.’ 
 

 
Bij een ministeriële regeling is een startnotitie niet voorgeschreven en deze wordt in 
de regel ook niet gemaakt. Wel komen aan het begin van het traject notities voor. Dit 
blijkt uit de opmerkingen van de respondenten.  
 

 
 

Worden 
wetgevingstrajecten 
gestart met een 
startnotitie? 

Vindt u dat een 
wetgevingstraject 
moet starten met een 
startnotitie? 

Formele wet Altijd Altijd 

Algemene maatregel van bestuur Vaak Vaak 

Tabel 1.5 het meest frequente antwoord (de modus) op de vraag naar de startnotitie.  

1.2.3 Dossier 
Bij de meeste departementen houdt de wetgevingsambtenaar m.b.t. het wetstraject 
een officieel dossier bij. Daarnaast hebben de betrokken actoren (andere organen) 
doorgaans een eigen dossier. Het delen van dossiers (voor specifieke wetsvoorstellen 
of voor thema’s) komt zeer weinig voor. Er zijn geen standaarden voor dossiervorming. 
Het delen van dossiers over afdelingen en organisaties komt zeer weinig voor. Er is 
geen digitale dossierhulp specifiek voor wetgeving. 

1.2.4 Planning en voortgang 
De wetgevingsambtenaar stelt een planning op waarin hij het ontwerpen en schrijven 
van de regeling, de behandeling in de ministerraad, de advisering van de Raad van 
State en de behandeling in de Staten-Generaal meeneemt (vaak alle fasen vanaf 
ontwerp tot bekendmaking). In de meeste wetstrajecten houdt de 
wetgevingsambtenaar de planning en voortgang gedurende het traject bij en/of past 
deze aan. Voor het opstellen en bijhouden van de planning gebruikt hij een plannings-
/voortgangssysteem of een gedeeld of persoonlijk document. Bij het Ministerie van 
Financiën is er een aparte coördinator voor de planning en logistiek. Bij het Ministerie 
van VWS hanteren de wetgevingsambtenaren een wetgevingsvoortgangssysteem 
(Delphi) waarin zij informatie over het proces bijhouden. Wie de invoering in een 
dergelijk systeem verzorgt en met welke discipline dit gebeurt (met hoge of lage 
frequentie; achteraf of tijdens proces), verschilt echter per geval. 
 
Bij een ministeriële regeling bestaat de planning uit het ontwerpen en schrijven van 
de regeling, de notificatie, de afstemming interdepartementaal en met uitvoerders en 
marktpartijen en de bekendmaking.  
 

O.1.4. Dubbele 
registratielast rondom 
planning en voortgang 
doordat I-Timer niet 
gekoppeld is aan een 
planningstool. 

O.1.2. Er zijn geen 
standaarden voor 
dossiervorming. Het delen 
van dossiers over 
afdelingen en organisaties 
komt zeer weinig voor. Er 
is geen digitale dossierhulp 
specifiek voor wetgeving. 

C.1.1. Bij het Ministerie 
van Financiën is er een 
aparte coördinator voor de 
planning en logistiek 

O.1.3. Elk departement 
voert op basis van 
interdepartementale 
gedragslijnen (Handleiding 
Wetgeving en Europa en 
Gebruikshandleiding I-
Timer) gegevens 
betreffende de 
implementatie in i-Timer. 
Een respondent geeft aan 
dat dit niet gebeurt. 
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Bij een implementatiewet stelt de wetgevingsambtenaar binnen twee maanden na 
bekendmaking van de Europese richtlijn (of tijdens de totstandkoming van de richtlijn 
binnen twee maanden na het verschijnen van een gemeenschappelijk standpunt) een 
implementatieplan op, op basis van het sjabloon van de ICER-I (AR 334). Het bevat 
een implementatieschema (een artikelsgewijs overzicht). 
De ICER-I bespreekt het implementatieplan. De werkzaamheden voor een 
implementatiewet krijgen binnen het departement vaak voorrang boven ‘gewone’ 
wetstrajecten. 
 
Voor het bijhouden van de voortgang van een implementatiewet gebruikt het 
ministerie de i-Timer. Een speciaal aangewezen functionaris voert de gegevens in in i-
Timer, bij aanvang, tijdens het traject en bij afronding. Een van de respondenten geeft 
aan dat de i-Timer niet wordt ingevuld. Een aantal respondenten 
(wetgevingsambtenaren) geeft aan dat ze niet weten wie het invult en wanneer.  
In de meeste gevallen gebruikt de wetgevingsambtenaar de i-Timer niet om zelf de 
voortgang of planning bij te houden. In de meeste gevallen gebruikt alleen de daarvoor 
verantwoordelijke persoon de i-Timer om de verplichte informatie in te voeren. 
Soms raadpleegt de wetgevingsambtenaar i-Timer om de lopende termijnen te 
bekijken.  
 
De wetgevingsambtenaar bekijkt voor de planning niet de i-Timer, maar wel het 
wetgevingsvoortgangssysteem en/of een persoonlijk planningsdocument of het 
algemene planningsdocument van de wet.  
 

Opmerkingen respondenten 
‘Regelmatig worden er aangepaste planningen naar de bewindslieden gestuurd. 
Planningen worden heel vaak niet gehaald.’ 
 

 

1.2.5 Opstellen regeling 
De wetgevingsambtenaar stelt de tekst van de wet en de memorie van toelichting op, 
bij een AMvB de tekst van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting, bij een 
ministeriële regeling de tekst van de ontwerp-regeling en de toelichting.  
 
Doorgaans stelt de wetgevingsambtenaar bij een formele wet geen kosten-
batenanalyse op. Bij een AMvB gebeurt dit vaker. Bij een ministeriële regeling, 
maakt de wetgevingsambtenaar soms wel een kosten-batenanalyse, zodra er een 
ontwerp van de regeling is. Hier gebruikt hij geen template of sjabloon voor. De 
frequenties van responses op de vraag of een kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd, 
zijn weergeven in onderstaande tabel. 
 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 
Formele Wet 10% 10% 25% 40% 15% 

AMvB 40% 20% 0% 40% 0% 

Ministeriële Regeling 12,5% 12,5% 25% 25% 25% 
Tabel 1.6 Percentage antwoorden kostenbatenanalyse.  

 
Heel soms kan voor een wetsvoorstel bij besluit worden bepaald dat de 
bewindspersoon zorgdraagt voor vernummering (Aanwijzingen voor de regelgeving –
AR- nr. 251). 

O.1.5 AR 256 stelt dat bij 
verstrekkende voorstellen 
een kosten-batenanalyse 
opgesteld moet worden, en 
dat de resultaten in de 
toelichting bij de regeling 
moeten worden 
weergegeven. 
Respondenten geven aan 
dat kosten-batenanalyses 
bij formele wetten meestal 
niet worden uitgevoerd.  

D.1.1 AR 97 schrijft voor 
hoe de verdeling in 
hoofdstukken, paragrafen 
enz. bij wetteksten dient te 
zijn. De opstellers van 
wetteksten leven deze 
regels in praktijk niet altijd 
na, er zijn vele wettelijke 
regelingen waarin de 
verdeling niet strookt met 
dit voorschrift.  

O.1 6. De dossiervorming 
ten aanzien van de interne 
of interdepartementale 
correspondentie omtrent 
wijzigingen in de 
concepttekst (brieven, e-
mail etc.) is regelmatig 
volledig in geval van een 
formele wet, is vaak 
volledig bij een AMvB en 
soms volledig bij een 
ministeriële regeling. 
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Regelmatig neemt de wetgevingsambtenaar de interne of interdepartementale 
correspondentie omtrent wijzigingen in de concepttekst (brieven, e-mail etc.) op in het 
wetgevingsdossier. 
 
Bij een ministeriële regeling neemt de wetgevingsambtenaar soms de 
interdepartementale correspondentie omtrent wijzigingen in de concepttekst op in het 
wetgevingsdossier. Bij een AMvB doet hij dit vaak.  
 
Bij een implementatiewet gebruikt de wetgevingsambtenaar in de ontwerptekst voor 
het aanhalen van de EU-rechtshandeling die geïmplementeerd wordt (een sjabloon 
gebaseerd op) AR 89. De wetgevingsambtenaar stelt een transponeringstabel op, 
daarvoor maakt hij gebruik van een sjabloon gebaseerd op AR 344. De 
wetgevingsambtenaar neemt de transponeringstabel op in de memorie van toelichting 
of in een bijlage daarbij. 
 

Opmerking respondent 
[ministeriële regeling] ‘Er wordt besloten dat iets geregeld moet worden (al dan niet 
implementatie), en in veel gevallen stel ik dan evt. aan de hand van een notitietje een 
regeling met toelichting op, incl. uiteraard alle verplichte toetsen, evt. afstemming met 
inhoudelijk betrokkenen en daarna het tekenboek in!’  
 

 

1.2.6 Wetgeving die verband houdt met ICT 
Het wetsvoorstel (ontwerp AMvB / minsteriële regeling) wordt zelden geacht verband 
te houden met ICT ontwikkelingen, zoals bedoeld in de nota 'Wetgeving voor de 
elektronische snelweg'. De frequenties van responses op deze vraag zijn weergeven in 
onderstaande tabel. 
 
 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 

Formele Wet   8% 54% 38% 

AMvB    75% 25% 

Ministeriële Regeling    71% 29% 

Tabel 1.7 Het aantal responses in een bepaalde categorie, verdeeld over de verschillende regelingen. 
 

Bij wetgeving die wordt geacht verband te houden met ICT ontwikkelingen, wordt 
zelden gebruik gemaakt van (of getoetst op basis van) het toetsingskader uit de nota 
Wetgeving voor de elektronische snelweg, zoals de frequenties van antwoorden in 
onderstaande staande tabel laten zien. 
 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 

Formele Wet 11%   56% 33% 

AMvB    33% 76% 

Ministeriële Regeling   17% 33% 50% 

Tabel 1.8 : Het aantal responses in een bepaalde categorie, verdeeld over de verschillende regelingen. 

 
Indien deze toetsing wordt gedaan, wordt het meestal niet vastgelegd in het dossier. 
Hetzelfde geldt voor de overwegingen die hebben geleid tot het al dan niet toetsen. De 

D.1.2. AR 63 stelt dat in 
wet- en regelgeving het 
gebruik van de uitdrukking 
“en/of” achterwege dient 
te blijven. Bij een 
opsomming kan de term 
“of” tevens betekenen de 
situatie dat meer dan een 
van de genoemde gevallen 
zich tegelijk voordoen. In 
de praktijk komt in 
wetteksten vaak de term 
“en/of” voor.   

D.1.3. Toetsing aan de 
nota Wetgeving voor de 
elektronische snelweg, 
voorgeschreven in AR 7a, 
komt zeer weinig voor. 
Indien deze toetsing wordt 
gedaan, wordt dit meestal 
niet vastgelegd in het 
dossier, hetzelfde geldt 
voor het resultaat en de 
overwegingen die hebben 
geleid tot het al dan niet 
toetsen. De respondenten 
geven aan dat het 
kader/de nota verouderd 
is. 
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respondenten geven aan dat het kader/de nota verouderd is, voor anderen is deze 
onbekend. Vier respondenten geven aan de nota Wetgeving voor de elektronische 
snelweg niet te kennen. Een respondent geeft aan dat het kader/de nota verouderd is. 
 

Opmerkingen respondenten 

‘Heb nog nooit van de 'wetgeving voor de elektronische snelweg' gehoord.’ 

 

‘Dat kader is dermate verouderd (tien jaar) dat toetsing niet meer aan de orde is’ 
 

 

1.2.7 Betrokkenheid andere departementen 
Aan de hand van kennis en ervaring en op basis van overleg met bij het 
beleidsonderwerp betrokken departementen besluit het ministerie om met (de 
bewindspersonen van) betrokken departementen af te stemmen. Hier wordt doorgaans 
geen aparte checklist voor gebruikt. De wetgevingsambtenaar neemt de motivatie van 
de keuze om departementen al dan niet te betrekken soms op in het 
wetgevingsdossier.  
 
De interdepartementale afstemming vindt soms plaats door middel van briefwisseling 
(bij AMvB bijna nooit), en vaak door middel van ambtelijk overleg tussen 
departementen. Het overleg gebeurt per e-mail, telefonisch en in bijeenkomsten op het 
ministerie. Bij een ministeriële regeling en AMvB voornamelijk per e-mail en 
telefonisch. 
 
De betrokken ambtenaren rapporteren over de belangrijke discussies en knelpunten 
aan hun departementsleiding. Bij een ministeriële regeling komt het regelmatig voor 
dat de wetgevingsambtenaar rapporteert over het ambtelijk overleg aan de 
departementsleiding. Bij een AMvB geven de respondenten aan dat dit soms gebeurt. 
 
De wetgevingsambtenaar neemt van de algemene aspecten van de 
interdepartementale afstemming in het kader van het wetgevingstraject in het 
wetgevingsdossier meestal de formele correspondentie (brieven) op. Regelmatig 
nemen wetgevingsambtenaren ook in dit dossier op wie betrokken zijn, stukken zoals 
agenda’s en verslagen, activiteiten, en soms ook e-mail-correspondentie. Vaak neemt 
hij ook de uitkomsten van de afstemming en de daaruit voortvloeiende activiteiten op.  
 

Opmerking respondent 
[ministeriële regeling:] ‘[..]Met welke departementen is afgestemd wordt gemeld in de 
nota aan de minister (o.h.a. pas op moment ondertekening regeling, bij onoverkomelijk 
ambtelijk verschil van mening waarvoor interventie nodig is uiteraard eerder)’  
 

1.2.8 Betrokkenheid uitvoerende partijen  
In de meeste gevallen betrekt het ministerie uitvoerende partijen bij een 
wetgevingstraject, de uitvoerende partij raken betrokken op uitnodiging van de 
minister of de wetgevingsambtenaar. In enkele gevallen kan het ook op initiatief van 
een uitvoerder zelf zijn. Bij een AMvB en ministeriële regeling is dit doorgaans op 
uitnodiging van de wetgevingsambtenaar. In de meeste gevallen gebeurt dit tijdens 
een regulier overleg tussen het ministerie en de uitvoerende partij, maar het komt ook 
regelmatig voor dat het ministerie een speciale bijeenkomst organiseert of de 

O.1.7. Het betrekken van 
de actoren van andere 
departementen gebeurt 
soms informeel waarbij de 
basis voor betrokkenheid 
contacten uit een eerder 
wetgevings-traject. 

C.1.2. Respondenten van 
het Ministerie van Sociale 
zaken en Werkgelegenheid 
geven aan dat het 
Ministerie van Financiën en 
van Justitie altijd betrokken 
zijn. 

O.1.8. Soms schrijven 
uitvoerende partijen actief 
mee aan regelingen. 
Wettechnische correcties 
door uitvoerders komt 
voor. 

0.1.9. Uit de respons blijkt 
dat bij een AMvB vaker de 
gegevens betrokken 
contactpersonen bij de 
uitvoerders en afschriften 
van hun activiteiten worden 
opgenomen in het 
wetgevings-dossier. 



 

50 
 

verantwoordelijk ambtenaar van het ministerie de uitvoerende partij per e-mail of 
telefoon benaderd. Bij de uitvoerende partij zijn meerdere, meestal vaste, contact 
personen aanwezig die het ministerie benadert.  
 
Doorgaans speelt de betrokkenheid en inbreng van uitvoerende partijen bij een 
wetgevingstraject zich af tijdens de voorbereidende fase in het wetgevingstraject. 
Soms komt ook voor de uitvoerder na deze fase nog betrokkenheid is. De uitvoerder 
wordt nooit betrokken als de wettekst als vastligt. 
 
De communicatie tussen de verantwoordelijk ambtenaar van het ministerie en 
uitvoerende partij verloopt doorgaans per e-mail. Vaak wordt de uitvoerder betrokken 
bij overlegbijeenkomsten en regelmatig dient hij schriftelijke adviezen en 
(tekst)suggesties in. Het ministerie neemt deze suggesties soms over hetgeen soms 
leidt tot aanpassingen in de tekst. De ministerie neemt de aanpassingen bijna nooit 
letterlijk over. Het komt soms ook voor dat de uitvoerder meeschrijft aan een 
ontwerpregelingen. Het corrigeren van de wettekst gebeurt vaker bij een ministeriële 
regeling.  
 
Het ministerie overlegd opgestelde verslagen, notulen o.i.d. van bijeenkomsten of 
overleg tussen het ministerie en de uitvoerende partij lang niet altijd aan de 
uitvoerende partij. Het ministerie legt de inbreng van de uitvoerende partij niet vast in 
verslagen, memo's of notulen. 
 
Het komt bijna nooit voor dat de uitvoerende partij voor het ministerie een 
uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets uitvoert. Ook komt het nauwelijks voor 
dat de uitvoerende partij nauw betrokken is bij de uitvoering van een uitvoerbaarheids- 
en handhaafbaarheidstoets. 
De uitvoerder verzoekt het ministerie bijna nooit om een uitvoerbaarheids- en 
handhaafbaarheidstoets uit te voeren. 
 
Vaak voert op verzoek van de wetgevingsambtenaar van het ministerie een betrokken 
uitvoerende partij de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidtoets uit (zie 
Effectentoetsen). Bij een ministeriële regeling doet het ministerie dit ook regelmatig 
zelf. 
 
Het verschilt of de gegevens van betrokken contactpersonen bij de uitvoerders en 
afschriften van hun activiteiten worden opgenomen in het wetgevingsdossier. Uit de 
respons blijkt dat dit bij een AMvB vaker gebeurt dan bij een formele wet.  
 

Opmerkingen respondenten 
‘Er is in het begin vaak een fase van redelijk intensief overleg, waarin belangengroepen 
ook wel eens met teksten komen. Daarna komt dan een fase waarin de 
belangengroepen moeten afwachten en geen informatie meer krijgen, hangende de 
ambtelijke en politieke afstemming.’ 
 
‘juridische beleidsdirecties realiseren zich onvoldoende welke uitvoeringsorganisaties de 
wetten of regelingen tot uitvoer moeten brengen. Dit zou juist een van de eerste 
vragen moeten zijn omdat hier de deskundigheid ligt. ’ 
 
‘Meer betrokkenheid met de uitvoerende diensten over hun ervaringen in de 
uitvoerbaarheid en de problematiek - goede controle - checks & balances ’ 



 

51 
 

 
‘Minder toegeven aan de druk om regelgeving tot stand te brengen. Bescheiden 
concrete regelgeving. Minder haast, minder ambitie ’ 
 
‘De praktijk hangt van toevalligheden aan elkaar. De voorgeschreven procedure is 
onbekend en voor zover ze wel bekend is, wordt deze genegeerd omdat ze onwerkbaar 
is ’ 
 
‘Idealiter bepalen de uitvoeringsorganisaties zelf of hun inbreng in een bepaald traject 
zinvol is. Dit kan mogelijk worden geborgd door een voorziening die voorziet in 
informering over nieuwe wetgevingsprocessen op hoofdlijnen aan 
uitvoeringsorganisaties ’ 
 
‘Meer betrokkenheid is gewenst. Een wet moet immers uitvoerbaar zijn ’ 
 
‘juridische beleidsdirecties realiseren zich onvoldoende welke uitvoeringsorganisaties de 
wetten of regelingen tot uitvoer moeten brengen. Dit zou juist een van de eerste 
vragen moeten zijn omdat hier de deskundigheid ligt ’ 
 
‘Naast formele advisering door de SER waarin sociale partners zijn vertegenwoordigd, 
worden sociale partners regelmatig buiten de SER om geraadpleegd. Informeel overleg 
komt regelmatig voor.’ 
 

1.2.9 Effectentoetsen 
 
Met uitzondering van één respondent wordt er aangegeven dat er een quick scan noch 
de ontwerpregeling wordt gemeld bij Meldpunt voorgenomen regelgeving. Het maken 
van een quick scan en de beoordeling daarvan door het Meldpunt voorgenomen 
regelgeving is een verouderd voorschrift. Het Meldpunt was voorheen betrokken bij 
beoordelen van de quick scan, het in samenwerking met het ministerie uitvoeren van 
de effectentoetsen en het beoordelen van de uitkomst van de toetsen. Bepaalde taken 
van het Meldpunt, zoals het toezien op de uitvoering van de effectentoetsen, zijn 
overgenomen door de Regiegroep Regeldruk (onder het Ministerie van Economische 
Zaken en het Ministerie van Financiën). Samen met het Ministerie van Justitie heeft de 
Regiegroep Regeldruk het integraal afwegingskader (IAK) opgezet, waarvan de 
effectentoetsen onderdeel uitmaken. De quick scan maakt geen onderdeel meer uit van 
het proces.  
 
De wetgevingsambtenaar bekijkt doorgaans welke effectentoetsen zouden moeten 
worden uitgevoerd. Hiervoor kan de wetgevingsambtenaar gebruik maken van het 
Integraal Afwegingskader (IAK), een interdepartementaal kader voor de toetsing van 
regelgeving waarin alle (16) verplichte toetskaders en alle overige kwaliteitsaspecten 
zijn opgenomen. Onder de verplichte toetsen vallen onder meer de 
bedrijfseffectentoets (BET), milieueffectentoets (MET), de uitvoerbaarheids- & 
handhaafbaarheidstoets (U&H toets) en de toetsing op administratieve lasten o.b.v. de 
eisen van Actal. Uit de respons blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken (de 
Regiegroep Regeldruk) soms betrokken is bij de afweging welke toetsen uitgevoerd 
(dienen te) worden.  
 
De wetgevingsambtenaar vindt doorgaans de vragenlijsten voor de effectentoetsen 
online, in het IAK of op het intranet van het ministerie. De wetgevingsambtenaar 

D.1.5. AR 256 stelt dat 
waar substantiële effecten 
te verwachten zijn, de 
gevolgen voor het 
bedrijfsleven, milieu en 
uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid in de 
toelichting dienen te 
worden gekwantificeerd. 
Respondenten geven aan 
dat de uitkomsten niet 
altijd worden weergegeven 
in de toelichting.  

D.1.4. DR 4 en AR 256 
stellen dat het ministerie 
een quick scan 
voorgenomen regelgeving 
dient op te stellen en deze 
dient voor te leggen aan 
Meldpunt Voorgenomen 
regelgeving bij Ministerie 
van Economische Zaken. In 
de praktijk worden deze 
stappen niet uitgevoerd. 
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draagt zorg voor de uitvoering van de nodige effectentoetsen. Indien uitvoerende 
partijen betrokken zijn, voert deze partij of het ministerie meestal wel een U&H toets 
uit. Vaak voeren de externe uitvoerende partijen, op verzoek van de 
wetgevingsambtenaar van het ministerie, de U&H toets uit.  
 
Na uitvoering en afronding van de toetsen (door (externe) uitvoerende partijen of de 
wetgevingsambtenaar) dient de wetgevingsambtenaar de toetsen in bij Directie 
Wetgeving van het Ministerie van Justitie. Uit de respons volgt geen eenduidig beeld 
van hoe en door wie / welke organisaties de uitgevoerde effectentoetsen vervolgens 
worden beoordeeld. Uit verschillende bronnen (Draaiboek, website Kenniscentrum 
Wetgeving) blijkt dat de Regiegroep Regeldruk (BET), het Ministerie van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (MET) en het Ministerie van Justitie 
(U&H) hierbij betrokken zijn. 
 
Regelmatig vermeldt de wetgevingsambtenaar de uitkomst van de effectentoetsen met 
of zonder toelichting op het ministerraadsformulier.  
Vaak kwantificeert hij de uitkomsten van effectentoetsen in de memorie van 
toelichting, bij een AMvB in de nota van toelichting, bij een ministeriële regeling in 
de toelichting, zoals de frequenties van antwoorden in onderstaande tabel laten zien. 
 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 
Formele wet 47% 23% 20% 10% 0% 

Algemene maatregel 
van bestuur 

50% 50% 0% 0% 0% 

Ministeriële regeling 43% 14% 28% 0% 14% 
Tabel 1.9 Percentage waarbij de wetgevingsambtenaar de uitkomsten van effectentoetsen kwantificeert bij 
verschillende regelingen. 

 
Het komt voor dat de wetgevingsambtenaar de financiële gevolgen voor rijksbegroting 
in de toelichting opneemt.  
 
Beslissingen omtrent het wel of niet uitvoeren van toetsen documenteert hij soms in 
het wetgevingsdossier. Één respondent geeft aan de vragenlijsten ook via het IAK te 
hebben verkregen. Bij een ministeriële regeling neemt de wetgevingsambtenaar de 
uitkomst van effectentoetsen soms op in het wetgevingsdossier. 
 

Opmerking respondent 
[AMvB]: ‘Kaders van de BET/voorgenomen regelgeving zijn vaak niet van toepassing 
op [departement]-regelgeving. Contouren worden vaak te laat zichtbaar om nog te 
spreken van voorgenomen.’  
 

1.2.10 Marktpartijen 
Een deel van de respondenten geeft aan consultatie van marktpartijen in het 
wetgevingstraject van belang te vinden. De meeste [van de respondenten van de] 
wetgevingsambtenaren achten het van belang dat marktpartijen in de meeste 
wetstrajecten geconsulteerd worden en betrokken worden in overleg. Ze geven aan 
intensieve samenwerking en input op de tekst van marktpartijen bij het opstellen van 
de regeling minder van belang te achten. Het komt voor dat de wetgevingsambtenaar 
marktpartijen in een vroeg stadium betrekt. 
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Uitvoerende partijen vinden betrokkenheid, officiële consultatie van uitvoerders, input 
van en (informeel) overleg met uitvoerders bij wetgevingstrajecten altijd van belang, 
evenals consultatie van marktpartijen.  

1.2.11 Adviesaanvragen 
Adviesaanvragen komen niet in alle wetgevingstrajecten voor. Van de 26 
wetgevingsambtenaren hebben er 8 een adviesaanvraag gedaan in het meest recente 
AMvB-traject; 2 van de 17 in het kader van het meest recente ministeriële regeling. 
Adviesaanvragen aan CBP, VNG en IPO komen vaker voor dan adviesaanvragen aan de 
Nationale ombudsman, de EU en de Algemene Rekenkamer. Adviescolleges kunnen ook 
ongevraagd advies geven.  
 
Het ministerie beziet welke adviesaanvragen het dient te doen met betrekking tot het 
wetgevingstraject. Indien de ontwerpregeling betrekking heeft op de verwerking van 
persoonsgegevens vraagt het ministerie advies aan het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP). Bij wetgeving die de gemeenten raakt vraagt het ministerie 
advies aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), indien het provincies raakt 
aan het Interprovinciaal overleg (IPO) en aan de Nationale Ombudsman indien het 
deze raakt. Daarnaast komen adviesaanvragen aan de Algemene Rekenkamer of het 
voorleggen aan de Europese Commissie voor. 
 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 
Algemene Rekenkamer 5% 0% 0% 33% 62% 

CBP 19% 29% 29% 19% 5% 

EU 48% 33% 14% 5% 5% 

IPO 24% 38% 24% 10% 5% 

Nationale Ombudsman 81% 14% 5% 0% 0% 

VNG 10% 24% 33% 29% 5% 

Tabel 1.10 Percentage waarin adviesorganen om advies wordt gevraagd bij een formeel wetstraject. 
 
Meestal is er geen model voor het opstellen van een adviesaanvraag. De aanvraag 
verschilt per adviesorgaan. De wetgevingsambtenaar doet een schriftelijke 
adviesaanvraag, een adviesaanvraag alleen telefonisch doen is niet mogelijk. 
De wetgevingsambtenaar bekijkt of instemming van de ministerraad met het doen van 
een adviesaanvraag gewenst is, en overlegt hierover met de bewindspersoon. Het is 
mogelijk dat een wetgevingsambtenaar hiervoor het Reglement van Orde voor de 
ministerraad raadpleegt. De bewindspersoon beslist of de adviesaanvraag wordt 
voorgelegd aan de ministerraad. 
 
Het adviesorgaan behandelt de adviesaanvraag en stelt een advies op. Het 
adviesorgaan stuurt het advies naar het ministerie.  
 
De wetgevingsambtenaar neemt de strekking van uitgebrachte adviezen op in de 
memorie van toelichting, bij een AMvB in de nota van toelichting, bij een ministeriële 
regeling in de toelichting. De wetgevingsambtenaar en/of het adviesorgaan (VNG, 
IPO) maakt de uitgebrachte adviezen van niet-ambtelijke colleges doorgaans binnen 1 
jaar openbaar. De termijn waarbinnen openbaar wordt gemaakt verschilt afhankelijk 
van de status van de ontwerpregeling. De wetgevingsambtenaar stuurt de adviezen 
uiteindelijk mee met de stukken naar de Raad van State en de Tweede Kamer. 
 

O.1.10. Aanvragen advies 
worden schriftelijk gedaan 
en de vormvoorschriften 
verschillen per 
adviesorgaan. Meestal geen 
model (template) voor 
aanvraag.  

C.1.3. Een zestal 
departementen (de 
Ministeries van Justitie, 
Economische Zaken, 
Landbouw Natuur en 
Voedselkwaliteit, 
Volksgezondheid Welzijn en 
Sport/ Jeugd en Gezin, 
Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieu, Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap) heeft 
convenanten afgesloten 
met Actal. 
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Bij een implementatiewet doet de wetgevingsambtenaar doorgaans in deze fase (na 
het vaststellen van de te implementeren EU-regeling op Europees niveau) geen 
adviesaanvragen (alleen bij uitzondering).  
 
Indien voor een ministeriële regeling een advies is verkregen, komt het regelmatig 
voor dat de wetgevingsambtenaar de argumentatie over het wel of niet overnemen van 
een advies opneemt in de toelichting en in het wetgevingsdossier.  
 

Opmerking respondent 
‘Het aanduiden van VNG etc. als adviesorgaan is verwarrend; het gaat vnl om 
belangenbehartiging’  
 

 

1.2.12 Toetsing administratieve lasten 
Een zestal departementen (de Ministeries van Justitie, van Economische Zaken, van 
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, van Volksgezondheid Welzijn en Sport/Jeugd en 
Gezin, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap) heeft convenanten afgesloten met Adviescollege toetsing 
administratieve lasten (Actal), die departementen nemen zelf de toetsing van 
voorgenomen regelgeving op de gevolgen voor administratieve lasten (AL) voor hun 
rekening. Daarnaast heeft Actal afspraken gemaakt met de (overige) departementen 
over criteria voor welke regelingen worden voorgelegd en welke worden getoetst, 
m.a.w. waarover advies wordt uitgebracht. 
  
Bij de departementen die geen convenant hebben afgesloten met Actal vindt 
onderstaand proces plaats. 
 
Regelmatig is Actal reeds betrokken voordat haar een verzoek om toetsing wordt 
gedaan. Regelmatig is Actal betrokken bij de consultatiefase van een 
wetgevingstraject.  
 

Opmerkingen respondenten 
‘De voorgeschreven procedure bepaalt dat slechts de versie voor de ministerraad 
getoetst wordt door Actal. In de praktijk wordt Actal al in een vroeg stadium betrokken. 
Daardoor kan al in een vroeg stadium met de inhoudelijk punten van Actal rekening 
worden gehouden en kunnen er nog inhoudelijke aanpassingen worden gedaan.’ 
 

 
De wetgevingsambtenaar maakt een inschatting van de administratieve lasten en 
beslist op basis daarvan of een ontwerpregeling wordt voorgelegd aan Actal. Actal 
hanteert selectiecriteria, die de wetgevingsambtenaar daarvoor kan gebruiken. Bij het 
ministerie van Financiën overlegt de wetgevingsambtenaar hiervoor met de coördinator 
of contactpersoon AL (die dan ook de verdere contacten met Actal heeft). De 
wetgevingsambtenaar of contactpersoon vraagt door voor te leggen aan Actal of Actal 
wil toetsen. Het komt tevens voor dat Actal initiatief neemt om een regeling voorgelegd 
te krijgen, en het ministerie daarom verzoekt. In het algemeen leggen 
wetgevingsambtenaren alle wetsvoorstellen, ontwerpbesluiten en ontwerp- 
ministeriële regelingen die aan de criteria voldoen voor aan Actal.  
 

Opmerkingen respondenten 

O.1.11. Op basis van de 
criteria van Actal leggen 
ministeries implementatie- 
wetten regelmatig voor aan 
Actal. In verband met de 
implementatie-termijn doet 
het ministerie doorgaans 
geen andere 
adviesaanvragen.   

C.1.4. Op sommige 
departementen overlegt de 
wetgevingsambtenaar ten 
aanzien van de AL-
aspecten met de 
coördinator of 
contactpersoon AL 
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‘Actal hanteert duidelijke criteria wanneer een dossier wel/niet moet worden 
voorgelegd. Als het aan die criteria voldoet vragen we een voorstel toe te zenden. 
Ministeries kijken zelf eerst of ze aan de criteria voldoen, en hebben hierover soms 
vragen. ’ 
 

 
De wetgevingsambtenaar doet het voorleggen met de vraag/het verzoek om te toetsen 
bijna altijd door middel van een informele e-mail of een telefoongesprek of in een 
bijeenkomst, doorgaans niet per officiële brief.  
 
Op welk moment in de voorbereidende fase hij het verzoek doet, verschilt per geval en 
ligt niet heel duidelijk vast: mogelijk tegelijk met andere verplichte adviesaanvragen, 
mogelijk tegelijk met WKB-toets, mogelijk voordat de WKB-toets wordt gedaan. In de 
meeste gevallen is het niet nadat de WKB-toets is gedaan.  
 

Opmerkingen respondenten 
‘Als ACTAL bv. wordt geraadpleegd na de WKB-toets, dan wordt de uitkomst uiteraard 
nog teruggekoppeld met WKB. Zo nodig gebeurt dat ook bij andere variaties in 
volgorde van raadplegingen.’ 
 

 
Actal beslist op basis van interne criteria of zij de toets op de regeling uitvoert, soms 
vindt hierbij overleg plaats met de wetgevingsambtenaar. Regelmatig past de 
wetgevingsambtenaar op basis van overleg het wetsvoorstel aan. Actal voert in dat 
geval pas daarna de toets uit.  
 
Actal vraagt soms/regelmatig nadere toelichting met betrekking tot een wetsvoorstel. 
 
De accountmanager bij Actal stelt een concept-advies op en maakt een ‘voorlegger’ 
(een soort oplegnotitie) bij het dossier. In de voorlegger zet de accountmanager uiteen 
wat de kernpunten van de regeling zijn en welke standpunten Actal inneemt. De 
stafvergadering bespreekt vervolgens de ontwerpregeling. Daarna bespreken de 
accountmanagers en het College het conceptadvies in de Collegevergadering. De 
voorzitter ondertekent het advies. De accountmanager verstuurt het advies per bode 
naar de bewindspersoon. 
 
Actal vormt een dossier met daarin de e-mail correspondentie met het ministerie, het 
advies, eventuele extra toelichting verstrekt door het ministerie, de adviesaanvraag 
(verzoek om toetsing) en de eventuele reactie(s) gedaan tijdens de consultatiefase. De 
wetgevingsambtenaar archiveert de uitkomst van het advies in het wetgevingsdossier.  
  
Regelmatig worden implementatiewetten voorgelegd aan Actal. 
 

Opmerkingen respondenten 
 
‘Advies aanvragen bij Actal kost veel tijd en levert vaak niet echt relevante informatie 
op. De berekeningen zijn bijna nooit op enige realiteit gebaseerd.’ 
 

‘De Actaltoets is niet erg zinvol; Actal biedt geen hulp bij het berekenen van lasten ’ 

 

O.1.13. De wetgevings-
ambtenaar neemt de 
correspondentie over en 
de uitkomst van de 
wetgevingstoets vaak 
niet op in het 
wetgevings-dossier. De 
uitkomst van de toets 
wordt aangegeven op 
het ministerraad- 
formulier 

O.1.12. In de meeste 
gevallen legt de 
wetgevingsambtenaar het 
wetsvoorstel voor aan DW 
nadat adviezen van 
adviesorganen zijn 
ontvangen. 
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‘Bij dossiers met een grote politieke lading ziet de praktijk er anders uit dan de 
procedure. Een voorbeeld daarvan betreft (het moment van) de advisering van Actal 
over de Crisis- en Herstelwet.’ 
 
‘Uit het Actalonderzoek naar de pilot 'adviseren over amendementen' blijkt dat het 
overgrote deel van de amendementen geen gevolgen heeft voor de administratieve 
lasten of regeldruk van bedrijven, burgers en de publieke sector.’ 
 

 

1.2.13 WKB-toets 
Het moment in het proces waarop de wetgevingsambtenaar het wetsvoorstel of het 
ontwerpbesluit voorlegt aan Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie, sector 
WKB (wetgevingskwaliteitsbeleid) (DW-WKB, hierna ook naar verwezen als DW), voor 
de wetgevingstoets (WKB-toets), wisselt. Een en ander hangt af van de 
spoedeisendheid van het wetsvoorstel. In de meeste gevallen legt de 
wetgevingsambtenaar het wetsvoorstel voor nadat adviezen van adviesorganen zijn 
ontvangen. Dit is ook het geval bij een AMvB. Het kan ook tegelijk zijn of voordat 
adviesaanvragen zijn gedaan.  
 
DW-WKB verricht ‘selectieve toetsing’, op basis van een indeling van 
wetsvoorstellen/ontwerp-AMvB’s in A-, B- en C-dossiers. De wetgevingsambtenaar 
geeft aan of het een A-, B- of C-dossier betreft, A-dossiers worden niet door DW-WKB 
getoetst. De wetgevingsambtenaar legt het dossier per (informele) e-mail voor aan 
DW-WKB. DW-WKB overleg binnen de sector over de toetsing. Het secretariaat maakt 
een toetsingsdossier aan. De departementen hebben vaste ‘toetsers’. Er is vervolgens 
regelmatig contact tussen de toetser en de wetgevingsambtenaar over de toetsing.  
Soms werkt DW-WKB samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(internationaal/europees recht) (overleg). 
 
Soms stelt DW of de wetgevingsambtenaar vragen vooraf. Soms neemt de 
wetgevingsambtenaar de nadere communicatie op in het wetgevingsdossier.  
De toetser stuurt de uitkomst van de toets per e-mail naar de wetgevingsambtenaar. 
Soms neemt de wetgevingsambtenaar de uitkomst van de WKB-toets op in het 
wetgevingsdossier.  
 
De wetgevingsambtenaar geeft de uitkomst van de WKB-toets aan op het 
ministerraadformulier. 
 

Opmerkingen respondenten 
‘Naar de WKB toets wordt gevraagd op het MR formulier. Wordt dus altijd minimaal 
daar vastgelegd. ’ 
 

 
DW bespreekt de uitkomst van de toetsing in het regulier overleg (toetsingsberaad). 
De toetser archiveert de correspondentie en uitkomst van de toets in het 
toetsingsdossier van het wetsvoorstel. Na advisering door de Raad van State voegt de 
toetser uiteindelijk het advies toe aan het toetsingsdossier. 
 
Ministeriële regelingen worden niet ter toetsing aan DW-WKB voorgelegd.  

O.1.14. Ministeriële 
regelingen worden niet ter 
toetsing aan DW 
voorgelegd. 



 

57 
 

1.2.14 Voorontwerp 
Bij de meeste wetgevingstrajecten stelt de wetgevingsambtenaar geen voorontwerp 
op. Indien (meestal op aangeven van of in overleg met de bewindspersoon) hij wel een 
voorontwerp opstelt gaat dit als volgt.  
 
De bewindspersoon maakt de afweging of hij het voorontwerp overlegt met de 
minister-president. Dit kan per brief gebeuren, telefonisch of in een gesprek tussen de 
bewindspersoon en de minister-president. 
De wetgevingsambtenaar laat het voorontwerp in de ministerraad agenderen voor 
publicatie.  
 
In de meeste gevallen publiceert het ministerie vervolgens het voorontwerp (hierover 
beslist doorgaans het afdelingshoofd of de departementsleiding), waarna het ministerie 
reacties op het wetsvoorstel ontvangt. Deze neemt de wetgevingsambtenaar mogelijk 
mee / verwerkt deze in het wetsvoorstel.  
In een deel van de gevallen worden de reacties en wat daarmee is gedaan opgenomen 
in het wetgevingsdossier.  
 
Bij een AMvB en bij een ministeriële regeling wordt geen voorontwerp opgesteld. 

1.2.15 Consultatie 
De wetgevingsambtenaar marktpartijen en andere organisaties consulteren. De 
wetgevingsambtenaar stuurt dan het wetsvoorstel, het ontwerpbesluit of de 
ontwerpregeling naar te consulteren organisaties of kondigt het aan op de website, met 
een verzoek om binnen een bepaalde termijn eventuele reacties in te zenden.  
 
Het komt regelmatig voor dat het ministerie tevens de documenten op haar website 
plaatst. Het ministerie zendt soms de teksten ook naar de uitvoerders, toezichthouders, 
beroepsorganisaties, betrokken marktpartijen, deskundigen, Actal. Soms zendt het 
ministerie de teksten tevens naar de Tweede Kamer. Deze partijen kunnen daarnaast 
op andere wijze betrokken zijn.  
 
Soms besluit de wetgevingsambtenaar, eventueel op aangeven van de 
bewindspersoon, het wetsvoorstel naar aanleiding van de reacties aan te passen. 
Indien nodig vindt er over deze aanpassingen interdepartementale afstemming plaats. 

1.2.16 Internetconsultatie 
Het ministerie doet soms de internetconsultatie zelf of via www.internetconsultatie.nl. 
Het proces van www.internetconsultatie.nl, gebruikt bij zowel wetsvoorstellen, als bij 
ontwerpbesluiten en ontwerpregelingen, is als volgt: 
 
De departementen hebben een speciale contactpersoon voor internetconsultaties. De 
internetconsultatie wordt meestal niet door de wetgevingsambtenaar zelf gedaan, uit 
de respons blijkt dat hij niet altijd op de hoogte is van de procedure voor 
internetconsultatie en welke organisatie daarvoor verantwoordelijk is. 
 
Het ministerie (contactpersoon internetconsultatie) vult een digitaal sjabloon in of print 
het formulier uit en vult het in. De wetgevingsambtenaar of/via de contactpersoon van 
het ministerie levert de documenten in Word of Pdf aan bij de organisatie van de 
website www.internetconsultatie.nl bij het Ministerie van Justitie (Directie Wetgeving), 
verantwoordelijk voor de uitvoering en ondersteuning van de internetconsultatie. Deze 
organisatie plaatst de documenten op de website en maakt deze daarmee publiek. Het 

O.1.15. Uit de respons 
blijkt dat de wetgevings-
ambtenaar niet altijd op de 
hoogte is van de procedure 
voor internet-consultatie en 
wie daar voor 
verantwoordelijk is 

O.1.16. Ministeries hebben 
geen gedeeld standaard 
proces voor 
internetconsultatie. Er zijn 
geen standaard 
reactietermijnen. 
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is ook mogelijk dat de contactpersoon inlogcodes krijgt en zelf alles op de website van 
internetconsultatie plaatst.  
 
Het ministerie bepaalt de reactietermijn in overleg met / op advies van de organisatie 
voor internetconsultatie, en/of op basis van het verwachte aantal respondenten, 
belang/politiek/zwaarte van het voorstel, de planning en de eventuele spoed. 
 
Bij elke reactie krijgt de wetgevingsambtenaar een bericht, via een inlogcode kan hij de 
reactie bekijken. Het komt ook voor dat DW verzamelt en dan in één keer doorstuurt. 
 
De wetgevingsambtenaar neemt de reacties op in het wetgevingsdossier. 
Soms besluit de wetgevingsambtenaar, of op aangeven van de bewindspersoon, het 
wetsvoorstel naar aanleiding van de reacties aan te passen. Indien nodig vindt er over 
deze aanpassingen interdepartementale afstemming plaats. 
 
Soms noemt de wetgevingsambtenaar in de (memorie van) toelichting de 
internetconsultatie. Internetconsultatie vindt doorgaans plaats voorafgaand aan WKB-
toetsing en eventuele toetsing op AL. 
 
 

Opmerkingen respondenten 
  
‘Er vindt veel informeel overleg plaats; de uiteindelijke (internet)consultatie levert 
zelden verrassingen op: hoogstens worden punten waarvan we al wisten dat er geen 
overeenstemming over bestond (zo die er zijn) nog eens bevestigd. ’ 
 
Hoe ervaart u de toevoeging van de internetconsultatie aan het 
wetgevingsproces? 
 
‘ een goede extra inspraakmogelijkheid die soms waardevolle informatie uit praktijk 
oplevert. ’ 
 
‘niet als positief / marginaal / overbodig. ’ 
 
‘positief, moet nog gaan leven . ’ 
 
‘als zeer waardevol; vaak nieuwe onbekende respondenten, het wetgevend proces 
wordt verder transparanter. ’ 
 
‘Heeft tot dusverre niets opgeleverd. Er kwamen geen reactie op een consultatie . ’ 
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BPMN-plaat 1.1: Voorbereiding; netwerkniveau. 
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BPMN-plaat 1.2: Voorbereiding; Aanwijzen behandelend ambtenaar. 
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BPMN-plaat 1.3: Voorbereiding; betrokkenheid andere departementen. 



 

62 
 

 

 
BPMN-plaat 1.4: Voorbereiding; opstellen startnotitie. 

 

 
BPMN-plaat 1.5: Voorbereiding; opstellen voorontwerp 
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BPMN-plaat 1.6: Voorbereiding; planning, voortgang en dossier. 

 

 
BPMN-plaat 1.7: Voorbereiding; opstellen regeling. 
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BPMN-plaat 1.8: Voorbereiding; effectentoetsen. 
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BPMN-plaat 1.9: Voorbereiding; consultatie. 
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BPMN-plaat 1.10: Voorbereiding; internetconsultatie. 
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BPMN-plaat 1.11: Voorbereiding; aanvragen advies. 
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BPMN-plaat 1.12: Voorbereiding; toetsing administratieve lasten. 
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BPMN-plaat 1.13: Voorbereiding; WKB-toets. 
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2 Ministerraad 

2.1 Netwerkniveau  

2.1.1 Proces 
 
Tabel 2.1 Toelichting betrokken actoren 

Betrokken actoren Toelichting  
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie met de primaire verantwoordelijkheid 

voor het wetgevingstraject. 

Betrokken departementen Op grond van beleidsdomein bij het onderwerp 
betrokken ministerie. 

Ambtelijk voorportaal In het voorportaal behandelen ambtenaren op hoog 
ambtelijk niveau (DG, directeur) van verschillende 
departementen de besluitvorming van het 
wetsvoorstel voor. 

Onderraad Een onderraad bestaat uit de bij het beleidsveld 
van die onderraad meest betrokken ministers en 
staatssecretarissen, vergezeld door ambtenaren, en 
de minister-president (voorzitter). 

Ministerraad Ministerraad wordt gevormd door alle ministers en 
de minister-president. Overleg over algemeen 
regeringsbeleid en ontwerp-regelgeving. 

Raad van State Adviseert de regering en het parlement over 
wetgeving. De Raad van State kijkt hierbij vooral 
naar kwaliteit en uitvoerbaarheid van wet- en 
regelgeving en of de ontwerpen wel in 
overeenstemming zijn met de grondwet, verdragen 
en andere wet- en regelgeving. 
De Raad van State is in dit deel van het proces 
betrokken in geval van spoed. 

 
 
Trigger 
Wanneer het ministerie de regeling voldoende voorbereid acht, gaat het ministerie over 
tot het aanmelden van de regeling voor behandeling in een ambtelijk voorportaal, of 
tot het opstellen van een aanbiedingsformulier voor de onderraad of de ministerraad 
(afhankelijk van spoed en het soort proces). Hiermee start het proces van 
ministerraadsbehandeling. 
 
Doel 
Het doel van het proces is de bevordering van de eenheid van het algemeen 
regeringsbeleid, en het vaststellen van de ontwerptekst (wetsvoorstel of 
ontwerpbesluit) als voorstel van de regering. Een ministeriële regeling wordt in 
principe niet behandeld in de ministerraad. 
 
Ambtelijk voorportaal en onderraad 
Het ambtelijk voorportaal behandelt het wetsvoorstel of ontwerpbesluit. Het ambtelijk 
voorportaal bestaat uit (hoge) ambtenaren van bij het beleidsveld van het specifieke 
voorportaal betrokken departementen, en hoort bij een bepaalde onderraad. Het 
ambtelijk voorportaal brengt een advies uit aan de bewindspersoon van het 
eerstverantwoordelijk ministerie. Tenzij het ministerie een spoedprocedure start, stuurt 
het ministerie een aanbiedingsformulier per e-mail aan de onderraad. Een onderraad 
bestaat uit de bij het beleidsveld van die onderraad meest betrokken ministers en 
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staatssecretarissen, vergezeld door ambtenaren, en de minister-president (voorzitter). 
De onderraad behandelt het wetsvoorstel of de ontwerp-AMvB en stuurt haar 
conclusies door aan de ministerraad, waar ze als hamerstuk op de agenda staan. Het 
secretariaat van de onderraad en ministerraad verspreidt de besluitenlijsten en 
notulen. 
 
Spoedprocedure 
Ambtenaren van het eerstverantwoordelijk ministerie bekijken of een spoedprocedure 
noodzakelijk is voor de behandeling ministerraad en/of voor de advisering door de 
Raad van State. Indien het ministerie besluit een spoedadviesaanvraag bij de Raad van 
State te doen, zendt de wetgevingsambtenaar een afschrift van de stukken naar de 
Raad van State; geeft hij op het ministerraadformulier aan een spoedaanvraag te 
willen doen en voegt daarvoor een aparte brief bij met de motivatie/argumentatie voor 
een spoedadviesaanvraag. In geval van een spoedprocedure bij de ministerraad is de 
onderraad niet betrokken en biedt het ministerie de stukken met een 
ministerraadsformulier direct aan de ministerraad aan. 
 
Implementatiewet 
Een implementatiewet wordt in de meeste gevallen noch in een ambtelijk voorportaal 
noch in een onderraad behandeld.  
 
De ministerraad 
De ministerraad bestaat uit de ministers en de minister-president (voorzitter). 
 
Na de behandeling in de ministerraad stelt het secretariaat van de ministerraad 
besluitenlijsten en notulen op en verstuurt deze per bode of cryptofax aan de 
bewindspersonen. Een exemplaar van de notulen wordt per bode aangeboden aan de 
Koningin. 
 
Er bestaat de mogelijkheid dat de bewindspersoon wijzigingen voorstelt, waarop het 
secretariaat een Wijzigingblad voor de notulen van de ministerraad opstelt en dit aan 
de leden van de ministerraad zendt. 
 
Besluiten 
De betrokkenen op het ministerie bespreken de besluiten uit de ministerraad en de 
afdeling communicatie overweegt het uitbrengen van een persbericht. Het proces van 
behandeling in de ministerraad is dan beëindigd. 

2.1.2 Product 
De formele producten die de samenwerkende actoren in dit deel van het proces 
opleveren zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Producten Voorgeschreven Toelichting  
Aanbiedingsformulier ambtelijk 
voorportaal 

+ Formulier voor het aanbieden 
van stukken aan een ambtelijk 
voorportaal. 

Advies ambtelijk voorportaal + Advies gegeven door het 
ambtelijk voorportaal over de 
ontwerpregeling. 

Aanbiedingsformulier onderraad + Formulier voor het aanbieden 
van stukken aan de onderraad. 

Ministerraadsformulier + Formulier voor het aanbieden 
van stukken aan de 



 

72 
 

Producten Voorgeschreven Toelichting  
ministerraad. 

Besluitenlijst en notulen onderraad + Schriftelijke verslaglegging van 
hetgeen besloten is in de 
onderraad. 

Besluitenlijst en notulen 
ministerraad 

+ Schriftelijk verslaglegging van 
hetgeen besloten is in de 
ministerraad. 

Wijzigingsblad notulen ministerraad + Door het secretariaat van de 
ministerraad samengesteld 
document van door de 
bewindspersonen ingediende 
voorstellen tot wijziging van de 
notulen. Wordt bij de notulen 
gevoegd.  

Persbericht  Voorlichting. (In dit geval over 
de besluitvorming in de 
ministerraad en inhoud 
wetsvoorstel / amvb). 

Tabel 2.2 Toelichting producten 

2.1.3 Ondersteuning 
 
Ondersteuning Toelichting 
E-mail Het versturen van digitale boodschappen via 

internet. 

Internet Wereldwijd netwerk waarmee diverse elektronische 
bronnen kunnen worden geraadpleegd. 

Intranet Privaat netwerk binnen een organisatie. 

Cryptofax Fax waarmee gecodeerde informatie uitgewisseld 
kan worden.  

Rijksweb Intranet voor het Rijk.  

Template ministerraadformulier Digitale template van het ministerraadformulier, te 
vinden op Rijksweb. 

Draaiboek voor de regelgeving en 
Aanwijzingen voor de regelgeving 

Systematische beschrijving van de procedures bij 
totstandkoming van regelgeving op alle niveaus. 

Tabel 2.3 Toelichting ondersteuning 

 
De betrokken actoren gebruiken voornamelijk e-mail en fax om documenten te 
versturen. Er bestaat een wetgevingsdossier bij de wetgevingsambtenaar en 
verschillende actoren beheren ook een eigen dossier, zoals de secretaris van het 
ambtelijk voorportaal. Het ministerraadsformulier wordt ingevuld aan de hand van een 
template. Er wordt geen gebruik gemaakt van een overkoepeld planningsysteem. 
Rijksweb wordt geraadpleegd voor het ministerraadformulier. 

2.2 Organisatie- en functieniveau 

2.2.1 Bezien voorleggen ministerraad 
Deze stap is van toepassing bij een ministeriële regeling, aangezien daarbij 
behandeling in de ministerraad geen automatisme is, zoals bij amvb en wetsvoorstel. 
De relevante respondenten uit de enquête voor ministeriële regeling (7) zijn zelf 
nooit betrokken geweest bij een ministeriële regeling waarbij de regeling behandeld 
is door de ministerraad. In de meeste gevallen beslist de bewindspersoon of een 
regeling wordt behandeld door de ministerraad. Om tot het besluit van wel of geen 
behandeling door de ministerraad te komen, overleggen de wetgevingsambtenaren in 
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de werkgroep, raadplegen zij het Reglement van Orde voor de Ministerraad en bekijken 
ze externe bronnen, zoals de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
 
De wetgevingsambtenaar slaat de grondslag voor het besluit tot wel of niet 
behandeling van een ministeriële regeling in de ministerraad op in het 
wetgevingsdossier. De respondenten van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap geven aan dat dit nooit gebeurt, terwijl andere ministeries aangeven dit 
wel vaak te doen.  
 
De overige stappen van dit deelproces gelden niet voor een ministeriële regeling, 
behoudens uitzonderlijke situaties. 

2.2.2 Ambtelijk voorportaal 
De wetgevingsambtenaar dient per e-mail het wetsvoorstel in bij het ambtelijk 
voorportaal (er zijn verschillende ambtelijk voorportalen, voor verschillende 
beleidsvelden, elk verbonden aan een van de zes onderraden van de ministerraad). 
Voor de indiening kan een aanbiedingsformulier worden gebruikt, waarop de 
wetgevingsambtenaar de voorgestelde conclusie (doorzenden naar de onderraad) 
vermeldt en met welke organisaties is afgestemd. Naast de behandelend ambtenaar en 
ambtenaren van overige ministeries is de secretaris van het ambtelijk voorportaal altijd 
aanwezig bij de mondelinge behandeling in het ambtelijk voorportaal. Hieruit volgt bij 
een aantal ambtelijk voorportalen een advies aan de bewindspersoon.  
 
Zowel de secretaris van het ambtelijk voorportaal als de wetgevingsambtenaar van het 
ministerie werken aan het opstellen van het advies. Zij raadplegen hiervoor minder dan 
vijf externe bronnen.  
 
De wetgevingsambtenaar, het medebetrokken ministerie of de bewindspersoon 
ontvangen af en toe afschriften van de agenda van het ambtelijk voorportaal, van 
hetgeen besproken is (notulen/verslag) in de bijeenkomst van het ambtelijk 
voorportaal en het advies van het ambtelijk voorportaal. Er is geen vaste procedure of 
regelmaat in deze gevallen. 
 
De wetgevingsambtenaar neemt de agenda van het ambtelijk voorportaal vrijwel nooit 
op in het wetgevingsdossier, terwijl hij het advies van het ambtelijk voorportaal en 
hetgeen besproken is (notulen / verslag) in de bijeenkomst van het ambtelijk 
voorportaal in de meeste gevallen wel in het dossier opneemt. De agenda van het 
ambtelijk voorportaal wordt door de secretaris wel vastgelegd in een eigen dossier. 
 
Deze stap is in principe niet van toepassing op een implementatiewet, welke 
doorgaans direct wordt geagendeerd in de ministerraad. Uit de respons blijkt dat het 
ambtelijk voorportaal doorgaans niet een wet ter implementatie van een EU-richtlijn 
behandelt, al zijn er ook praktijkgevallen waarbij dit, vanwege gevoeligheid van het 
onderwerp, wel gebeurt. 
 
 

Opmerkingen respondenten 
 ‘Stroperigheid in de laatste fase van de voorbereiding: ambtelijk voorportaal, 
onderraad: kosten veel tijd en hebben geen toegevoegde waarde. ’ 
 
 ‘Knelpunt: (De data van) het ambtelijk voorportaal en de onderraden. Dit kan de 
behandeling van een wetsvoorstel fors vertragen, terwijl er m.i. weinig winst is door 

C.2.1. De 
wetgevingsambtenaar slaat 
de grondslag voor het 
besluit tot wel of niet 
behandeling in de 
ministerraad op in het 
wetgevingsdossier. De 
respondenten van het 
ministerie van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschap 
geven aan dat dit nooit 
gebeurt, terwijl andere 
ministeries aangeven dit 
wel vaak te doen.  
 

O.2.1. Het ambtelijk 
voorportaal behandelt 
praktisch nooit een wet ter 
implementatie van een EG-
richtlijn. 
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deze tussenstappen. Bij de voorbereiding worden alle betrokken departementen al 
uitgebreid ingelicht. ’ 
 
‘Slechte aansluiting data ambtelijk voorportaal en onderraad. ’ 
 
‘Ambtelijk voorportaal en onderraad kunnen voor eenvoudige stukken worden 
overgeslagen. ’ 
 
‘De behandelend ambtenaar ontvangt altijd een korte terugmelding / actielijst van de 
bespreking in het voorportaal, niet per se het volledige verslag. ’ 
 
‘AMvB's worden vaak zonder aanwezigheid van opsteller in het voorportaal afgedaan; 
opsteller levert wel tekstvoorstel voor advisering aan bij secretariaat. ’ 
 

 

2.2.3  Bezien noodzaak spoedprocedure 
Ambtenaren van het ministerie bekijken of een spoedprocedure noodzakelijk is voor 
(advies bij de Raad van State en) de behandeling in de ministerraad. De besluitvorming 
hierover valt altijd binnen het ministerie. De wetgevingsambtenaar documenteert de 
motivatie van de beslissing tot spoedadvies in het dossier en vermeldt dit doorgaans 
ook op het ministerraadsformulier. 
 
Het ministerie neemt de beslissing tot een spoedprocedure vóór het ontvangen van het 
advies van het ambtelijk voorportaal en tegelijk met het bezien van de noodzaak voor 
een spoedprocedure bij de Raad van State. 
 
In geval van een spoedprocedure bij de ministerraad slaan het ministerie en de 
ministerraad de behandeling in de onderraad over. 

2.2.4 Voorbereiden spoedadviesaanvraag Raad van State  
Het ministerie bepaalt op verschillende manieren of er een spoedadviesaanvraag bij de 
Raad van State noodzakelijk is. De bewindspersoon kan dit aangeven, 
wetgevingsambtenaren bepalen dit in onderling overleg, de wetgevingsambtenaar 
beslist dit op basis van parate kennis en in een enkel geval wordt een lijst met criteria 
bekeken. De wetgevingsambtenaar neemt deze overweging bijna altijd op in het 
wetgevingsdossier. 
 
15 % van de adviesaanvragen aan de Raad van State is een spoedadviesaanvraag. 
Voor een implementatiewet wordt bij de Raad van State over het algemeen de 
reguliere procedure gevolgd (geen spoedadvies). 
 
Indien het ministerie een spoedadviesaanvraag bij de Raad van State wenst te doen, 
dient het hiertoe een machtiging van de ministerraad te verkrijgen. De 
wetgevingsambtenaar stuurt bij het ministerraadformulier aan de ministerraad een 
aparte brief met motivering van de wens voor een spoedadvies en gebruikt hiervoor 
een sjabloon. De wetgevingsambtenaar archiveert de brief in het wetgevingsdossier.  
 
Naar aanleiding van voorstel tot het doen van een spoedadviesaanvraag aan de Raad 
van State kan het Ministerie van Algemene Zaken overleg voeren met Directie 
Wetgeving van het Ministerie van Justitie over de noodzaak en wenselijkheid. Dit 
gebeurt in de praktijk zelden tot nooit.  

C.2.2. De wetgevings-
ambtenaar geeft de 
motivering van de 
beslissing tot spoedadvies 
doorgaans op het 
ministerraads-formulier 
aan. Respon-denten van 
het ministerie van Justitie 
geven aan dat deze 
toelichting niet plaatsvindt. 
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De wetgevingsambtenaar of het secretariaat stuurt, bij een spoedadviesaanvraag aan 
de Raad van State, stukken voor de behandeling door de ministerraad reeds 
onderhands per e-mail aan de Raad van State.  

2.2.5 Aanbieden met spoed aan ministerraad  
Minder dan 10% van de respondenten (77) werkzaam op een ministerie geeft aan in 
het meest recente wetgevingstraject waar zij betrokken bij waren een spoedprocedure 
te hebben meegemaakt. 
 
Er zijn verschillende manieren om af te stemmen omtrent een spoedbehandeling: de 
bewindspersoon neemt contact op met de minister-president en de 
wetgevingsambtenaar neemt contact op met de secretaris van de ministerraad. In 
enkele gevallen neemt de wetgevingsambtenaar ook contact op met de secretaris van 
de betreffende onderraad.  
 
Het ministerraadsformulier met de stukken dienen minimaal 7 dagen voor beoogde 
behandeling ingediend zijn bij het Ministerie van Algemene Zaken. De 
wetgevingsambtenaar kan beslissen of hij afwijkt van de 7-dagentermijn voor het 
indienen van de stukken. Een beslissing tot afwijking van de 7 dagentermijn komt tot 
stand na afstemming met de minister of na contact met secretaris van de ministerraad. 
De wetgevingsambtenaar geeft de motivering van de beslissing doorgaans op het 
ministerraadsformulier aan. Respondententen van het Ministerie van Justitie geven aan 
dat deze toelichting niet plaatsvindt.  
 
De wetgevingsambtenaar stelt het ministerraadsformulier op. Dit formulier heeft een 
vaste vorm en behelst bijna altijd het invullen van een vast template. De moeite die 
het kost en de tijd die hiermee gepaard gaat wordt zeer verschillend ervaren, zoals in 
onderstaande tabel aangegeven. Een respondent is gemiddeld 2 uur bezig met het 
opstellen van het ministerraadformulier 
 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 
Het model voor het ministerraad-formulier: 
zorgt voor tijdswinst (maakt het opstellen 
van het ministerraadformulier gemakkelijk) 

42% 17% 17% 8% 17% 

Het opstellen van een 
ministerraadformulier kost relatief veel 
tijd. 

25% 12% 38% 25% 0% 

Tabel 2.4 percentage antwoorden op verschillende stellingen 

 
 Hoe wordt het ministerraadformulier verzonden? 

Alleen per post 56% 

Alleen per e-mail 11% 

Zowel per post als per e-mail 33% 
Tabel 2.5 percentage verzend methoden ministerraadformulier. 
 
De wetgevingsambtenaar houdt doorgaans voor de interne planning rekening met de 
(spoed)termijnen voor de ministerraad. 
 
De wetgevingsambtenaar of het secretariaat van de afdeling van de 
wetgevingsambtenaar draagt in de meeste gevallen zorg voor het verzenden van de 

O.2.2. Het ministerraad- 
formulier heeft een vaste 
vorm en behelst bijna altijd 
het invullen van een vast 
template. De moeite die het 
kost en de tijd die hiermee 
gepaard gaat wordt zeer 
verschillend ervaren.  
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stukken, per post, soms per e-mail. Dit is geïllustreerd in onderstaande tabel. De staf 
voor de ministerraad (afdeling archief DIV) bij Algemene Zaken schrijft de stukken in 
en archiveert deze digitaal en verspreidt deze aan de leden van de ministerraad. 
 

 
 

Door wie worden de stukken verstuurd aan de ministerraad? 

Ministerie Secretariaat Behandelend ambtenaar 

BZK  100% 

FIN 50% 50% 

JUS 80% 20% 

OCW 100%  

V&W 50% 50% 

VROM 100%  

Tabel 2.6 Percentage gevallen waarbij een bepaalde actor van een ministerie de stukken aan de ministerraad 
verzend. 

 
 

Opmerkingen respondenten 
 ‘Het ministerraadsformulier heeft een vervelende opmaak, is lastig te bewerken. ’ 
 
verbeterpunt: ‘betere/eenvoudigere mr-formulieren. ’ 
 

 

2.2.6  Aanbieden aan onderraad  
De wetgevingsambtenaar stelt het aanbiedingsformulier op. In een enkel geval stelt het 
secretariaat dit formulier op. De wetgevingsambtenaar gebruikt voor het 
aanbiedingsformulier onderraad het vaste daartoe bestemde formaat (template).  
Over het algemeen vindt de wetgevingsambtenaar het model 
ministerraadsformulier/invulformulier duidelijk en relatief eenvoudig te vinden en op te 
vragen. De ambtenaren ervaren de eenvoud van het opstellen van het formulier zeer 
verschillend, gemiddeld beschouwen ze deze taak niet lastig of eenvoudig. De 
wetgevingsambtenaren achten het model (template) voor het formulier wel iets 
uitgebreider dan noodzakelijk. Zij achten de tijdwinst die wordt geboekt door het model 
nauwelijks aanwezig. De wetgevingsambtenaar is gemiddeld ongeveer 3 uur bezig met 
het opstellen van het ministerraadsformulier voor een regeling. Respondenten ervaren 
dit niet als te lang, waarbij de respondenten die het formulier invullen in het kader van 
een AMvB de tijdslast hoger ervaren dan de respondenten die vanuit het perspectief 
van een Formele Wet antwoorden. Ambtenaren ervaren een grote gelijkenis tussen 
het aanbiedingsformulier voor de onderraad en het ministerraadsformulier. 
 
Ambtenaren bekijken soms de agenda van de minister om de voorgestelde datum van 
behandeling af te stemmen, maar dit wordt ook vaak niet nodig geacht.  
 
Voor behandeling door de onderraad kan de wetgevingsambtenaar het stuk, indien 
volledige ambtelijke en politieke overeenstemming bestaat, aanbieden als hamerstuk 
(dit staat dan vermeld op het aanbiedingsformulier voor de onderraad). Volledige 

O.2.3. De ambtenaren 
geven aan de registraties 
in een wetgevings-dossier 
nooit te raadplegen om 
vast te stellen of er 
volledige ambtelijke en 
politieke overeenstemming 
is.  

O.2.4. Het secretariaat van 
het eerstverantwoordelijke 
ministerie verzendt in de 
meeste gevallen de 
stukken per e-mail aan de 
onderraad. De secretaris 
van de ministerraad 
(interview) geeft echter 
aan dat dit altijd op papier 
gaat, origineel plus vijf 
kopieën. 
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ambtelijke en politieke overeenstemming is impliciet bekend bij de betrokkenen, en/of 
expliciet mee ingestemd door betrokken of blijkt uit ambtelijk overleg. Ambtenaren 
geven aan het wetgevingsdossier hiervoor nooit te raadplegen. 
 
De minister ondertekent het aanbiedingsformulier. Ambtenaren achten het in de 
meeste gevallen noodzakelijk rekening te houden met de agenda van de minister, zij 
nemen contact op met het secretariaat van de minister. 
 
Het secretariaat van het eerstverantwoordelijke ministerie verzendt in de meeste 
gevallen de stukken per e-mail aan het secretariaat van de onderraad. Tevens stuurt 
het secretariaat een origineel plus vijf kopieën op papier naar de afdeling archief (DIV). 
In sommige gevallen verricht de wetgevingsambtenaar deze taak ook zelf. In sommige 
gevallen draagt de interdepartementale koeriersdienst zorg voor het bezorgen van de 
stukken. Het ministerie verzendt de stukken minstens 7 dagen voor de vergadering van 
de onderraad. De afdeling DIV bij het Ministerie van Algemene Zaken schrijft de 
stukken in en archiveert deze digitaal en verspreidt deze aan de leden van de 
onderraad. De secretaris van de ministerraad, de minister-president en de adjunct-
secretarissen hebben elk een eigen archief waarin hun secretariaten de stukken 
archiveren. 
 
Ambtenaren raadplegen het Reglement van Orde voor de ministerraad zelden tot nooit 
bij het aanbieden van een wetsvoorstel aan de ministerraad.  
 
De stappen met betrekking tot de onderraad zijn in principe niet van toepassing op een 
implementatiewet, omdat die doorgaans direct wordt geagendeerd in de 
ministerraad. Uit de respons blijkt dat de onderraad doorgaans niet een wet ter 
implementatie van een EU-richtlijn behandelt, al zijn er ook praktijkgevallen waarbij 
dit, vanwege gevoeligheid van het onderwerp, wel gebeurt. 

2.2.7 Behandeling onderraad 
De agendering van de onderraad is bekend bij de wetgevingsambtenaar, hij of de staf 
van de ministerraad neemt zelden contact op omtrent de planning van de behandeling. 
De wetgevingsambtenaar woont de bijeenkomst van de onderraad zelden tot nooit bij 
als adviseur van de minister.  
 
De onderraad neemt conclusies met betrekking tot het stuk. De onderraad geeft aan of 
inhoudelijke behandeling van het stuk in de ministerraad nodig is, of dat de 
ministerraad het stuk, als onderdeel van de conclusies van de betreffende onderraad, 
als hamerstuk kan afdoen. 
 

2.2.8 Besluitenlijst en Notulen onderraad 
De adjunct-secretaris stelt de besluitenlijsten en notulen voor de onderraden op. Het 
secretariaat werkt de notulen van de onderraad verder uit en stuurt deze en de 
besluitenlijsten (met de conclusies van de onderraad) op papier (per bode) of per 
cryptofax rond naar de leden. In de ministerraad hebben de ministers nog de 
mogelijkheid om de conclusies te wijzigen.  
 

2.2.9 Aanbieden aan ministerraad 
Na behandeling van het stuk in de onderraad, op basis van het aanbiedingsformulier 
voor de onderraad, stelt de wetgevingsambtenaar in de meeste gevallen ook een 
ministerraadsformulier op ten behoeve van de behandeling in de ministerraad. In 
enkele gevallen stelt hij dit formulier niet op. In het eerste geval ondertekent de 

O.2.5. Na behandeling van 
het stuk in de onderraad, 
op basis van het 
aanbiedings-formulier voor 
de onderraad, stelt de 
wetgevings-ambtenaar in 
de meeste gevallen ook 
een ministerraads-
formulier op ten behoeve 
van de behandeling in de 
ministerraad. Dit is 
opmerkelijk daar de 
conclusies en stukken van 
de onderraad vanzelf op de 
agenda van de 
ministerraad komen en 
volgens Draaiboek 29 
aanhangigmaking met een 
formulier bij de 
ministerraad alleen nodig is 
indien een onderwerp niet 
in de onderraad aan de 
orde is geweest.  

O.2.6. Er is geen 
eenduidige respons ten 
aanzien van de wijze 
waarop stukken verzonden 
worden naar de 
ministerraad. 
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bewindspersoon het ministerraadsformulier. Ambtenaren achten het in de meeste 
gevallen noodzakelijk rekening te houden met de agenda van de minister, zij nemen 
contact op met het secretariaat van de minister. 
 
Meestal verzendt het secretariaat van het eerstverantwoordelijke ministerie de stukken 
(het wetsvoorstel of ontwerpbesluit met een ministerraadsformulier) aan de 
ministerraad, hard copy en per e-mail naar afdeling archief (DIV) van het Ministerie 
van Algemene Zaken (hierna: DIV), terwijl in sommige gevallen de 
wetgevingsambtenaren hier zelf zorg voor dragen.  
 
Het is ook mogelijk dat de ministerraad de stukken ontvangt van de onderraad.  
 
DIV ontvangt de stukken en schrijft de stukken in het interne systeem in, scant deze 
en zet de stukken digitaal in een hiervoor bestemde map. DIV verspreidt het stuk 
verder naar de ministerraad. De secretaris van de ministerraad, de minister-president 
en de adjunct-secretarissen hebben elk een eigen archief waarin hun secretariaten de 
stukken archiveren. 
 

2.2.10 Agendering ministerraad 
Aan de hand van de binnengekomen stukken en de vaste agendapunten stelt de 
secretaris de agenda voor de ministerraad op. De minister-president stelt de agenda en 
de besluitenlijst in de stafvergadering voorafgaand aan de volgende ministerraad 
definitief vast. Na vaststelling verzendt de secretaresse van de secretaris per cryptofax 
de agenda voor de ministerraad naar de ministeries. 
 

2.2.11 Voorbereiding behandeling op het ministerie 
Voorafgaand aan de behandeling in de ministerraad, overleggen betrokken ambtenaren 
over bepaalde kwesties. Op basis hiervan kan de wetgevingsambtenaar een advies 
meegeven aan de bewindspersoon. Overleg tussen betrokken ambtenaren vindt 
regelmatig plaats, meestal door middel van telefonisch overleg. Contact per e-mail of 
een bijeenkomst komen ook regelmatig voor. Ambtenaren sturen hierop een notitie 
aan de bewindspersoon. De wetgevingsambtenaar slaat de adviezen (notitie) soms op 
in het wetgevingsdossier. 
 

2.2.12 Behandeling ministerraad 
De minister-president zit de vergadering, die doorgaans op vrijdag plaatsvindt, voor. 
De secretaris en een adjunct-secretaris (= secretaris van onderraad) ondersteunen de 
ministerraad. De secretaris is bij de gehele ministerraad aanwezig en maakt zelf 
aantekeningen, de adjunct-secretaris is aanwezig bij zijn onderwerp en maakt hiervan 
aantekeningen. De ministerraad behandelt het wetsvoorstel of ontwerpbesluit of, indien 
het gaat om een hamerstuk, de conclusies van de onderraad, en aanvaardt het 
wetsvoorstel of het ontwerpbesluit. In het geval van een hamerstuk accepteert hij de 
conclusies van de onderraad. In geval van een implementatiewet behandelt de 
ministerraad het wetsvoorstel (zonder conclusies van een onderraad) en aanvaardt het.  
 

2.2.13 Besluitenlijst en Notulen Ministerraad  
Na de ministerraad stelt de adjunct-secretaris voor zijn gedeelte een besluitenlijst op. 
Aan het eind van de dag bespreekt de secretaris de besluitenlijsten met alle adjuncten. 
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Aan het eind van de dag stellen de adjunct-secretarissen de besluitenlijsten op. Op 
maandag verstuurt het secretariaat de besluitenlijst per cryptofax.  
 
Maandag na de vergadering begint de adjunct met het opstellen van conceptnotulen. 
De secretaris geeft hierop commentaar en aanvullingen. De adjunct verwerkt dit 
commentaar en levert de notulen aan bij het secretariaat van de secretaris. Het 
secretariaat voegt deze samen. Het secretariaat stuurt de notulen uit op vrijdagochtend 
per bode naar de ministeries. Een bode bezorgt de notulen uit de ministerraad aan de 
Koningin. De week erna staan deze notulen ter vaststelling op de agenda van de 
ministerraad (dus twee weken na de desbetreffende vergadering). 

2.2.14 Verwerken besluit ministerraad 
De wetgevingsambtenaar krijgt geen inzage in de notulen en volledige besluitenlijst 
van de ministerraad. De wetgevingsambtenaar krijgt wel inzage in relevante 
onderdelen uit de besluitenlijst.  
 
Het voor het wetgevingstraject verantwoordelijke team/de wetgevingsambtenaar 
bespreekt, vaak in aanwezigheid van de bewindspersoon, het besluit van de 
ministerraad. 
 
De bewindspersoon kan, indien nodig, de notulen uit de ministerraad door het opstellen 
van een wijzigingsblad wijzigen. Ambtenaren adviseren de bewindspersoon hierover.  
 
Over het algemeen neemt de wetgevingsambtenaar de uitkomst van de besluitvorming 
van de ministerraad op in het wetgevingsdossier. Alleen respondenten van het 
Ministerie van Financiën geven aan dat dit zelden gebeurt.  
 
Indien nodig maakt de wetgevingsambtenaar afspraken met betrekking tot de 
uitvoering van besluiten van de ministerraad over het wetsvoorstel of ontwerpbesluit. 
De besluiten van de ministerraad kunnen leiden tot het doorvoeren van (eenvoudige) 
wijzigingen in het ontwerp, alvorens het ontwerp aan de Raad van State wordt 
voorgelegd. De wetgevingsambtenaar slaat de nota's of verslagen met betrekking tot 
dergelijke aanpassingen of nader overleg altijd op in het wetgevingsdossier. 

2.2.15 Termijn bij implementatiewet 
De wetgevingsambtenaar legt een voorstel zelden ten minste 18 maanden voor afloop 
van de implementatietermijn aan de ministerraad voor. In de planning houdt hij wel 
rekening met deze termijn en hij maakt een planning op basis van de 
implementatietermijn. De wetgevingsambtenaar neemt deze planning ook op in het 
implementatieplan. 
 

2.2.16 Persbericht 
Nadat het besluit van de ministerraad is verwerkt, overweegt de afdeling communicatie 
van het ministerie het uitbrengen van een persbericht. In enkele gevallen is de 
wetgevingsambtenaar of de bewindspersoon ook betrokken bij deze afweging.  
 
De afdeling communicatie stelt in een dergelijk geval het persbericht op, in de regel 
niet aan de hand van een sjabloon. In de helft van de gevallen stellen 
communicatiemedewerkers het persbericht op in samenspraak met de 
wetgevingsambtenaar.  
 
De wetgevingsambtenaar neemt het persbericht meestal op in het wetgevingsdossier. 

C.2.3. Over het algemeen 
neemt de wetgevings-
ambtenaar de uitkomst van 
de besluitvorming van de 
ministerraad op in het 
wetgevings-dossier. Alleen 
respondenten van het 
ministerie van Financiën 
geven aan dat dit zelden 
gebeurt.  
 

D.2.1. Op grond van 
Aanwijzing 335 zou een 
wetsvoorstel ter 
implementatie van een EG-
richtlijn ten minste 18 
maanden voor afloop van 
de implementatietermijn 
aan de ministerraad 
moeten worden 
voorgelegd. Dit gebeurt 
zelden. 
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2.2.17 Voorhang Amvb 
Soms zijn in wetten bijzondere procedurevoorschriften opgenomen, met betrekking tot 
de totstandkoming van amvb’s die op die wetten gebaseerd zijn. Een 
‘voorhangprocedure’ schrijft de betrokkenheid van het parlement bij gedelegeerde 
regelgeving voor.  
 
Bij het uitvoeren van een ‘voorhangprocedure’ legt de bewindspersoon een ontwerp-
AMvB voor aan de Staten-Generaal die het ontwerp behandelt. De meest voorkomende 
vorm is ‘gecontroleerde delegatie’. Het proces dat daarbij gevolgd wordt is als volgt. De 
wetgevingsambtenaar stelt een aanbiedingsbrief voor het parlement op. De 
ministerraad kan worden gevraagd in te stemmen met toezending aan het parlement, 
tegelijk met de reguliere gevraagde instemming met toezending aan de Raad van 
State. Toezending aan het parlement kan echter ook voorafgaand aan behandeling in 
de ministerraad geschieden. Het ontwerp moet in ieder geval worden voorgelegd aan 
het parlement voordat het voor advies bij de Raad van State aanhangig wordt 
gemaakt. Er is een voorhangtermijn (4 weken) waarin het parlement de gelegenheid 
krijgt opmerkingen te maken of de bewindspersoon vragen te stellen. Pas daarna kan 
het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State.  
  
Deze stap geldt alleen voor een amvb. Respondenten geven aan dat in gemiddeld 2.6 
procent van de ontwerp-AMvB's waar zij in de laatste 5 jaar actief bij betrokken zijn 
geweest, zijn voorgelegd aan en/of behandeld door de Staten Generaal. 
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BPMN-plaat 2.1: Behandeling Ministerraad; netwerkniveau. 

 



 

82 
 

 
BPMN-plaat 2.2: Behandeling Ministerraad; besluiten over spoedprocedures. 
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BPMN-plaat 2.3: Behandeling Ministerraad; ambtelijk voorportaal. 
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BPMN-plaat 2.4: Behandeling Ministerraad; voorleggen aan de onderraad. 
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BPMN-plaat 2.5: Behandeling Ministerraad; behandelen wetsvoorstel in onderraad 
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BPMN-plaat 2.6: Behandeling Ministerraad; aanbieden met spoed aan de ministerraad. 
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BPMN-plaat 2.7: Behandeling Ministerraad; behandelen wetsvoorstel in de ministerraad 
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BPMN-plaat 2.8: Behandeling Ministerraad; verwerken advies van de ministerraad. 
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3 Georganiseerd overleg 

3.1 Netwerkniveau  
Het betreft een proces dat slechts in bepaalde uitzonderingsgevallen voorkomt. Door 
het uitzonderlijke karakter is de respons met betrekking tot dit proces laag. 
Onderstaande procesbeschrijving is gebaseerd op de respons in de enquête van twee 
betrokkenen. Daarbij zijn geen discrepanties of opmerkelijkheden in het proces naar 
boven gekomen.  

3.1.1 Proces 
 

Betrokken actoren Toelichting  
Sectorcommissie Commissie die zich bezighoudt met zaken 

betreffende de rechtspositie van 
overheidspersoneel. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Ministerie belast met het binnenlands bestuur.  

Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie met de primaire verantwoordelijkheid. 

Ministerraad Ministerraad wordt gevormd door alle ministers 
en de minister-president. Overleg over algemeen 
regeringsbeleid.  

Tabel 3.1 Toelichting Betrokken actoren 

 
Trigger 
Indien nodig, organiseert het ministerie een overleg met de betrokken 
sectorcommissies. Mogelijk overlegt het verantwoordelijk ministerie hierover met het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
Doel 
Doel is het raadplegen van de vakbonden en sectorcommissies over voorgenomen 
regelgeving die de overheidspersoneel raakt. 
 
Indien het ministerie een wetsvoorstel of ontwerpbesluit wijzigt naar aanleiding van het 
overleg, wordt het ontwerp opnieuw voorgelegd aan de ministerraad. 

3.1.2 Product 
De formele producten die de samenwerkende actoren in dit deel van het proces 
opleveren, zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Producten Voorgeschreven Toelichting  
Ontwerpregeling + Wetsvoorstel, ontwerpbesluit, 

ontwerpregeling. 

Ontwerp toelichting + Memorie van toelichting, nota 
van toelichting, toelichting. 

Agenda  Overzicht van de af te 
handelen punten. 

Notulen/verslag georganiseerd 
overleg 

 Schriftelijke verslaglegging 
van het georganiseerd 
overleg. 

Tabel 3.2 Toelichting Producten 

3.1.3 Ondersteuning 
Over de digitale ondersteuning is geen informatie beschikbaar. 
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3.2 Organisatie- en functieniveau 
Een wetsvoorstel, ontwerp-AMvB of ontwerp-regeling kan betrekking hebben op 
aangelegenheden die van algemeen belang zijn voor de rechtspositie van 
overheidspersoneel. In zo'n geval kan, indien het noodzakelijk wordt geacht, er voor 
worden gekozen een 'georganiseerd overleg' te houden met de betrokken 
sectorcommissies. 
 
Bij twijfel over de noodzaak van een georganiseerd overleg overlegt de 
wetgevingsambtenaar met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Twee respondenten geven aan dat om tot de keuze van het wel of niet houden van een 
georganiseerd overleg te komen, geen bronnen zoals het Draaiboek en de 
Aanwijzingen voor de Regelgeving worden geraadpleegd. 
 
Opmerking respondent 
‘Op grond van de Ambtenarenwet/Militaire ambtenarenwet 1931 is, indien het een 
aangelegenheid betreft betreffende rechtspositie overheidspersoneel, het voeren van 
overleg verplicht. Dat gebeurt dus altijd.’ 
 
 
Een van de respondenten geeft hierbij aan dat de keuze op eigen inzicht gebeurt. De 
wetgevingsambtenaar neemt de overwegingen die leiden tot de keuze om wel of geen 
georganiseerd overleg te houden op in het wetgevingsdossier. 
 
Indien gekozen is om een georganiseerd overleg te organiseren:  
Het ministerie zet het overleg met de betrokken sectorcommissies op. 
Mogelijk wijzigt de wetgevingsambtenaar het wetsvoorstel, ontwerp-besluit of de 
ontwerpregeling naar aanleiding van het georganiseerd overleg. In geval van een 
Formele Wet of AMvB legt de wetgevingsambtenaar in dat geval het wetsvoorstel of 
ontwerp-besluit opnieuw voor aan de ministerraad. 
De wetgevingsambtenaar neemt de stukken (bijvoorbeeld agenda, notulen, verslag) op 
in het wetgevingsdossier. 
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BPMN-plaat 3.1: Georganiseerd overleg. 
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4 Notificatie  

4.1 Netwerkniveau  
Het gaat hier om notificatie van ontwerpregelgeving welke technische voorschriften, 
steunmaatregelen of andere notificatieplichtige regels bevat, tijdens de totstandkoming 
ervan. Dit moet worden onderscheiden van notificatie van de implementatie van 
Europese regelgeving in nationale regelgeving, na afronding van het 
implementatietraject (bij vaststelling van de implementatieregeling) (zie hiervoor 
hoofdstuk 8). Van de 104 respondenten hebben 10 in het meest recente traject waar 
zij nauw bij betrokken waren een notificatieprocedure doorlopen. 

4.1.1 Proces 
Betrokken actoren Toelichting  

Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie met de primaire verantwoordelijkheid voor 
de ontwerpregeling. 

WTO World Trade Organisation 
(Wereldhandelsorganisatie). Houdt zich bezig met 
regelgeving voor handel tussen landen. Nationale 
regelingen mogen niet strijdig zijn met de regels van 
de WTO. 

Europese Commissie (EC) Instelling van de Europese Unie. Belichaamt en 
behartigt het algemeen belang van de Europese Unie 
(EU). 

Ministerie –  
departementale notificatiecoördinator 

Verantwoordelijk voor (de informatieverstrekking 
omtrent) notificaties en interdepartementale 
afstemming hierover.  

ICER-N Interdepartementale Commissie Europees Recht-
Notificatie. Bespreekt notificaties op hoofdlijnen en 
eventuele problemen en algemene ontwikkelingen op 
het gebied van Europese (notificatie-)regelgeving. 

Directie Europese mededinging en 
consumenten 

Onderdeel van het Ministerie van Economische 
Zaken, contactpunt voor Dienstenrichtlijnnotificaties. 

CDIU Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (Ministerie van 
Financiën). 

ISO Interdepartementaal Steun Overleg (Ministerie van 
Economische Zaken). 

Tabel 4.1 Toelichting Betrokken actoren 

 
Trigger 
Na goedkeuring door de ministerraad draagt het eerstverantwoordelijke ministerie, 
indien er een notificatieplicht is, zorg voor notificatie bij de World Trade Organisation 
(WTO) of de Europese Commissie (EC).  
 
Doel 
Doel van het proces is het voldoen aan de Europese verplichtingen (welke zijn opgelegd 
om beperkingen van de interne markt door nationale technische voorschriften in wet- 
en regelgeving te voorkomen) en internationale verplichtingen (zoals opgelegd door de 
WTO). Bij een notificatie aan de Europese Commissie op grond van Rl. 98/34/EG zijn 
hierbij de Ministeries van Financiën en Economische Zaken betrokken. Het ministerie 
legt met de notificatie de ontwerpregeling neer bij de Europese Commissie. 
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De Europese Commissie geeft vervolgens, na een standstill-termijn, stilzwijgend of 
expliciet goedkeuring of maakt opmerkingen. Het proces eindigt met het verlopen van 
de standstill-termijn of het verkrijgen van een reactie van de EC.  

4.1.2 Product 
De formele producten zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Producten Voorgeschreven Toelichting  
16-punten bericht + Bericht met vast format om de 

notificatie van een 
ontwerpregeling op grond van 
richtlijn 98/34/EG bij de EC te 
doen.  

Notificatie + Bericht ter notificatie van een 
ontwerpregeling. 

Eventuele reactie van de EC 
 

 Reactie van de EC op de 
notificatie en de 
ontwerpregeling. 

Eventuele reactie van de WTO  Reactie van de WTO op de 
notificatie en de 
ontwerpregeling. 

Tabel 4.2 Toelichting Producten 

4.1.3 Ondersteuning 
 

Ondersteuning Toelichting 
E-mail Het versturen van digitale boodschappen via 

internet. 

Handleiding notificatie van regels betreffende 
producten en elektronische diensten 

Op basis van de handleiding kan worden 
bepaald of een ontwerpregeling 
voor een maatregel genotificeerd moet 
worden en zo ja, wat de procedure is. 

Microsoft Office (Word) Software om teksten mee te schrijven. 
Tabel 4.3 Toelichting Ondersteuning 

4.2 Organisatie- en functieniveau 

4.2.1 Algemeen 
Het ministerie doorloopt de notificatieprocedure direct na de behandeling (goedkeuring) 
in de ministerraad en parallel aan de advisering door de Raad van State. De 
wetgevingsambtenaar wacht doorgaans niet tot na afloop van de standstill-termijn 
alvorens hij de regeling indient bij de Raad van State.  
Vaak maakt de wetgevingsambtenaar bij dit proces gebruik van de 
Interdepartementale Handleiding Notificatie van regels betreffende producten en 
elektronische diensten (uitgebracht 1999, aangepast in 2003).  

4.2.2 Afstemming 
Voor de activiteiten in het kader van de notificatie (zoals het opstellen van het 16-
punten bericht) stemt de wetgevingsambtenaar af met de departementale 
notificatiecoördinator.  
 
De Interdepartementale Commissie Europees Recht-Notificatie (ICER-N), waaraan de 
departementale notificatiecoördinator deelneemt, bespreekt de lopende notificatie-
activiteiten op hoofdlijnen, eventuele problemen en algemene ontwikkelingen op het 
gebied van Europese (notificatie-)regelgeving. 
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4.2.3 Notificatie WTO, Staatssteun, Richtlijn 98/34/EG 
Indien notificatie van technische of keuringsvoorschriften aan de WTO verplicht is, 
maakt de wetgevingsambtenaar of de notificatiecoördinator melding bij het secretariaat 
van de WTO. De wetgevingsambtenaar of de notificatiecoördinator stelt een melding op 
voor in de Staatscourant en laat deze publiceren. De wetgevingsambtenaar vermeldt 
de notificatie en de grondslag in de memorie van toelichting, de nota van toelichting of 
in de toelichting. 
 
Indien notificatie vanwege steunmaatregelen verplicht is, notificeert de 
wetgevingsambtenaar of de notificatiecoördinator, eventueel in afstemming met het 
Interdepartementaal Steunoverleg (Ministerie van Economische Zaken) bij de Europese 
Commissie. De Europese Commissie neemt een beslissing en communiceert deze aan 
het ministerie. De wetgevingsambtenaar vermeldt de notificatie en de grondslag in de 
memorie van toelichting, de nota van toelichting of in de toelichting. 
Indien notificatie aan de EC van (wijziging) van technische voorschriften verplicht is op 
grond van richtlijn 98/34/EG, vinden de onderstaande processtappen plaats.  

4.2.4 16-punten bericht 
Bij het opstellen van het 16-punten bericht maakt de ambtenaar gebruik van het model 
uit de Handleiding notificatie van regels betreffende producten en elektronische 
diensten. Bij het opstellen wordt gebruik gemaakt van MS Office – Word. Vaak stelt de 
wetgevingsambtenaar zelf het 16-punten bericht op, in afstemming met de 
notificatiecoördinator.  
 
De wetgevingsambtenaar of de notificatiecoördinator stuurt (per e-mail) het 16-punten 
bericht naar de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) (Ministerie van Financiën) 
en naar Directie Europese mededinging en consumenten (Ministerie van Economische 
Zaken). Enkele respondenten geven aan naar het CDIU te sturen en dat het CDIU het 
bericht doorstuurt naar deze directie van het Ministerie van Economische Zaken.  
 
Het CDIU stuurt het bericht door naar de Europese Commissie. Voor notificatie op 
grond van de Dienstenrichtlijn is CDIU niet betrokken, maar is het Ministerie van 
Economische Zaken het centrale contactpunt.  

4.2.5 Dossiervorming 
De wetgevingsambtenaar voorziet de departementale notificatiecoördinator van een 
afschrift van het ingezonden 16-punten bericht. 
De wetgevingsambtenaar neemt een afschrift van het ingezonden 16-punten bericht op 
in het wetgevingsdossier en in zijn persoonlijk dossier. 
De wetgevingsambtenaar houdt de uitgevoerde notificatiestappen/voortgang bij in het 
planningsdocument/-systeem van het wetgevingstraject. 
De wetgevingsambtenaar vermeldt de notificatie en de grondslag in de memorie van 
toelichting, de nota van toelichting of in de toelichting. 
Bij een wetsvoorstel vermeldt hij in de memorie van toelichting het nummer van de 
ontvangstbevestiging van de Europese Commissie.  

4.2.6 Standstill-termijn 
De wetgevingsambtenaar dient doorgaans tijdens de standstill-termijn de regeling in 
bij de Raad van State.  
Bij een ministeriële regeling wacht de wetgevingsambtenaar de (stilzwijgende) 
beslissing van de Europese Commissie af, met inachtneming van de standstill-termijn 
van 3 maanden, alvorens hij overgaat tot het proces van vaststelling en 
bekendmaking. 

O.4.1. De wetgevings-
ambtenaar dient doorgaans 
tijdens de standstill-termijn 
de regeling in bij de Raad 
van State.  
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BPMN-plaat 4.1: Notificatie. 
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5 Advisering Raad van State 

5.1 Netwerkniveau  

5.1.1 Proces 
 

Betrokken actoren Toelichting  
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie met de primaire verantwoordelijkheid voor 

de ontwerpregeling. 

Raad van State Adviseert de regering en het parlement over 
wetgeving. De Raad van State kijkt hierbij vooral naar 
kwaliteit en uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving 
en of de ontwerpen wel in overeenstemming zijn met 
de grondwet, verdragen en andere wet- en 
regelgeving. 

Ministerie van Justitie – Directie 
wetgeving 

Verantwoordelijk voor de toetsing van de 
wetgevingskwaliteit van ontwerpregeling. 

Kabinet der Koningin Zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de 
Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke 
taken en fungeert als schakel tussen Koningin en 
ministers.  

Ministerraad Ministerraad wordt gevormd door alle ministers en de 
minister-president. Overleg over algemeen 
regeringsbeleid en ontwerp-regelgeving. 

Tweede Kamer Medewetgever en verantwoordelijk voor parlementaire 
controle op de regering. 

Tabel 5.1 Toelichting Betrokken actoren 

 
Trigger 
Na behandeling en goedkeuring in de ministerraad start het ministerie (ter uitvoering 
van het besluit van de ministerraad) het proces van advisering door de Raad van State 
met een adviesaanvraag.  
 
Doel 
De samenwerkende actoren doorlopen dit deelproces met als doel advisering aan de 
Kroon (regering) met oog op de indiening bij de Tweede Kamer van een voorstel van 
wet of met oog op bekrachtiging en bekendmaking van een AMvB, die aan de eisen van 
wetgevingskwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid voldoet. 
 
Ministeriële regeling 
Over ministeriële regelingen wordt in principe niet geadviseerd door de Raad van 
State. De stappen van dit deelproces gelden niet voor een ministeriële regeling, 
behoudens uitzonderlijke situaties. 
 
Spoed 
Voordat het ministerie een adviesaanvraag indient bij de Raad van State, bekijkt het of 
een spoedadvies gewenst is. Is dit gewenst, dat noteert het ministerie dit op het 
ministerraadformulier. In dit geval stuurt het secretariaat de stukken door aan het 
Ministerie van Algemene Zaken, welke de stukken doorstuurt aan de ministerraad. Na 
terugkoppeling van het besluit uit de ministerraad stelt het ministerie een 
adviesaanvraag op voor de Raad van State en wordt het spoedadvies ingediend bij de 
Raad van State.  
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Rechtstreekse toezending 
Bij de rechtstreekse toezending van de stukken aan de Raad van State sluit het 
eerstverantwoordelijk ministerie vaak een begeleidend memo bij.  
Tevens sluit zij bij de toezending van de voordracht aan het Kabinet der Koningin vaak 
een begeleidend memo bij. De afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften 
(WRV) van het Kabinet der Koningin stuurt het kabinetsrescript door naar de 
wetgevingsambtenaar. WRV stuurt het kabinetsmissive, de memorie van toelichting en 
het wetsvoorstel naar Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State.  
 
Advies of notificatie 
Als er melding of notificatie van de ontwerpregeling aan de Europese Commissie is 
gedaan, stelt het eerstverantwoordelijk ministerie de Raad van State (ten tijde van de 
voordracht) op de hoogte van de notificatie(standstill)termijn. 
 
Ontvangstbevestiging 
Het ministerie ontvangt, na het indienen van de (spoed) adviesaanvraag, een 
ontvangstbevestiging van de Raad van State met vermelding van de behandelend 
ambtenaar.  
 
Beraadslaging met bewindspersoon 
Als er besloten is tot beraadslaging met de bewindspersoon van het 
eerstverantwoordelijke ministerie, ontvangt de bewindspersoon in de meeste gevallen 
een telefonisch verzoek tot vergaderen. De bewindspersoon van het 
eerstverantwoordelijk ministerie is persoonlijk aanwezig in een bijeenkomst om te 
overleggen.  
 
Toelichting door ambtenaren 
Op basis van ervaring en kennis van de behandelend ambtenaar bepaalt de Raad van 
State of toelichting door ambtenaren van het eerstverantwoordelijke ministerie 
gewenst is. De Raad van State doet een verzoek tot toelichting van een wetsvoorstel in 
het algemeen per telefoon, terwijl dit ook per e-mail gebeurt. Het 
eerstverantwoordelijk ministerie geeft de toelichting op dezelfde manier, meestal per 
telefoon, maar ook vaak per e-mail. 
 
Intrekken adviesaanvraag 
Wegens gewijzigde omstandigheden kan het eerstverantwoordelijk ministerie de 
adviesaanvraag aan de Raad van State intrekken. De Raad van State ontvangt een 
verzoek tot buiten behandeling laten van de adviesaanvraag van het Kabinet der 
Koningin per brief. Hiernaast ontvangt zij het verzoek ook vaak op informele wijze 
direct van het eerstverantwoordelijke ministerie.  
 
Opvolging advies 
De Raad van State stuurt na het uitbrengen van het advies altijd een afschrift hiervan 
naar de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie en het Kabinet der Koningin. 
Het advies van de Raad van State komt ook binnen bij het secretariaat van de directie, 
de afdeling of het secretariaat van de bewindspersoon op het eerstverantwoordelijk 
ministerie. Het eerstverantwoordelijk ministerie beziet het advies en wijzigt eventueel 
het voorstel. Bij wijzigingen op initiatief van de regering vraagt het 
eerstverantwoordelijk ministerie in enkele gevallen advies aan de ministerraad en de 
Raad van State. 10 van de 56 respondenten geven aan meegemaakt te hebben dat er 
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is besloten dat het wetsvoorstel niet wordt ingediend bij de Tweede Kamer, na het 
advies van de Raad van State. 
 

5.1.2 Product 
 

Producten Voorgeschreven Toelichting 
Ministerraadformulier + Formulier ter aanbieding van een 

ontwerpregeling aan de ministerraad. 
Verzoek om spoedadvies 
aan de vicepresident van 
de Raad van State 

+ Verzoek gericht aan de vice-president van de 
Raad van State om met spoed de 
ontwerpregeling te behandelen. 

Voordracht + Verzoek aan de Koningin om het wetsvoorstel 
of ontwerpbesluit aan de Raad van State voor 
te leggen. 

Begeleidend memo 
spoedadviesaanvraag. 

+ Begeleidend memo voor het Kabinet der 
Koningin waarop staat vermeld dat een 
spoedadviesaanvraag is gedaan 

Besluitenlijst ministerraad + Schriftelijke verslaglegging van hetgeen 
besloten is in de ministerraad. 

Notulen uit Ministerraad + Schriftelijke verslaglegging van hetgeen 
besloten is in de ministerraad. 

Ontvangstbevestiging Raad 
van State 

+ (Elektronische) bevestiging van de 
adviesaanvraag. 

Ontwerp toelichting + Memorie van toelichting, nota van toelichting, 
toelichting. 

Ontwerpregeling + Wetsvoorstel, ontwerpbesluit, 
ontwerpregeling. 

Adviezen adviesorganen  Adviezen gegeven door niet-ambtelijke 
adviescolleges. 

Consultatiereacties  Reacties van geconsulteerde partijen over de 
ontwerpregeling. 

Advies EC  Advies van de Europese Commissie over de 
ontwerpregeling. 

Kabinetsmissive + Bericht van het Kabinet der Koningin aan de 
Raad van State. 

Kabinetsrescript + De bevestiging van het Kabinet der Koningin 
aan het ministerie. 

Ambtelijk door te geven 
kanttekeningen 

 Opmerkingen van de behandelend ambtenaar 
over de ontwerpregeling. 

Redactionele 
kanttekeningen  

+ Bijlage bij het advies met redactionele 
opmerkingen. 

Advies Raad van State + Advies van de Raad van State over de 
ontwerpregeling aan het ministerie. 

Uitnodiging voor 
beraadslaging  

 Verzoek tot beraadslaging van de Raad van 
State aan de bewindspersoon op grond van 
artikel 22 van de Wet op de Raad van State. 

Voordracht voor verzoek 
tot intrekking 

+ Verzoek van de bewindspersoon aan de 
koningin tot intrekking van de 
adviesaanvraag. 

Intrekking + Brief van de koningin aan de Raad van State 
met verzoek tot buiten behandeling laten van 
de adviesaanvraag. 

Formulier Staatcourant + Formulier om stukken te verzenden naar de 
Staatscourant. 

Nader rapport + Document aan de koningin waarin het 
ministerie ingaat op het advies van de Raad 
van State. 

Tabel 5.2 Toelichting Producten 
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5.1.3 Ondersteuning 
Ondersteuning Toelichting 
E-mail Het versturen van digitale boodschappen via 

internet 
Fax Communicatiemiddel m.b.v. een telefoonlijn. 
Cryptofax Fax waarmee gecodeerde informatie 

uitgewisseld kan worden. 
Digitale dossiers Dossiers met digitale/elektronische 

documenten. 
Tabel 5.3 Toelichting ondersteuning 

 
De betrokken actoren gebruiken voornamelijk e-mail en fax om documenten te 
versturen, terwijl communicatie meestal geschiedt per telefoon. Documenten worden 
veelal opgesteld aan de hand van sjablonen, maar dit gebeurt niet overal. 
Dossiervorming is geen eenduidige activiteit. E-mail worden over het algemeen 
opgeslagen in het dossier, terwijl telefonisch contact of toelichting meestal niet wordt 
opgeslagen.  
 

5.2 Organisatie- en functieniveau 

5.2.1 Adviesaanvraag bij de Raad van State 
 
Tijdens het traject tot het opstellen van een ministeriële regeling komt het zelden 
tot nooit voor dat de Raad van State om advies wordt gevraagd. Om te komen tot het 
besluit om wel of geen advies vragen aan de Raad van State, bekijkt de 
wetgevingsambtenaar de Wet op de Raad van State, overlegt hij in de werkgroep en 
voert hij overleg met de bewindspersoon. De bewindspersoon beslist of een 
ministeriële regeling aan de Raad van State wordt voorgelegd. De grondslag van dit 
besluit wordt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat doorgaans opgenomen in het 
wetgevingsdossier, terwijl bij andere ministeries dit niet altijd gebeurt. 
 
De wetgevingsambtenaar van het eerstverantwoordelijk ministerie stelt een 
adviesaanvraag (voordracht) op voor de Raad van State. Hij maakt daarbij gebruik van 
een sjabloon gebaseerd op Aanwijzing 264 (281 bij een AMvB) bij het opstellen van de 
voordracht.  
 
De wetgevingsambtenaar voegt doorgaans niet een vergelijkend overzicht van wetten 
(Formele Wet) bij een adviesaanvraag indien een wetsvoorstel bestaande regelingen 
wijzigt. De wetgevingsambtenaren maken praktisch nooit handmatig een vergelijkend 
overzicht van wetteksten voor en na wijziging . Eén respondent van het Ministerie van 
Justitie geeft aan vrijwel altijd handmatig een overzicht te maken, terwijl een andere 
respondent van het Ministerie van Justitie dit nooit doet. 
 
Als er instemming van de Europese Commissie nodig is of een notificatie van de 
ontwerpregeling is gedaan, stelt het eerstverantwoordelijk ministerie de Raad van 
State (ten tijde van de voordracht) op de hoogte van de (notificatie-) (standstill-) 
termijn. Volgens de wetgevingsjuristen van de Raad van State gebeurt dit minder vaak 
dan volgens de wetgevingsambtenaren werkzaam bij de ministeries, zoals 
onderstaande tabel laat zien. 
 
 
 
 

C.5.1. De 
bewindspersoon beslist 
of een ministeriële 
regeling voorgelegd 
wordt aan de Raad van 
State. Alleen de 
respondenten van het 
ministerie van V&W 
geven aan dat de 
grondslag voor dit 
besluit wordt 
opgenomen in het 
wetgevings-dossier. 
 

D.5.1. AR 266 geeft aan 
dat bij de voordracht een 
begeleidend memo voor 
het Kabinet der Koningin 
dient te worden 
toegezonden. Uit de 
respons van de ministeries 
en het kabinet blijkt dat dit 
niet altijd gebeurt. 

O.5.1. De wetgevings-
juristen van de Raad van 
State hebben een ander 
beeld bij de mate waarin 
de Raad van State door de 
wetgevings-ambtenaar op 
de hoogte wordt gebracht 
van de notificatie 
(standstill) termijn. 
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 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 
Ministeries 37% 13% 13% 25% 13% 

Raad van State 
0% 20% 40% 40% 0% 

Tabel 5.4 percentage antwoorden. 

 
Het eerstverantwoordelijke ministerie houdt bij de planning van de advisering door de 
Raad van State rekening met de (reactie-/standstill)termijn van de Europese 
Commissie. De wetgevingsjuristen van de Raad van State doen dit veel minder. 
 
De bewindspersoon ondertekent de voordracht en de memorie van toelichting of de 
nota van toelichting. De wetgevingsambtenaar dient de voordracht, memorie van 
toelichting of de nota van toelichting en wetsvoorstel/ontwerpbesluit in bij het Kabinet 
der Koningin en stuurt de stukken (elektronisch) naar de Administratie van Directie 
Wetgeving van de Raad van State. 
 
Bij de rechtstreekse toezending van de stukken aan de Raad van State sluit het 
eerstverantwoordelijk ministerie vaak een begeleidend memo bij volgens het model uit 
Aanwijzing 270. Tevens sluiten zij bij de toezending van de voordracht etc. aan het 
Kabinet der Koningin vaak een begeleidend memo volgens het model uit Aanwijzing 
266. 
 
De Raad van State bevestigt de ontvangst van de adviesaanvraag op verschillende 
manieren, meestal gebeurt dit per e-mail (via autorespons), soms verstuurt de Raad 
van State een brief. De Raad van State communiceert regelmatig aan de 
wetgevingsambtenaar welke persoon binnen de Raad van State de zaak behandelt. 
Volgens het eerstverantwoordelijk ministerie gebeurt dit slechts soms. De 
wetgevingsambtenaar slaat de ontvangstbevestiging vaak op in het wetgevingsdossier. 
 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 
Raad van State 25% 25% 25% 0% 25% 

Ministeries  0% 25% 0% 25% 50% 

Ministeries (indien spoed) 80% 0% 10% 10% 0% 

Tabel 5.5 Het percentage gevallen waarin na ontvangst van de officiële (spoed) adviesaanvraag een brief retour 
gezonden aan het eerstverantwoordelijk ministerie, waarin de behandelend ambtenaar van de Raad van State 
vermeld staat. 

 
Opmerking respondent 
 
‘Vaak ontbreekt de vermelding van de behandelend ambtenaar’  
 
 
De Administratie van Directie Wetgeving van de Raad van State maakt na de digitale 
ontvangst van de stukken een dossier aan. Dit dossier bestaat uit een papieren en 
elektronische versie. Het dossier bestaat uit: het wetsvoorstel, de memorie van 
toelichting (in geval van AMvB het ontwerpbesluit en de nota van toelichting), de 
verplichte adviesaanvragen (bijv. Actal) en de consultatiereacties. 
 

O.5.2. De 
wetgevingsjuristen van de 
Raad van State hebben een 
ander beeld bij de mate 
waarin de Raad van State 
aan de 
wetgevingsambtenaar 
communiceert over welke 
persoon binnen de Raad 
van State de zaak 
behandelt. Volgens de Raad 
van State gebeurt dit 
regelmatig.  
De wetgevingsambtenaren 
geven aan dat dit soms is. 
Het Draaiboek stelt dat de 
Raad van State een brief 
stuurt waarin het de 
behandelend ambtenaar bij 
de Raad vermeldt. 
Geïnterviewde ambtenaren 
van de Raad van State 
geven aan dat niet 
standaard bekend wordt 
gemaakt aan het ministerie 
wie behandelend 
ambtenaar is. 
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Op het moment dat de Raad van State de stukken via het Kabinet der Koningin of 
elektronisch van het ministerie ontvangt, komt het regelmatig voor dat de Raad van 
State het wetsvoorstel en de memorie van toelichting al eerder, op een andere, 
informele wijze ontvangen heeft, onder meer wanneer het ministerie een 
spoedadviesaanvraag wenst te doen. 
 

5.2.2 Aanvragen spoedadvies 
15 % van de adviesaanvragen aan de Raad van State zijn een spoedadviesaanvraag. 
 
Voor een implementatiewet wordt bij de Raad van State over het algemeen de 
reguliere procedure gevolgd (geen spoedadvies). 
 
Wanneer het ministerie heeft besloten tot het doen van een spoedadviesaanvraag, 
stuurt de wetgevingsambtenaar de stukken onderhands naar de Raad van State, 
tegelijk met de indiening in de ministerraad (zie ook H. 2). 
 
Opmerking respondent 
 
‘Twee keer spoedadvies aangevraagd. Beide keren op voorhand onderhands aan 
behandelend ambtenaar bij Raad van State gezonden. De ene keer duurde het nog 
geen week, de andere keer een week of twee.´ 
 
 
Het is mogelijk een versnelde behandeling bij de Raad van State te bewerkstelligen. Dit 
spoedadvies gebeurt volgens de wetgevingsambtenaren zelden. Bij ontwerp-
besluiten gebeurt het meer dan bij wetsvoorstellen. De Raad van State geeft ook 
aan dat er regelmatig wordt gekozen om een 'informeel' verzoek tot spoedige 
advisering (in combinatie met een reguliere adviesaanvraag) te doen in plaats van een 
officiële spoedadviesaanvraag.  
 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 
Raad van State 0% 50% 50% 0% 0% 

Tabel 5.6 Percentage respondenten dat aangeeft dat, wanneer spoed gewenst is, vaker gekozen wordt om een 
'informeel' verzoek tot spoedige advisering (in combinatie met een reguliere adviesaanvraag) te doen dan om 
een spoedadviesaanvraag te doen. 

 
Indien het ministerie het voorstel tot spoedadviesaanvraag bij de behandeling van het 
ontwerpbesluit of het voorstel van wet in de ministerraad bij de ministerraad heeft 
neergelegd, wacht de wetgevingsambtenaar met het doen van de officiële 
adviesaanvraag tot de ministerraad besloten heeft. De wetgevingsambtenaar neemt 
(de strekking van) het besluit van de ministerraad vaak op in het wetgevingsdossier. 
 
De wetgevingsambtenaar stelt een aantal stukken op:  

• Verzoek van de bewindspersoon om spoedadvies aan de vice-president van de 
Raad van State. 

• De adviesaanvraag voor de Raad van State die via het Kabinet der Koningin 
wordt ingediend (voordracht) 

• Begeleidend memo voor het Kabinet der Koningin waarop hij vermeldt dat een 
spoedadviesaanvraag is gedaan. 

 

O.5.3. Waar de 
wetgevings-ambtenaren 
aangeven dat er zelden 
informeel contact is met de 
Raad van State ten einde 
een versnelde behandeling 
te bewerkstelligen, is de 
perceptie van de 
wetgevings- juristen van de 
Raad van State dat dit 
regelmatig wordt gedaan.  



 

102 
 

De wetgevingsambtenaar stelt de meeste documenten op met een template of 
voorbeeld (uit een eerder traject), waarbij dit bij de begeleidende memo voor het 
Kabinet der Koningin het minst voorkomt. Als er modellen voorhanden zijn, gebruiken 
de wetgevingsambtenaren ze bijna altijd. Het Ministerie van Financiën maakt het meest 
gebruik van modellen, terwijl het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit 
een stuk minder doet. 
 
De wetgevingsambtenaar stuurt de stukken naar het Kabinet der Koningin en de Raad 
van State, zoals beschreven in 5.2.1. Bij de stukken voor het Kabinet der Koningin 
voegt de wetgevingsambtenaar de memo over de spoed bij. Daarnaast stuurt de 
bewindspersoon de brief met verzoek om spoedige behandeling naar de vice-president 
van de Raad van State.  
 
Het ministerie ontvangt bijna altijd, na het indienen van de spoedadviesaanvraag, een 
ontvangstbevestiging van de Raad van State met vermelding van de behandelend 
ambtenaar.  
 
De wetgevingsambtenaar neemt een kopie van de voordracht en de brief naar de vice-
president op in het wetgevingsdossier, een kopie van het begeleidend memo voor het 
Kabinet der Koningin doorgaans niet. 
 
De duur van de spoedadvisering varieert sterk, gemiddeld bedraagt de duur 30 dagen.  
 
Opmerking respondent 
 
‘Vaak betekent spoed binnen een maand advies, maar er zijn ook gevallen waarin 
binnen een of twee dagen advies wordt uitgebracht.´ Een andere respondent geeft aan 
dat een spoedadvies tussen de ´4 en 6 weken´ wordt afgedaan. 
 

5.2.3 Verwerking door het Kabinet der Koningin 
Afdeling DIV van het Kabinet der Koningin registreert de stukken en geleidt ze door 
naar de afdeling WRV (Wet Regelgeving en Verzoekschriften). WRV bekijkt de 
ingediende stukken procedureel en inhoudelijk en stelt het kabinetsmissive op. WRV 
stelt het kabinetsrescript ter bevestiging van het aanhangig maken op. 
WRV stelt voor de Koningin een informatieoverzicht op met onder andere een korte 
beschrijving van de wet of het besluit. De directeur van het Kabinet der Koningin legt 
de Koningin de voordracht en het informatieoverzicht voor. De Koningin bekijkt de 
voordracht en het informatieoverzicht en parafeert de stukken. De directeur van het 
Kabinet der Koningin ondertekent de kabinetsmissive. 
WRV stuurt het kabinetsrescript door naar de wetgevingsambtenaar. WRV stuurt de 
kabinetsmissive, de memorie van toelichting/nota van toelichting en het 
wetsvoorstel/ontwerpbesluit naar Administratie van Directie Wetgeving van de Raad 
van State. 

5.2.4 Voorbereiding advisering door de Raad van State 
De Administratie van Directie Wetgeving van de Raad van State stelt een agenda op 
van de aanhangig gemaakte zaken. De Administratie stelt de zaak digitaal beschikbaar 
en stuurt de zaak door naar de staatsraden en de verantwoordelijke afdeling van de 
Raad van State. De staatsraden en de verantwoordelijke afdeling bespreken de agenda 
en wijzen juristen (behandelend ambtenaar) en een rapporteur (de voor het dossier en 
concept-advies verantwoordelijke staatsraad) aan. 

C.5.2. Als er modellen 
voorhanden zijn, gebruiken 
de wetgevingsambtenaren 
ze bijna altijd. Het 
ministerie van Financiën 
maakt het meest gebruik 
van modellen, terwijl de 
Ministeries van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
en Volksgezondheid Welzijn 
en Sport dit een stuk 
minder doen. 
 

O.5.4. De behandelende 
ambtenaren van de Raad 
van State raadplegen een 
aantal informatiebronnen 
bij de behandeling van een 
wetsvoorstel of 
ontwerpbesluit. Op 
volgorde van meest 
gebruikt zijn dit: boeken, 
internet, themadossiers of 
uitgebrachte adviezen, 
externe databases en 
handleidingen of 
protocollen. 
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5.2.5 Behandelen wetsvoorstel / ontwerp AMvB 
De wetgevingsjuristen bij de Raad van State raadplegen een aantal informatiebronnen 
bij de behandeling van een wetsvoorstel of ontwerp-besluit. Op volgorde van meest 
gebruikt zijn dit: boeken, internet, themadossiers of uitgebrachte adviezen, externe 
databases en handleidingen of protocollen. 

5.2.6 Toelichting 
Nadat de Raad van State de adviesaanvraag in behandeling heeft genomen komt het 
regelmatig voor dat de behandelend ambtenaar van de Raad van State contact 
opneemt met de wetgevingsambtenaar van het ministerie om toelichting te vragen.  
 
Opmerking respondent 
´Voor technische vragen is er meestal contact met ambtenaren, voor meer principiële 
discussies kiest de wetgevingsjurist meestal de weg van overleg met de bewindslieden 
op basis van art. 22 Wet RvS´  
 
 
Op basis van kennis en ervaring bepaalt de behandelend ambtenaar van de Raad van 
State of toelichting op een wetsvoorstel of ontwerpbesluit door ambtenaren van het 
ministerie gewenst is. In een enkel geval overlegt de behandelend ambtenaar met 
betrokken collega's of geeft een afdelingshoofd aanwijzingen. De Raad van State doet 
een verzoek tot toelichting in het algemeen per telefoon of per e-mail. Het ministerie 
geeft de toelichting op dezelfde manier, meestal per telefoon, maar ook vaak per e-
mail.  
 
Wetgevingsambtenaren (van het ministerie) nemen de volgende stukken op in het 
wetgevingsdossier: de stukken met betrekking tot de toelichting (verzoek, antwoorden 
/ verslag etc.), de vermelding dat op verzoek toelichting aan de Raad van State is 
gegeven, de gegeven antwoorden en wie de vragen van de Raad van State heeft 
beantwoord. In het algemeen slaan wetgevingsambtenaren e-mailcorrespondentie op 
in het dossier. De neerslag van de telefonisch gegeven toelichting niet.  

5.2.7 Beraadslaging 
Soms beraadslaagt de Raad van State met de bewindspersoon (op grond van artikel 22 
Wet Raad van State). Het bepalen of beraadslaging met de betrokken bewindspersoon 
noodzakelijk/gewenst is, kent diverse mogelijkheden. Respondenten geven aan dat dit 
ad hoc gebeurt, op basis van een lijst met criteria, op basis van ervaring en parate 
kennis van de behandelend ambtenaar, op aangeven van de bewindspersoon, in 
overleg met betrokken collega's, het afdelingshoofd geeft het aan, overleg tussen 
rapporteur en overige staatsraden en de vicepresident of op verzoek van de 
staatsraden. 
 
Indien besloten is tot beraadslaging met de bewindspersoon, ontvangt de 
bewindspersoon in de meeste gevallen een telefonisch verzoek tot vergaderen. Soms 
ontvangt hij een per e-mail een uitnodiging of een formele brief. De behandelend 
ambtenaar maakt de uitnodiging soms op aan de hand van een sjabloon. Hij slaat deze 
op in het centraal dossier. De bewindspersoon van het eerstverantwoordelijk ministerie 
is persoonlijk aanwezig in een bijeenkomst om te overleggen. 
 
Opmerking respondent 
Voor een artikel 22-overleg, belt de wetgevingsjurist eerst met het departement voor 
het vastleggen van een datum en tijdstip. Daarna volgt een officiële brief van de vice-
president, waarin hij ook aangeeft waar het gesprek over zal gaan. De wetgevingsjurist 
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stelt deze brieven per keer op en bewaart deze in het archief van de Raad (in het 
betreffende dossier). De wetgevingsjurist meldt in het advies dat dit formele overleg 
heeft plaatsgehad. 
 

 

5.2.8 Opstellen advies 
Wetgevingsjuristen van de Raad van State geven aan dat het niet veel tijd kost om een 
adviesdocument op te stellen. Voor het opmaken van het document 'advies van de 
Raad van State' en de bijlage met redactionele kanttekeningen gebruiken de 
wetgevingsjuristen van de Raad van State een sjabloon.  
 
De behandelend ambtenaar van de Raad van State stelt een conceptadvies (CA) op en 
bespreekt dit met de rapporteur. De rapporteur bespreekt het met de afdeling. Hierbij 
ondersteunt de behandelend ambtenaar. De behandelend ambtenaar ontwerpt –in 
afstemming met de rapporteur- naar aanleiding van de bespreking met de afdeling het 
conceptadvies (CA Staatsraden ). De staatsraden bestuderen de zaak, op basis van alle 
ontvangen stukken en stellen per e-mail vragen aan de rapporteur. Bij de behandeling 
in de Volle Raad bespreken de staatsraden het conceptadvies met de rapporteur. 
Doorgaans voert de notulist de eventuele redactionele aanpassingen aan het advies 
door. De administratie maakt hierna het officiële advies van de Raad van State op. De 
directeur Wetgeving, de Raadadviseur, de secretaris van de Raad en de vice-president 
lezen en paraferen het advies. De administratie print het definitieve officiële advies. De 
vicepresident stelt het officiële advies vast en ondertekent het. 

5.2.9 Uitbrengen advies 
De Raad van State stuurt na het uitbrengen van het advies altijd een afschrift hiervan 
naar de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie en het Kabinet der Koningin. 
De Raad van State geeft aan dat het ministerie dit soms ontvangt via het Kabinet der 
Koningin, maar ook per e-mail én brief direct van de Raad van State. Soms geeft de 
behandelend ambtenaar van de Raad van State 'ambtelijk door te geven 
kanttekeningen' en verstuurt deze dan meestal per e-mail aan het ministerie. De Raad 
van State geeft de ambtelijk door te geven kanttekeningen meestal tegelijkertijd met 
het advies aan het ministerie door. De respondenten van de Raad van State geven in 
de enquête aan dat deze kanttekeningen nooit telefonisch worden gecommuniceerd. De 
geïnterviewde behandelend juristen van de Raad van State gaven aan dat dit soms wel 
het geval is. 
 
De Raad van State archiveert deze kanttekeningen niet. De Raad van State geeft vaak 
bij het advies een bijlage/lijst met redactionele kanttekeningen, welke zij wel in het 
archief opslaat. 
 
De advisering -vanaf de ontvangst van de stukken tot het uitbrengen van het advies- 
met betrekking tot een formele wet duurt gemiddeld 44 dagen.  
 
De Raad van State archiveert het advies en de bijbehorende stukken in een dossier 
betreffende het wetsvoorstel. 

5.2.10  Intrekken adviesaanvraag 
Wegens gewijzigde omstandigheden kan het eerstverantwoordelijk ministerie de 
adviesaanvraag aan de Raad van State intrekken. Dit gebeurt niet vaak: 3 van de 73 
respondenten geven aan dit in de afgelopen 5 jaar te hebben meegemaakt.  

O.5.5. Volgens de enquête-
respondenten van de Raad 
van State worden 
kanttekeningen nooit 
telefonisch doorgegeven 
aan de 
wetgevingsambtenaar. In 
interviews gaven de 
behandelend juristen van 
de Raad van State aan dat 
dit soms wel het geval is. 

C.5.3. Er zijn verschillende 
mogelijke personen en 
afdelingen bij wie het 
advies van de Raad van 
State afgeleverd wordt. In 
de meeste gevallen is dit 
bij het secretariaat van de 
directie / afdeling of het 
secretariaat van de 
bewindspersoon.  
In een paar gevallen 
ontvangt de 
wetgevingsambtenaar of de 
bewindspersoon de stukken 
persoonlijk. Bij het 
ministerie van VWS 
ontvangt de Directeur 
wetgeving de 
adviesstukken. 
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De wetgevingsambtenaar stelt de voordracht voor verzoek tot intrekking op aan de 
hand van een sjabloon gebaseerd op Aanwijzing 272a. Het indienen van de voordracht 
gaat zoals bij een adviesaanvraag, via het Kabinet der Koningin. De Raad van State 
ontvangt een verzoek tot buiten behandeling laten van de adviesaanvraag van het 
Kabinet der Koningin per brief. Hiernaast ontvangt zij het verzoek ook vaak informeel 
direct van het eerstverantwoordelijke ministerie. De wetgevingsambtenaar slaat in 
deze gevallen het gedane verzoek tot intrekking op in het wetgevingsdossier. 

5.2.11  Bezien advies van de Raad van State  
Er zijn verschillende mogelijke personen en afdelingen bij wie het advies van de Raad 
van State afgeleverd wordt. In de meeste gevallen is dit bij het secretariaat van de 
directie / afdeling of het secretariaat van de bewindspersoon.  
In een paar gevallen ontvangt de wetgevingsambtenaar of de bewindspersoon de 
stukken persoonlijk. Bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontvangt de Directeur 
Wetgeving de adviesstukken. 

5.2.12  Licht dictum 
De Raad van State heeft advies uitgebracht. Een dictum 1 komt regelmatig voor, dit 
lijkt vaker bij een ontwerpbesluit te gebeuren dan bij een wetsvoorstel. De 
wetgevingsambtenaar voegt bij ontwerpregelingen waarvoor een dictum 1 is 
uitgebracht, aan de memorie van toelichting (een voetnoot) toe dat het advies van de 
Raad van State niet openbaar is / dat openbaarmaking achterwege kan worden 
gelaten. De wetgevingsambtenaar bespreekt aanpassingen na een dictum 2 of 3 met 
zowel betrokken ministeries als met betrokkenen binnen het eerstverantwoordelijk 
ministerie.  
De wetgevingsambtenaar verwerkt de redactionele en ambtelijk doorgegeven 
kanttekeningen. 
 

5.2.13  Bezien reactie van de Europese Commissie 
Bij de voorbereiding van een wet of besluit kan het ontwerp worden voorgelegd aan de 
Europese Commissie. 12 van de 76 respondenten (15%) geeft aan dit de afgelopen 5 
jaar te hebben meegemaakt.  
 
De wetgevingsambtenaar verwerkt een eventuele reactie / stilzwijgende instemming 
van de Europese Commissie doorgaans voordat het nader rapport wordt geschreven. 
Hij voegt het soms wel en soms niet toe aan het wetgevingsdossier.  
 
Aan de hand van de reactie van de Europese Commissie bepaalt de 
wetgevingsambtenaar, op basis van ervaring en parate kennis en soms intern overleg, 
of het wetsvoorstel of ontwerpbesluit naar aanleiding daarvan (ingrijpende) 
aanpassingen vereist. In enkele gevallen geeft de bewindspersoon aan dat 
aanpassingen nodig zijn. De wetgevingsambtenaar stemt ingrijpende aanpassingen af 
met betrokken ministeries en betrokkenen binnen het eerstverantwoordelijk ministerie.  
 
Het komt regelmatig voor dat als er ingrijpende wijzigingen zijn gedaan, het 
eerstverantwoordelijk ministerie het wetsvoorstel of ontwerpbesluit opnieuw voorlegt 
aan de Raad van State.  
 
Soms noemt de wetgevingsambtenaar kleine wijzigingen in het wetsvoorstel of 
ontwerpbesluit naar aanleiding van een reactie van de Europese Commissie, in de 
memorie of nota van toelichting.  
 

O.5.6. Het komt regelmatig 
tot vaak voor dat, na de 
ontvangst van advies van 
de Raad van State (en evt, 
reactie van de EC) en het 
doen van eventuele 
aanpassingen naar 
aanleiding daarvan, het 
eerstverantwoordelijk 
ministerie nog 
aanpassingen doet naar 
aanleiding van nieuwe 
inzichten. 
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Het komt regelmatig tot vaak voor dat, na de ontvangst van advies van de Raad van 
State en de Europese Commissie en het doen van eventuele aanpassingen naar 
aanleiding daarvan, het eerstverantwoordelijk ministerie nog aanpassingen doet naar 
aanleiding van nieuwe inzichten. (zie 5.2.15)  

5.2.14  Zwaar dictum: doorvoeren wijzigingen  
 
Indien de Raad van State een advies heeft uitgebracht waarbij fundamentele 
wijzigingen van het wetsvoorstel of ontwerpbesluit nodig zijn (een zwaar dictum), 
vinden de volgende processtappen plaats.  
 
Indien andere departementen betrokken zijn, overlegt de wetgevingsambtenaar met de 
betrokken ambtenaren over de benodigde wijzigingen. Dit overleg vindt plaats op 
ambtelijk niveau, meestal per e-mail. Telefonisch contact of een bijeenkomst komen in 
mindere mate ook voor. De wetgevingsambtenaar neemt notulen of verslagen van dit 
overleg soms op in het wetgevingsdossier.  
De wetgevingsambtenaar voert de wijzigingen door in het wetsvoorstel/ontwerpbesluit 
en/of de toelichting. 
 
Het komt regelmatig voor dat de wetgevingsambtenaar het ontwerpbesluit of het 
wetsvoorstel waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd opnieuw voorlegt aan Directie 
Wetgeving van het Ministerie van Justitie voor WKB-toetsing. 
 
Wetgevingsambtenaren motiveren de wijzigingen die zij aanbrengen in wetsvoorstel of 
het ontwerpbesluit of de toelichting, aan de hand van het advies van de Raad van 
State, in het nader rapport. 
 
De wetgevingsambtenaar neemt het oorspronkelijke voorstel/ontwerp en 
memorie/nota van toelichting, het gewijzigde voorstel/ontwerp en memorie/nota van 
toelichting en het nader rapport op in het wetgevingsdossier. Een aparte motivering 
van de wijzigingen en een lijst van de wijzigingen neemt hij doorgaans niet op in het 
wetgevingsdossier. 
 

5.2.15  Wijzigingen initiatief ministerie  
Na advisering door de Raad van State kan het eerstverantwoordelijk ministerie, 
bijvoorbeeld op basis van politieke of maatschappelijke inzichten, op eigen initiatief 
(initiatief van de regering) wijzigingen doorvoeren in het wetsvoorstel. 
Wetgevingsambtenaren nemen soms in het nader rapport een apart onderdeel op, 
waarin zij de wijzingen motiveren. In meer dan de helft van de gevallen geven de 
respondenten aan dit niet gebeurt. De wetgevingsambtenaar neemt de motivatie van 
de aanpassingen vaak op in de memorie of nota van toelichting. 
 
Wetgevingsambtenaren beslissen in de meeste gevallen op basis van ervaring en 
parate kennis of het gewijzigde wetsvoorstel en memorie van toelichting nogmaals aan 
de ministerraad en/of nogmaals aan de Raad van State voorgelegd moeten worden. In 
enkele gevallen gebeurt dit in overleg met ambtenaren of op aanwijzing van de 
bewindspersoon. 
 
In sommige gevallen leggen ministeries vervolgens het gewijzigde ontwerp opnieuw 
voor aan de ministerraad en aan de Raad van State. Daarna maakt de 

O.5.7. Na advisering door 
de Raad van State kan het 
eerstverantwoordelijk 
ministerie, bijvoorbeeld op 
basis van politieke of 
maatschappelijke inzichten, 
op eigen initiatief (initiatief 
van de regering) 
wijzigingen doorvoeren in 
het wetsvoorstel.  
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wetgevingsambtenaar het nader rapport definitief en laat dit ondertekenen door de 
bewindspersoon.  
 

5.2.16  Opstellen nader rapport  
De wetgevingsambtenaar stelt het nader rapport op. De wetgevingsambtenaren 
hebben verschillende manieren om een nader rapport op te stellen. Waar een grote 
meerderheid gebruik maakt van een sjabloon gebaseerd op Aanwijzing 273, gebruiken 
enkelen een ander sjabloon, een oud exemplaar, helemaal geen sjabloon of een ander 
voorbeeld. Voor een AMvB maakt men gebruik van het sjabloon gebaseerd op 
Aanwijzing 282. 
 

5.2.17  Openbaarmaking wijzigingen 
Indien het eerstverantwoordelijk ministerie naar aanleiding van het advies van de Raad 
van State wijzigingen heeft aangebracht, maken wetgevingsambtenaren regelmatig 
een apart document waarin alle wijzigingen zijn opgenomen (in de procedure 
aangeduid als Wob-document). De wetgevingsambtenaren van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid doen dit bijna nooit. De teksten van een formele 
wet zoals ze aan de Raad van State zijn voorgelegd komen in de Kamerstukken. Een 
andere mogelijkheid bij formele wet is dat bij indiening bij de Tweede Kamer de 
wetgevingsambtenaar de oorspronkelijke teksten van het wetsvoorstel meestuurt en de 
Griffie deze ter inzage legt bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer (zie hiervoor 
H.6). De wetgevingsambtenaren nemen deze documenten vaak op in het 
wetgevingsdossier. Soms publiceert het ministerie het document met wijzigingen 
samen met het advies en het nader rapport in het bijvoegsel van de Staatscourant. 

5.2.18  Openbaar maken 
Het secretariaat van de wetgevingsambtenaar is verantwoordelijk voor de 
bekendmaking en openbaarmaking van het advies van de Raad van State. Bij het 
verzenden van de stukken naar de Staatscourant gebruiken zij het formulier 
Staatscourant. Dit formulier stellen zij op aan de hand van een digitaal formulier en 
verzenden dit formulier met de stukken. In een enkel geval print het secretariaat dit 
formulier uit en soms neemt de wetgevingsambtenaar het op in het wetgevingsdossier.  
 
Soms legt het ministerie het advies, Nader Rapport, de regeling en toelichting ter 
inzage op het ministerie. Dit gebeurt nadat de stukken aan de redactie van de 
Staatscourant zijn verzonden. 
 
Opmerking respondent 
Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt omdat de Raad altijd 
aangeeft dat zulks achterwege dient te blijven. 
 
 

5.2.19  Niet indienen wetsvoorstel 
 
Deze stap geldt alleen voor formele wet. 10 van de 56 respondenten geven aan 
meegemaakt te hebben dat besloten is dat het wetsvoorstel niet wordt ingediend bij de 
Tweede Kamer, na het advies van de Raad van State. 
 
Het komt regelmatig voor dat het ministerie, in geval van een voorstel tot niet-
indiening, dit voorlegt aan de ministerraad. Meestal behandelt en besluit de 
ministerraad in een dergelijk geval binnen 30 dagen.  

C.5.4. Indien het 
eerstverantwoordelijk 
ministerie naar aanleiding 
van het advies van de Raad 
van State wijzigingen heeft 
aangebracht, maken 
wetgevingsambtenaren 
regelmatig een apart 
document waarin alle 
wijzigingen zijn 
opgenomen, de 
respondenten van het 
ministerie van SZW geven 
aan dit nooit te doen. 

O.5.8. Draaiboek 42 stelt 
dat bij de gangbare 
procedure in geval van 
niet-indiening het 
ministerie dit voorlegt aan 
de ministerraad. 
Respondenten geven aan 
dat dit niet altijd ( 
regelmatig) gebeurt.  
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Indien de ministerraad het voorstel tot niet-indiening goedkeurt, maakt de 
wetgevingsambtenaar het nader rapport met daarin de overwegingen die hebben 
geleid tot niet-indiening definitief. De wetgevingsambtenaar legt ter openbaarmaking 
de stukken (wetsvoorstel/ontwerpbesluit, memorie/nota van toelichting, advies Raad 
van State en nader rapport) ter inzage op het ministerie en laat deze publiceren in het 
bijvoegsel van de Staatscourant. Dit gebeurt doorgaans tegelijkertijd. Het komt soms 
voor dat de wetgevingsambtenaar de stukken eerst aan de Sdu verstuurt voor 
publicatie in de Staatscourant. In de meeste gevallen gebruikt de 
wetgevingsambtenaar een digitaal formulier (en print deze soms uit) om de stukken bij 
de Staatscourant aan te bieden. Hij neemt dit formulier doorgaans niet op in het 
wetgevingsdossier.  
 
De wetgevingsambtenaar neemt een aantal stukken op in het wetgevingsdossier: het 
ministerraadformulier, het nader rapport met de overwegingen tot niet-indienen, en 
soms een apart overzicht van de overwegingen tot niet-indiening.  
 

5.2.20  Proefdruk Kamerstukken 
Deze stap geldt alleen voor formele wet. In uitzonderingsgevallen kan het ministerie 
het nodig achten om tegelijk met het aanhangig maken van een wetsvoorstel bij de 
Raad van State, drukproeven voor Kamerstukken aan te vragen (via de Griffie van de 
Tweede Kamer bij de Sdu). De behandeld ambtenaar beslist dit op basis van ervaring 
en parate kennis. Indien deze processtap inderdaad wordt genomen, geeft de 
wetgevingsambtenaar eventuele correcties op de drukproeven doorgaans per e-mail 
door aan de Sdu. 
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BPMN-plaat 5.1: Raad van State; netwerkniveau. 
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BPMN-plaat 5.2: Raad van State; aanvragen spoedadvies. 
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BPMN-plaat 5.3: Raad van State; adviesaanvragen. 
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BPMN-plaat 5.4: Raad van State; aanbieden door Kabinet der Koningin. 
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BPMN-plaat 5.5: Raad van State; intrekken adviesaanvraag. 
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BPMN-plaat 5.6: Raad van State; voorbereiden advies. 
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BPMN-plaat 5.7: Raad van State; opstellen en uitbrengen advies. 
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BPMN-plaat 5.8: Raad van State; bezien en verwerken advies 



 

117 
 

 
BPMN-plaat 5.9: Raad van State; wijziging initiatief regering. 
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BPMN-plaat 5.10: Raad van State; fundamentele wijziging. 
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BPMN-plaat 5.11: Raad van State; niet-indienen wetsvoorstel 

 

 
BPMN-plaat 5.12: Raad van State; drukproeven Kamerstukken (uitz.). 
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BPMN-plaat 5.13: Raad van State; openbaarmaking. 
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6 Behandeling in de Tweede Kamer 
 

6.1 Netwerkniveau  

6.1.1 Proces 
Dit proces is in principe alleen van toepassing bij formele wetten (en 
implementatiewetten), niet bij AMvB’s en ministeriële regelingen.  
 

Betrokken actoren Toelichting  
Tweede Kamer - Centraal informatiepunt Documenten waarnaar wordt verwezen 

in Kamerstukken liggen ter inzage bij 
het Centraal Informatiepunt van de 
Tweede kamer.  

Tweede Kamer - Griffie Draagt zorg voor de administratie van 
de besluitvorming, de 
documentenstroom en de publicatie 
van de genomen besluiten. 

Tweede Kamer – Het Bureau wetgeving Zorgt voor de administratieve en 
juridische ondersteuning bij de 
indiening en behandeling van een 
wetsvoorstel of amendement. 

Tweede Kamer - Kamercommissie Algemene commissie of 
vakcommissie van Kamerleden, 
ingesteld voor een bepaald doel. 

Tweede Kamer – Griffier Kamercommissie Griffier die is belast met de ambtelijke 
ondersteuning van de Kamercommissie 
bij wetsvoorstellen. 

Tweede Kamer – Dienst Verslag en Redactie Maakt verslagen (stenogrammen, 
Handelingen) van Kamervergaderingen 
en redigeert ook nota’s en 
onderzoeksrapporten.  

Tweede Kamer - Kamerleden Leden van de Tweede Kamer. 

Tweede Kamer - Commissieleden Kamerleden die in een specifieke 
Kamercommissie plaats hebben. 

Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie met de primaire 
verantwoordelijkheid voor de 
ontwerpregeling. 

Bewindspersoon Minister of staatssecretaris van het 
(eerstverantwoordelijk) ministerie. 

Kabinet der Koningin Zorgt voor de ambtelijke ondersteuning 
van de Koningin bij de uitoefening 
van haar staatsrechtelijke taken en 
fungeert als schakel tussen Koningin en 
ministers.  

Betrokken ministerie Op grond van beleidsdomein bij het 
onderwerp betrokken ministerie. 

Raad van State Adviseert de regering en het parlement 
over wetgeving. De Raad van State 
kijkt hierbij vooral naar kwaliteit en 
uitvoerbaarheid van wet- en 
regelgeving en of de ontwerpen wel in 
overeenstemming zijn met de 
Grondwet, verdragen en andere wet- 
en regelgeving. 
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Actal Adviescollege toetsing administratieve 
lasten (Actal), een tijdelijk en 
onafhankelijk adviescollege. Selecteert, 
toetst en adviseert over voorgenomen 
wet- en regelgeving. 

Adviesorgaan Niet-ambtelijk adviescollege dat de 
bewindspersonen adviseert over de 
ontwerp-regelgeving. 

Sdu Uitgever van met name 
overheidsinformatie, belast met het 
drukken en publiceren van officiële 
stukken. 

Tweede Kamer – Voorzitter Voorzitter van de Tweede Kamer 

Rapporteur Commissielid dat kan worden benoemd 
om te rapporteren over het 
wetsvoorstel. 

Tabel 6.1 Toelichting Betrokken actoren 

 
Trigger 
De trigger van het proces van behandeling in de Tweede Kamer is het opstellen van het 
nader rapport en de indiening daarvan en van het advies van de Raad van State bij het 
Kabinet der Koningin, met het verzoek het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede 
Kamer. 
 
Doel 
Het proces heeft als doel de uitvoering van parlementaire controle op wetsvoorstellen 
van de regering en het nemen van medeverantwoordelijkheid als wetgever door het 
parlement. 
 
Indiening 
Het ministerie dient de stukken in bij het Kabinet der Koningin, waarna de Koningin de 
Koninklijke boodschap ondertekent en daarmee de stukken aanbiedt aan de Tweede 
Kamer. Het Kabinet der Koningin bevestigt de indiening bij het ministerie 
(kabinetsrescript) en bij de Raad van State (kabinetsmissive). Het ministerie stuurt 
tevens een elektronische versie van de stukken naar de Tweede Kamer. De Griffie van 
de Tweede Kamer laat Kamerstukken drukken door Sdu, waar nodig gecorrigeerd door 
het ministerie, en stelt het wetsvoorstel in handen van een Kamercommissie. Indien 
een versnelde behandeling gewenst is, kunnen het ministerie en de Kamer hierover in 
overleg treden. 
 
Schriftelijke voorbereiding 
De Kamercommissie voert een voorbereidend onderzoek uit en brengt verslag uit over 
het wetsvoorstel, waar het ministerie op kan reageren.  
 
Vanaf de indiening van het wetsvoorstel tot aan de stemmingen kan het ministerie (de 
regering) een nota van wijziging indienen. Na eventuele afstemming en toetsing 
ondertekent de bewindspersoon de nota van wijziging. De Griffie van de Tweede Kamer 
laat de nota als kamerstuk drukken en het Bureau Wetgeving verwerkt de nota in de 
‘Bij-tekst’ (bijgewerkte tekst van het wetsvoorstel). De Kamerleden kunnen vanaf de 
inhandenstelling van het wetsvoorstel tot de stemmingen amendementen indienen. Het 
Kamerlid, of op zijn verzoek het Bureau Wetgeving, het ministerie of gezamenlijk, stelt 
een conceptamendement op en dient het in.  
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Mondelinge behandeling 
Vervolgens vindt de mondelinge behandeling plaats. Tijdens de plenaire debatten 
beantwoordt de bewindspersoon vragen van de Tweede Kamer. Na sluiting van de 
beraadslaging stemt de Tweede Kamer over de amendementen en het wetsvoorstel op 
basis van een stemmingslijst. Soms is er sprake van een ‘tweede lezing’ waarbij de 
stemming over de amendementen en over het wetsvoorstel op twee afzonderlijke 
tijdstippen plaatsvindt. De Tweede Kamer publiceert na afloop van haar vergaderingen 
een woordelijk verslag en uiteindelijk de Handelingen. 
 
Aanvaarding 
Na de aanvaarding stelt de Tweede Kamer een eindtekst van het wetsvoorstel op, die, 
na controle door het ministerie, wordt getekend door de Voorzitter van de Tweede 
Kamer. Het proces eindigt met het verzenden van het wetsvoorstel naar de Eerste 
Kamer.  
  

6.1.2 Product 

Producten Voorgeschreven Toelichting  
Wetsvoorstel + Ontwerp van wet 

Memorie van toelichting 
(ondertekend) 

+ Toelichting bij het wetsvoorstel 

Gedrukte tekst wetsvoorstel en 
Memorie van toelichting 

+ Met de opmaak als Kamerstukken 
gedrukte tekst 

Advies Raad van State + Advies van de Raad van State over de 
ontwerpregeling aan het ministerie. 
Ondertekend door de vice-president 
van de Raad van State. 

Nader rapport (ondertekend) + Document aan de koningin waarin het 
ministerie ingaat op het advies van de 
Raad van State. Ondertekend door de 
bewindspersoon. 

Oorspronkelijk aan de Raad van 
State voorgelegde teksten 

+ Oorspronkelijke versie van de wet en 
memorie van toelichting zoals aan de 
Raad van State voorgelegd 

Overzicht van wijzigingen + Document met de tekstgedeelten uit 
het aan de Raad van State 
voorgelegde wetsvoorstel die na 
voorlegging aan de Raad zijn 
gewijzigd. 

Koninklijke boodschap + Document waarmee de Koningin het 
wetsvoorstel aan de Staten Generaal 
aanbiedt 

Informatieoverzicht (van WRV)  Intern document van het Kabinet der 
Koningin met beknopte informatie over 
het wetsvoorstel 

Kabinetsmissive + Bericht van het Kabinet der Koningin 
aan de Raad van State. 

Kabinetsrescript + De bevestiging van het Kabinet der 
Koningin aan het ministerie. 

Persbericht  Voorlichting vanuit het ministerie. (In 
dit geval over de indiening bij de 
Tweede Kamer). 

Nota van verbetering + Nota van het Bureau Wetgeving 
betreffende correcties in de gedrukte 
tekst. Kamerstuk. 
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Producten Voorgeschreven Toelichting  
Besluitenlijsten 
Kamercommisssie 

+ Schriftelijke verslaglegging van 
hetgeen besloten is door de 
Kamercommissie. 

Agenda Kamercommissie + Agenda voor de vergaderingen van de 
Kamercommissie. 

Bij-tekst  Bijgewerkte tekst van het wetsvoorstel 
waarin alle nota’s van verbetering, 
nota’s van wijziging en overgenomen 
amendementen zijn verwerkt. 

Verslag wetgevingsoverleg + Stenografisch verslag van het 
mondeling overleg met de 
bewindspersoon tijdens een 
wetgevingsoverleg. 

Adviesaanvraag + Aanvragen voor advies van niet-
ambtelijke adviescolleges. 

Toetsingsaanvraag Actal + Verzoek aan Actal om een stuk op 
administratieve lasten te toetsen. 

Adviezen  Adviezen gegeven door niet-ambtelijke 
adviescolleges. 

Advies Actal  Advies van Actal n.a.v. toetsing 
administratieve lasten. 

Verslag Kamercommissie + Verslag naar aanleiding van de 
behandeling in de Kamercommissie. 

Nota naar aanleiding van het 
verslag 

+ Antwoord van de regering op het 
verslag van de Kamercommissie. 

Nader verslag Kamercommissie + Nader verslag naar aanleiding van de 
behandeling in de Kamercommissie. 

Nota naar aanleiding van het 
nader verslag 

+ Antwoord van de regering op het nader 
verslag van de Kamercommissie. 

Nota van wijziging + Wijziging van de regering op het 
wetsvoorstel tijdens de Tweede 
Kamerbehandeling. 

Aanbiedingsbrief nota van 
wijziging 

+ Brief waarmee de bewindspersoon de 
Nota van wijziging aan de Kamer 
aanbiedt 

Toelichting nota van wijziging  + Toelichting behorend bij de nota van 
wijziging 

WKB toets + Uitkomst toetsing wetsvoorstel door 
wetgevingsjuristen op 
wetgevingskwaliteitsbeleid. 

Amendement + toelichting + Voorstel tot wijziging van het 
wetsvoorstel door een Kamerlid. 

Vergaderschema Tweede Kamer + Wekelijks vergaderschema van de 
Tweede Kamer. 

Lange termijn schema Tweede 
Kamer 

+ Indicatief stuk met behandelwerken 
van o.a. wetgeving. 

Officiele agenda Tweede Kamer + Agenda voor de activiteiten van de 
Tweede Kamer. 

Input plenair debat voor 
bewindspersoon 

 Interne documentatie op het ministerie 
ter voorbereiding op het plenair debat. 

Speeches Kamerleden  Schriftelijke weergaven van de 
bijdragen van Kamerleden tijdens het 
plenaire debat. 

Stemmingslijst + Lijst ten behoeve van de stemmingen 
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Producten Voorgeschreven Toelichting  
met alle amendementen, artikelen, de 
beweegreden en het wetsvoorstel, in 
de volgorde waarin gestemd zal 
worden. 

Tweede lezingsvoorstel + Aan de hand van de stemmingen over 
de amendementen bijgewerkte tekst 
van het wetsvoorstel waarin de nota’s 
van verbetering, nota’s van wijziging, 
alsmede overgenomen en aangenomen 
amendementen zijn verwerkt, indien 
noodzakelijk voorzien van doorlopende 
nummering. Over dit voorstel en 
eventuele voorstellen van wijziging 
wordt gestemd tijdens een Tweede 
lezing. 

Voorstellen van wijziging + Voorstellen van wijziging van de 
regering of de Commissie 
(Kamerleden) naar aanleiding van het 
tweede lezingsvoorstel. 

Woordelijk verslag (stenogram) + Woordelijk verslag van het plenaire 
debat of van een wetgevingsoverleg. 

Handelingen + Vastgestelde woordelijke verslagen 
van de plenaire vergaderingen. 

Eindtekst + De tekst van het wetsvoorstel waarin 
alle nota’s van wijziging, nota’s van 
Verbetering en overgenomen en 
aangenomen amendementen zijn 
verwerkt (en die eventueel is 
vernummerd). 

Ministerraadformulier  + Van toepassing in geval van intrekking. 
Formulier ter aanbieding van een 
ontwerpregeling aan de ministerraad. 

Intrekkingsbrief aan Koningin + Verzoek om machtiging voor intrekking 
van het ministerie aan de Koningin. 

Intrekkingsbrief aan Staten 
Generaal 

+ Mededeling van intrekking aan de 
Staten Generaal. 

Kwartaaloverzicht i-Timer + Uitdraai van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken van de gegevens 
per regeling in i-Timer. 

Stemmingsuitslagen  Weergave van de uitslag van de 
stemmingen. 

Wetgevingsrapport  Rapport dat de Kamercommissie op 
advies van haar griffier ten behoeve 
van het voorbereidend onderzoek door 
de griffier (eventueel in samenwerking 
met het Bureau Wetgeving) laat 
opstellen. 

Tabel 6.2 Toelichting Producten 

6.1.3 Ondersteuning 

Ondersteuning Toelichting 
E-mail Het versturen van digitale boodschappen via 

internet. 
I-timer Applicatie om departementen te helpen bij 

de bewaking van implementatietermijnen 
voor Europese richtlijnen en wetgeving.  



 

126 
 

Ondersteuning Toelichting 
Draaiboek voor de regelgeving en 
Aanwijzingen voor de regelgeving 

Systematische beschrijving van de 
procedures bij totstandkoming van 
regelgeving op alle niveaus. 

Reglement van orde Tweede Kamer Bevat regels over de organisatie en de 
werkwijze van de Tweede Kamer. 

Website Tweede Kamer www.tweedekamer.nl 
Parlis Intern informatiesysteem Tweede Kamer 

(bevat lopende dossiers en parlementaire 
documenten vanaf september 2008). 

Website overheid  www.overheid.nl (parlementaire 
documenten) 

Website Staten Generaal  www.statengeneraaldigitaal.nl 
(parlementaire documenten van voor 1995) 

Tabel 6.3 Toelichting Ondersteuning 

 

6.2 Organisatie- en functieniveau 

6.2.1 Indiening en ontvangst 
Na het advies van de Raad van State bekijkt het ministerie of zij het wetsvoorstel al 
dan niet indient voor behandeling in de Tweede Kamer. Dit besluit het ministerie op 
basis van intern overleg, in overleg met de betrokken ministeries, en/of op aangeven 
van de bewindspersoon of departementsleiding. Een zwaar dictum van de Raad van 
State of wijziging in de politieke / maatschappelijke omstandigheden kan reden zijn 
voor niet-indiening. 
 
Als er besloten is om het wetsvoorstel niet in te dienen (zie 5.2.19), gaat het ministerie 
over tot openbaarmaking van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State. 
Daarbij vermeldt het ministerie tevens de reden van niet-indiening. Meestal neemt de 
wetgevingsambtenaar de afwegingen die hebben geleid tot niet-indiening in het 
wetgevingsdossier op. 
 
Indien het ministerie besluit het wetsvoorstel wel in te dienen, vindt onderstaand 
proces plaats. Indien de wetgevingsambtenaar het wetsvoorstel en de memorie van 
toelichting heeft gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State, 
ondertekent de bewindspersoon de memorie van toelichting en het nader rapport, 
alvorens de wetgevingsambtenaar het wetsvoorstel met de bijbehorende stukken 
indient bij de Tweede Kamer. 
 
De wetgevingsambtenaar verzendt de originele stukken (nader rapport, afschrift van 
het nader rapport, advies Raad van State, wetsvoorstel, memorie van toelichting, de 
oorspronkelijke aan de Raad van State voorgelegde teksten van het wetsvoorstel en de 
memorie van toelichting (voorzover gewijzigd n.a.v. het advies van de RvS) en tenzij 
het advies van de Raad van State instemmend luidt of uitsluitend opmerkingen van 
redactionele aard bevat en in het nader rapport geen nieuwe punten worden 
besproken: een afschrift van het advies van de Raad van State, een tweede afschrift 
van het nader rapport, een overzicht van wijzigingen (een stuk waarin de teksten zijn 
opgenomen van die gedeelten uit het aan de Raad van State voorgelegde wetsvoorstel 
met memorie van toelichting, die na voorlegging aan de Raad van State zijn gewijzigd), 
en –bij bepaalde wijzigingswetten- een vergelijkend overzicht)) naar het Kabinet der 
Koningin.  
 

C.6.1. Respondenten van 
het Ministerie van 
Economische Zaken en het 
Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat geven aan het 
kabinetrescript 
(bevestiging indiening) 
soms niet op te nemen in 
het wetgevingsdossier.  
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De functionarissen van het Kabinet der Koningin (DIV) geleiden het nader rapport en 
het advies van de Raad van State door naar de afdeling Wet, Regelgeving en 
Verzoekschriften (WRV). 
 
WRV stelt de Koninklijke Boodschap en een bijbehorend informatieoverzicht (over 
onder andere het wetsvoorstel, de adviezen, het nader rapport en de wijzigingen) voor 
de Koningin op, en daarnaast de kabinetsmissive en het kabinetsrescript. 
 
De directeur van het Kabinet der Koningin legt de Koninklijke Boodschap en het 
informatieoverzicht voor aan de Koningin. De Koningin ondertekent de Koninklijke 
Boodschap. WRV verstuurt de stukken naar de Tweede Kamer. 
 
De directeur van het Kabinet der Koningin ondertekent de kabinetsmissive. 
WRV stuurt de kabinetsmissive met een afschrift van het nader rapport naar de 
administratie van de Raad van State. 
 
WRV stelt het kabinetsrescript (de bevestiging van de indiening van het wetsvoorstel 
bij de Tweede Kamer) op en stuurt deze naar het ministerie. De wetgevingsambtenaar 
neemt deze op in het wetgevingsdossier. Respondenten van het Ministerie van 
Economische Zaken en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geven aan het 
kabinetrescript soms niet op te nemen in het wetgevingsdossier. WRV bewaart het 
originele advies van de Raad van State en het nader rapport. 
 
De wetgevingsambtenaar verzendt de stukken rechtstreeks naar de Griffie van de 
Tweede Kamer, per e-mail of per brief. De Griffie geeft na ontvangst van de 
ondertekende originele stukken en de digitale stukken de stukken een 
Kamerstuknummer en stuurt deze binnen de Kamer digitaal rond. 
 
Regelmatig brengt de afdeling communicatie van het ministerie, na het verzenden van 
de stukken aan het Kabinet der Koningin of na de verzending van de stukken 
rechtstreeks aan de Tweede Kamer, een persbericht uit. 
 
Indien het ministerie een overzicht van wijzigingen (een stuk waarin de teksten zijn 
opgenomen van die gedeelten uit het aan de Raad van State voorgelegde wetsvoorstel 
met memorie van toelichting, die na voorlegging aan de raad zijn gewijzigd) indient, of 
de gehele oorspronkelijke tekst, legt de Griffie dit ter inzage bij het Centraal 
Informatiepunt van de Tweede Kamer. Dit geldt tevens voor een eventueel ingediend 
vergelijkend overzicht bij wijzigingswetten. Inzage in documenten bij het Centraal 
Informatiepunt kan alleen op afspraak. 
 

6.2.2 Drukken Kamerstuk en Controle gedrukte tekst 
Het Bureau Wetgeving ontvangt de rondgezonden digitale stukken. Het Bureau 
Wetgeving maakt een dossier aan van het wetsvoorstel. De administratief medewerker 
van het Bureau Wetgeving zet de stukken in de opmaak voor Kamerstukken en geeft 
ondernummers aan de stukken. Het Bureau Wetgeving stuurt deze stukken naar de 
Griffie. De Griffie geeft Sdu de opdracht de stukken te drukken. 
 
Het Bureau Wetgeving ontvangt de gedrukte versie van de stukken in hardcopy van de 
Sdu en de Griffie ontvangt ze digitaal. Het Bureau Wetgeving stuurt de gedrukte 
stukken vervolgens in kopie naar de wetgevingsambtenaar van het betreffende 
ministerie ter controle. Het ministerie kijkt na of er verschillen zijn tussen de 

O.6.1. Indien het 
ministerie een overzicht 
van wijzigingen indient, of 
de gehele oorspronkelijke 
tekst, legt de Griffie dit ter 
inzage bij het Centraal 
Informatiepunt van de 
Tweede Kamer. Dit geldt 
tevens voor een eventueel 
ingediend vergelijkend 
overzicht bij 
wijzigingswetten. Inzage in 
documenten bij het 
Centraal Informatiepunt 
kan alleen op afspraak. 
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ingediende en de gedrukte tekst van het wetsvoorstel en stuurt hiervan bericht aan het 
Bureau Wetgeving, per e-mail. In het geval van drukfouten stelt het Bureau Wetgeving 
op basis van een sjabloon een nota van verbetering op en laat deze drukken als 
Kamerstuk en verspreiden door de Griffie. 
 
Indien dit het geval is, stelt het Bureau Wetgeving, nadat de nota van verbetering is 
uitgebracht, ten behoeve van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer 
een bijgewerkte tekst van het wetsvoorstel (inclusief de aangebrachte aanpassingen) 
op. Deze zogenaamde Bij-tekst stelt het Bureau Wetgeving op vanaf de eerste 
aanpassing van het wetsvoorstel tijdens de Tweede Kamer-behandeling (door een nota 
van verbetering, nota van wijziging, of een door de regering overgenomen 
amendement), en werkt deze telkens bij wanneer een nieuwe aanpassing plaatsvindt. 
Wetgevingsambtenaren en Kamerleden kunnen de Bij-teksten van de bij de Tweede 
Kamer aanhangige wetgeving raadplegen via www.tweedekamer.nl. 
De wetgevingsambtenaar neemt de nota van verbetering op in het wetgevingsdossier. 
 
Opmerking respondent 
'Controle wordt uitgevoerd door juridische ondersteuning niet door wetgevingsjurist 
zelf' 
 
 

6.2.3 Inhandenstelling 
Na ontvangst en verspreiding van de digitale stukken door de Griffie stelt de Voorzitter 
(van de Tweede Kamer) (met de eerste en tweede ondervoorzitter) het wetsvoorstel in 
handen van een vaste (of algemene) commissie. De Voorzitter bericht het besluit 
(inhandenstelling van een bepaalde commissie) schriftelijk aan de Kamerleden. 

6.2.4 Spoedbehandeling 
Er is geen officiële spoedprocedure, de Kamer bepaalt zelf haar agenda. De 
wetgevingsambtenaar overweegt of het verzoeken tot een verspoedigde behandeling 
noodzakelijk is. In een enkel geval acht het ministerie, soms op basis van kennis en 
ervaring van de wetgevingsambtenaar en meestal op aangeven van de bewindspersoon 
en intern overleg, een spoedbehandeling noodzakelijk (hier is geen checklist of 
criterium voor).  
 
In een dergelijk –uitzonderlijk- geval komt het regelmatig voor dat het ministerie en de 
Griffie van de Tweede Kamer overleggen over de aanpak van de spoedbehandeling, 
regelmatig ook met de voorzitter van de Kamercommissie en de griffier van de 
Kamercommissie (en in sommige gevallen ook met de Voorzitter van de Tweede 
Kamer) per e-mail, telefonisch of in een bijeenkomst.  
De Kamer besluit uiteindelijk over het al dan niet behandelen met spoed. 
 
Het overleg tussen de eerstverantwoordelijke ministerie en de Tweede Kamer over de 
aanpak van de spoedbehandeling vindt regelmatig over de telefoon, per e-mail plaats, 
alleen het Ministerie van Justitie geeft aan dat dit nooit per telefoon of per e-mail 
gebeurt. Het overleg vindt vaak plaats met de Griffie van de Tweede Kamer. Het 
Ministerie van Justitie geeft aan dat een dergelijk overleg nooit plaats vindt met de 
Griffie van de Tweede Kamer. Zij hebben vaker overleg met de voorzitter van de 
Tweede Kamer, terwijl dit bij anderen bijna niet gebeurt. Tevens is de wijze waarop het 
Ministerie van Justitie communiceert anders, namelijk voornamelijk per brief. 

O.6.2. Er is geen officiële 
spoedprocedure, de Kamer 
bepaalt zelf haar agenda. 
De wetgevingsambtenaar 
overweegt of het verzoeken 
tot een verspoedigde 
behandeling noodzakelijk 
is. Informeel overleggen de 
actoren op diverse wijze 
over spoedige behandeling.  
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Er vindt regelmatig overleg plaats met de voorzitter van de betreffende 
Kamercommissie. Het Ministerie van Financiën geeft aan dat dit standaard is. 
 
Er zijn echter ook respondenten (van het ministerie van Financiën) die aangeven dat 
een spoedprocedure hoogst uitzonderlijk is en buiten de wetgevingsjuristen omgaat en 
dat het wordt bepaald op het niveau van DG/SG of het bureau SG. 

6.2.5 Debat op hoofdlijnen 
Een debat op hoofdlijnen is een algemene beraadslaging over het wetsvoorstel 
voorafgaand aan het voorbereidend onderzoek door de Kamercommissie. Uit de 
enquête is niet gebleken hoe vaak een debat op hoofdlijnen voorkomt. Uit de 
procedure blijkt dat een debat op hoofdlijnen bij belangrijke of politiek gevoelige 
wetsvoorstellen kan worden gehouden, op besluit van de Kamer. Het gaat vooraf aan 
de schriftelijke behandeling en is daar geen onderdeel van.  

6.2.6 Bespreken planning schriftelijke behandeling 
Het komt regelmatig voor dat de wetgevingsambtenaar de planning van de schriftelijke 
behandeling met de griffier van de Kamercommissie bespreekt, meestal telefonisch of 
per e-mail. De griffier neemt de afspraken op in een dossier betreffende het 
wetsvoorstel. Doorgaans legt de wetgevingsambtenaar deze afspraken niet vast in het 
wetgevingsdossier van het ministerie. 
De wetgevingsambtenaar verwerkt in de meeste gevallen de afspraken met de Tweede 
Kamer over de planning van de behandeling niet in de algemene planning of het 
voortgangssysteem, vaak wel in zijn eigen planning.  
De griffier van de Kamercommissie stelt de agenda op voor de procedurevergadering 
met het voorstel voor de wijze van behandeling van het wetsvoorstel. 

6.2.7 Schriftelijke behandeling 
De Kamercommissie behandelt het wetsvoorstel. 
Het komt regelmatig voor dat de Kamercommissie om technische/specialistische 
toelichting vraagt. De griffier archiveert het verzoek om toelichting en de gegeven 
toelichting. Doorgaans voegt de wetgevingsambtenaar het verzoek om toelichting, de 
gegeven toelichting en wie deze gegeven heeft toe aan het wetgevingsdossier. 
De Kamercommissie kan een wetgevingsoverleg met de bewindspersoon organiseren. 
Voor het wetgevingsoverleg wordt bijna altijd expliciete toestemming gevraagd aan de 
Tweede Kamer. Kamercommissie geeft aan of wetgevingsoverleg plaats zou moeten 
vinden. De Tweede Kamer besluit dan of wetgevingsoverleg plaatsvindt. Volgens 
sommige respondenten (Tweede Kamerleden) is expliciete toestemming van de 
Tweede Kamer altijd nodig. Anderen geven aan dat het soms nodig is. Het overleg 
vindt mondeling plaats. De De Dienst Verslag & Redactie stelt een stenografisch en 
vervolgens een niet-stenografisch verslag op van het wetgevingsoverleg. Het verslag 
wordt gedrukt als kamerstuk. Doorgaans neemt de wetgevingsambtenaar het verzoek 
tot wetgevingsoverleg, het stenografisch en het volledig verslag op in het 
wetgevingsdossier. Tot een wetgevingsoverleg kan ook gedurende de plenaire 
behandeling worden besloten. 
Indien de Kamercommissie behoefte heeft aan extra inlichtingen of stukken verzamelt 
zij deze op verschillende manieren (door een verzoek in te dienen bij betreffende 
instanties, door het raadplegen van internetbronnen, door het raadplegen van 
literatuur en door het raadplegen van wet- en regelgeving en/of Kamerstukken) of 
verkrijgt zij deze via de wetgevingsambtenaar op het ministerie. Om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn raadplegen de commissieleden soms de Aanwijzingen voor de 
regelgeving en het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer. 

O.6.3. De 
wetgevingsambtenaar 
verwerkt in de meeste 
gevallen de afspraken met 
de Tweede Kamer over de 
planning van de 
behandeling niet in de 
algemene planning of het 
voortgangssysteem, vaak 
wel in zijn eigen planning.  
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De kamercommissie heeft daarnaast de mogelijkheid een van haar leden als rapporteur 
voor het wetsvoorstel aan te wijzen. De rapporteur rapporteert over het wetsvoorstel. 
Tevens kan de Kamercommissie op advies van haar griffier ten behoeve van het 
voorbereidend onderzoek door de griffier (eventueel in samenwerking met het Bureau 
Wetgeving) een wetgevingsrapport laten opstellen. 
 
Soms doet de Kamercommissie een adviesaanvraag bij een adviescollege, per formele 
brief, per e-mail, per telefoon of in een bijeenkomst. Adviezen worden doorgaans niet 
toegevoegd aan de Kamerstukken. 
 
Soms wordt een hoorzitting wenselijk geacht. De griffier en zijn staf organiseren de 
hoorzitting. Daarvoor bekijken zij de planning van de behandeling van het wetsvoorstel 
in de Tweede Kamer en de agenda van de Tweede Kamer. Zij kunnen het plaatsvinden 
van de hoorzitting op verschillende manieren communiceren, namelijk door een 
aankondiging op de interne of openbare website, een memo aan de Kamerleden, in de 
Staatscourant. 
 
De commissie kan een aparte schriftelijke reactie van de leden van de Tweede Kamer 
wenselijk achten. De griffier stelt op basis van een oud exemplaar een oproep tot 
schriftelijke reactie op (Staatscourant), waarin hij een termijn stelt. Voor de termijn 
houdt de griffier rekening met de agenda van de Tweede Kamer, van de commissie en 
de planning van het wetgevingstraject.  
 
Opmerking respondent 
 
‘Veel van de genoemde stukken staan ook op internet. Niet meer noodzakelijk dit in 
dossier op te nemen.’ 
 

6.2.8 Verslaglegging 
Tijdens een procedurevergadering besluit de commissie tot het vaststellen van een 
datum voor de inbreng van de leden in het Verslag. Bij deze procedurevergadering, of 
in een later stadium na het aflopen van de inbrengdatum, kan blijken dat bij geen van 
de commissieleden behoefte bestaat aan het geven van een inhoudelijke reactie. In dat 
geval brengt de commissie een blanco verslag uit, waarin wordt opgemerkt dat bij de 
leden van de Commissie geen aanleiding bestaat tot het maken van opmerkingen. 
 
Indien er bij de leden wel behoefte bestaat aan het geven van inbreng, stellen de 
woordvoerders van de fracties (in de vaste commissie) de inbreng op en sturen die op 
naar de griffier van de commissie. 
 
De griffier stelt het commissieverslag op uit de inbreng van de fracties. Voor het 
opstellen van het verslag gebruikt de griffier vaak een sjabloon. De griffier stuurt het 
conceptverslag soms per e-mail aan de wetgevingsambtenaar. Hij legt het 
conceptverslag verder, indien inbreng is gegeven (dus er geen sprake is van een 
blanco Verslag), nog ter inzage voor aan de Commissieleden voor eventueel 
commentaar van hun zijde. De Kamercommissie stelt het verslag vast. De griffier 
stuurt het vastgestelde verslag op naar de Griffie, die het als Kamerstuk laat drukken. 
De griffier verstuurt het definitieve verslag per e-mail aan de wetgevingsambtenaar, de 
bewindspersoon, de departementsleiding en de betrokken ministeries en neemt het 
verslag op in het dossier.  
 

O.6.4. De 
wetgevingsambtenaar stelt, 
op basis van een nota uit 
een eerder traject, een 
nota naar aanleiding van 
het verslag op. Deze 
werkwijze komt ook voor 
bij de nota van Wijziging. 
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De wetgevingsambtenaar neemt het conceptverslag en het definitieve verslag op in het 
wetgevingsdossier. De wetgevingsambtenaar stelt, op basis van een andere nota uit 
een eerder traject, een nota naar aanleiding van het verslag op. De bewindspersoon 
ondertekent de nota. Met gebruik van een sjabloon gebaseerd op de AR stelt de 
wetgevingsambtenaar een begeleidende brief op. De nota wordt verzonden per bode, 
per post en meestal per e-mail, zoals onderstaande tabel toont.  
 
De nota naar aanleiding van het verslag wordt verzonden: 

Per bode 11% 

Per e-mail 11% 

Per post 11% 

Zowel per post als per e-mail 22% 

Zowel per bode als per e-mail 33% 

Zowel per post, bode als e-mail. 11% 

Tabel 6.4 methode van verzending nota naar aanleiding van het verslag. 

 
 
De Griffie van de Tweede Kamer laat de nota naar aanleiding van het verslag nadien 
als Kamerstuk drukken. Vaak wordt bij de nota naar aanleiding van het verslag ook een 
nota van wijziging ingediend. Dan ondertekent de bewindspersoon ook de toelichting 
bij de nota van wijziging. 
 
De wetgevingsambtenaar neemt het verslag en de nota op in het wetgevingsdossier. 
Wanneer de Kamercommissie de nota naar aanleiding van het verslag ontvangt, 
overlegt de Kamercommissie of er een nader verslag moet worden opgesteld. Het 
opstellen van een nader verslag, en op basis daarvan een nota naar aanleiding van het 
nader verslag door het ministerie, gebeurt soms. In dat geval is de bovenomschreven 
werkwijze op het nader verslag en de nota naar aanleiding van het nader verslag van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Nadat (nader) verslag is uitgebracht, hierop een nota naar aanleiding van het (nader) 
verslag is verschenen, en blijkt dat bij de Kamercommissie geen behoefte bestaat aan 
het uitbrengen van een nader verslag, meldt de griffier bij de Griffie dat het voorstel 
plenair kan worden behandeld. 

6.2.9 Nota van wijziging (tijdens de behandeling, vanaf de indiening tot aan de 
stemmingen) 

Opvallend is dat Ministerie van Economische Zaken aangeeft dat men bij minder dan 
5% van de wetsvoorstellen een nota van wijziging indient. Dit gebeurt bij andere 
ministeries meer zoals onderstaande tabel toont. Het betreft een nota van wijziging die 
gedurende de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer door het 
ministerie ingediend kan worden. 
 

Bij hoeveel wetsvoorstellen (percentage) wordt een nota van wijziging 
ingediend? 

Gemiddeld 
percentage 

80 40 80 100 2.5 40 80 

Ministerie FIN V&W JUS LNV EZ VWS SZW 

C.6.2. Het Ministerie van 
Economische Zaken geeft 
aan dat men bij slecht 
ongeveer 5% van de 
wetsvoorstellen een nota 
van wijziging indient. Dit 
gebeurt bij andere 
ministeries in meer dan de 
helft van de gevallen. 

O.6.5. DR 60 stelt dat 
indien een nota van 
Wijziging ingrijpende 
wijzigingen meebrengt, 
deze ter toetsing aan DW 
wordt voorgelegd. Het 
eerstverantwoordelijke 
ministerie bepaalt zelf of 
dit gebeurt.  
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Aantal 
respondenten 

2 1 1 1 2 1 2 

Tabel 6.5 Toelichting aantal nota van wijziging 

 
 
De wetgevingsambtenaar stelt een nota van wijziging met toelichting op. Hiervoor 
gebruikt hij een sjabloon gebaseerd op de Aanwijzingen voor de regelgeving (248) 
(meestal) of een oud exemplaar (regelmatig). Regelmatig wordt er over een nota van 
wijziging interdepartementaal afgestemd. Indien dit gebeurt, is dit per e-mail (meestal) 
of telefonisch (soms in bijeenkomsten). De afweging om te komen tot al dan niet af te 
stemmen wordt soms opgenomen in het wetgevingsdossier. 
 
In sommige gevallen (wanneer het ingrijpende wijzigingen meebrengt) wordt een nota 
van wijziging aan de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie (DW) 
voorgelegd voor toetsing op wetgevingskwaliteit, de wetgevingsambtenaar (soms de 
leidinggevenden) bepaalt of dit nodig is. Soms wordt hiervoor een formele 
toetsingsaanvraag gedaan. 
 
In sommige gevallen wordt de nota van wijziging voorgelegd aan de ministerraad en 
wordt de Raad van State over de wijzigingen gehoord. Indien na besluit van de 
ministerraad aanpassingen nodig zijn, verwerkt de wetgevingsambtenaar deze in het 
wetsvoorstel. De afweging om de nota voor te leggen aan de ministerraad wordt 
regelmatig opgenomen in het wetgevingsdossier. 
Soms is bij een nota van wijziging een notificatieplicht van toepassing en wordt de nota 
genotificeerd. Tot de conclusie of al dan niet genotificeerd dient te worden komt de 
wetgevingsambtenaar op basis van kennis en ervaring, overleg met de departementale 
notificatiecoördinator, en mogelijk met collega’s en afdelingshoofden. Soms worden 
een lijst met criteria of internetbronnen gebruikt.  
De bewindspersoon ondertekent de toelichting bij de nota van wijziging. De 
wetgevingsambtenaar dient de nota van wijziging per brief (hardcopy) en per e-mail in 
bij de Griffie van de Tweede Kamer.  
 
Een nota van wijziging wordt vaak tegelijk ingediend met een nota naar aanleiding van 
het verslag wanneer er aanleiding is tot wijzigingen. Dit vanwege tijdswinst, efficiency 
en om snel te reageren op vragen uit de Tweede Kamer.  
De Griffie verspreidt de elektronische versie van de nota onder de Kamerleden. De 
Griffie geleidt de originele nota door naar het Bureau Wetgeving. De administratief 
medewerker van het Bureau Wetgeving maakt de nota op als Kamerstuk en zendt het 
terug naar de Griffie, die het door Sdu laat drukken. De administratief medewerker van 
het Bureau Wetgeving neemt de nota van wijziging op in de Bij-tekst. De medewerker 
print een nieuwe versie van de Bij-tekst, archiveert deze, en publiceert de Bij-tekst op 
de openbare website. 
 
Het proces van opstellen en indienen van een nota van wijziging tijdens de plenaire 
behandeling is niet eenvoudiger of moeilijker dan het proces van opstellen en indienen 
van een nota van wijziging tijdens de schriftelijke behandeling (voorbereiding, door de 
Kamercommissie). 

6.2.10  Adviesaanvragen (tijdens schriftelijke en mondelinge behandeling) 
Adviesaanvragen worden het meest gedaan in een formele brief. Uit de enquête blijkt 
niet hoe vaak adviesvragen door de Kamer voorkomen. 
 

O.6.6. De 
wetgevingsambtenaar dient 
de nota van Wijziging per 
brief (hardcopy) en per e-
mail in bij de Griffie van de 
Tweede Kamer.  
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Opmerking respondent 
‘Het [adviesaanvragen parlementaire behandeling] wordt nooit gedaan’ 
 

6.2.11  Amendement (tijdens de behandeling, vanaf de indiening tot aan de 
stemmingen) 

Op verzoek van het Kamerlid stelt het Bureau Wetgeving, de wetgevingsambtenaar van 
het ministerie, BW en het ministerie gezamenlijk of het Kamerlid zelf een 
conceptamendement op.  
 
In het geval de wetgevingsambtenaar het amendement opstelt, controleert het Bureau 
Wetgeving op de gebruikte amenderingstechniek en of het amendement tegemoet 
komt aan de wensen van het Kamerlid. De wetgevingsambtenaar meldt ambtelijke 
bijstand bij het opstellen van een amendement aan de bewindspersoon. Eventueel 
contact tussen het Kamerlid, het Bureau Wetgeving, en (de wetgevingsambtenaar van) 
het ministerie vindt plaats per e-mail en soms telefonisch. 
 
Opmerking respondent 
'Een Kamerlid is zelf verantwoordelijk voor amendement. Een wetgevingsjurist 
controleert deze alleen op wetgevingstechnische implicaties.' 
 
 
Het Kamerlid stelt zelf een toelichting op bij het amendement.  
In voorkomende gevallen wijst het Bureau Wetgeving de indiener op de mogelijke 
aanwezigheid van administratieve lasten in het amendement. Soms rekent de 
wetgevingsambtenaar na toestemming van het Kamerlid het amendement door op 
regeldruk (administratieve lasten), op verzoek per e-mail door het Bureau Wetgeving. 
De wetgevingsambtenaar reageert per e-mail naar het Bureau Wetgeving, die het 
doorzet naar het Kamerlid. Heel soms vraagt de bewindspersoon het Kamerlid om het 
amendement ter toetsing van de administratieve lasten voor te leggen aan Actal. In 
een dergelijk geval stuurt het Bureau Wetgeving het amendement voor het Kamerlid 
naar Actal. Het Bureau Wetgeving ontvangt het advies en stuurt het door naar het 
Kamerlid en maakt het op, waarbij het als bijlage bij het amendement wordt 
opgenomen. Het Bureau Wetgeving stuurt het vervolgens naar de Griffie. De Griffie laat 
het amendement met het advies herdrukken als Kamerstuk door Sdu. 
 
De respondenten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financiën vragen bijna altijd 
het Kamerlid het amendement aan Actal voor te leggen. De respondenten van het 
Ministeries van Economische Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doen dit bijna nooit. 
 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 

Tweede Kamer Leden    50% 50% 

Ministeries (totaal) 25% 12% 0% 25% 38% 

MINFIN 100%     

MINV&W  100%    

O.6.7. In voorkomende 
gevallen wijst Bureau 
Wetgeving de indiener op 
de mogelijke aanwezigheid 
van administratieve lasten 
in het amendement. Soms 
rekent de 
wetgevingsambtenaar na 
toestemming van het 
Kamerlid het amendement 
door op regeldruk. 

C.6.3. De respondenten 
van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, het 
Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en het 
Ministerie van Financiën 
vragen bijna altijd het 
Kamerlid het amendement 
aan Actal voor te leggen. 
De respondenten van het 
Ministerie van Economische 
Zaken, het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en het Ministerie 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid doen dit 
bijna nooit. 
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MINLNV 100%     

MINEZ     100% 

MINVWS    100%  

MINSZW    50% 50% 

Tabel 6.6 hoe vaak vraagt u, of krijgt u het verzoek, het amendement voor te leggen aan Actal. 

 

Bij hoeveel procent van de wetsvoorstellen, waarbij u verantwoordelijk was 
voor / nauw betrokken bij de administratieve lasten-toets, zijn 

amendementen (1 of meer) voorgelegd aan Actal? 

 door het ministerie door kamerleden 
gemiddeld percentage 5% 6% 

aantal respondenten 3 3 
Tabel 6.7 hoe vaak wordt het amendement voorgelegd aan Actal. 

 
Opmerking respondent 
'Uit het Actal-onderzoek naar de pilot 'adviseren over amendementen' blijkt dat het 
overgrote deel van de amendementen geen gevolgen heeft voor de administratieve 
lasten.' 
 
 
Het Kamerlid doet telefonisch, per e-mail of persoonlijk de mededeling aan het Bureau 
Wetgeving dat het amendement (op een bepaald moment) mag worden ingediend 
(openbaar mag worden). Het Bureau Wetgeving geeft het amendement een 
ondernummer en verspreidt het naar de Kamerleden en de wetgevingsambtenaar. De 
Griffie laat het ingediende amendement drukken door Sdu. De administratief 
medewerker van het Bureau Wetgeving voegt de gedrukte amendementen toe aan het 
BW-dossier. 
Soms raadpleegt de bewindspersoon de vice-president van de Raad van State of vraagt 
hij advies aan de Raad van State over het amendement. De Raad van State zendt 
vervolgens het advies vergezeld van een verplichte reactie van de bewindspersoon 
(doorgaans een Nader rapport) aan de Griffie van de Tweede Kamer. De Griffie 
publiceert het als Kamerstuk. 
 
De wetgevingsambtenaar stelt een reactie van de bewindspersoon op het amendement 
op en neemt dit op in het wetgevingsdossier.  
Indien gewenst kan het Kamerlid het amendement wijzigen (wijziging van in ieder 
geval de wettekst) of vervangen (wijziging van slechts de toelichting en/of de 
ondertekening) of intrekken. Ook kan een Kamerlid een subamendement indienen op 
een amendement van een ander Kamerlid.  
De bewindspersoon kan een amendement overnemen. Dit stelt de Voorzitter dan 
plenair vast, dit kan slechts indien geen van de aanwezige Kamerleden zich er tegen 
verzet. Het overnemen leidt ertoe dat het amendement zonder stemmingen onderdeel 
wordt van het wetsvoorstel. Indien een amendement wordt overgenomen, verwerkt het 
Bureau wetgeving dit in de Bij-tekst. 
Het Bureau Wetgeving bekijkt tevens of amendementen vanwege overname van 
andere amendementen of vanwege verwerking van een nota van wijziging aangepast 
moeten worden. De behandelend wetgevingsambtenaar kan hierover ook contact 
zoeken met het Bureau Wetgeving. 

O.6.8. De 
wetgevingsambtenaar en 
betrokken ambtenaren 
raadplegen voor het 
beantwoorden van vragen 
of het voorbereiden van 
een reactie op de 
beraadslaging tijdens de 
eerste termijn regelmatig 
kennisbronnen buiten het 
wetgevingsdossier 
(internet, databases, 
andere dossiers, collega's / 
experts). 
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6.2.12  Voorbereiden plenair debat 
De bewindspersoon krijgt informatie en spreekteksten van de wetgevingsambtenaar 
voor de mondelinge behandeling. De wetgevingsambtenaar neemt deze stukken op in 
het wetgevingsdossier. 
De Griffie van de Tweede Kamer agendeert het wetsvoorstel voor plenaire behandeling, 
met andere woorden bepaalt het concepttijdstip van de mondelinge behandeling. Het 
voorstel wordt tevens opgenomen op het lange termijn schema en de agenda. De 
Griffie stemt telefonisch met het secretariaat van de bewindspersoon af over het 
plannen van de mondelinge behandeling. 
 
De Griffie bereidt het vergaderschema voor. De Voorzitter van de Tweede Kamer stelt 
het vergaderschema vast. Regelmatig melden zich sprekers aan en regelmatig zijn hun 
speeches van tevoren beschikbaar voor de betrokkenen op het ministerie en/of de 
bewindspersoon. De aanmelding gebeurt bij de Griffie.  
Indien zich geen sprekers aanmelden, kan het wetsvoorstel als hamerstuk worden 
afgedaan. Het wetsvoorstel wordt dan als zodanig opgenomen op het vergaderschema, 
en kan op het op het vergaderschema vermelde tijdstip (doorgaans donderdagochtend 
bij het begin van de vergadering), indien zich dan nog steeds geen sprekers hebben 
aangemeld, zonder nadere stemming worden aangenomen op voorstel van de 
Voorzitter. 

6.2.13  Plenair debat 
Beraadslaging eerste termijn: de Kamerleden stellen vragen. De Kamer verzoekt de 
bewindspersoon om een reactie op de eerste termijn beraadslaging. 
De wetgevingsambtenaar en betrokken ambtenaren raadplegen voor het beantwoorden 
van vragen of het voorbereiden van een reactie op de beraadslaging tijdens de eerste 
termijn regelmatig kennisbronnen buiten het wetgevingsdossier (internet, databases, 
andere dossiers, collega's / experts). Reacties en antwoorden op de eerste termijn 
stemt de wetgevingsambtenaar af met zijn eigen team, met de aanwezige ambtenaren 
van betrokken ministeries en vaak met het afdelingshoofd. De wetgevingsambtenaar 
stemt af met de bewindspersoon. De communicatie tussen bewindspersoon en 
ambtenaren verloopt over het algemeen mondeling, maar ook schriftelijk door 
aantekeningen en memo’s. De gegeven antwoorden neemt de wetgevingsambtenaar 
op in het wetgevingsdossier, de berichtenuitwisseling (van tijdens de behandeling) 
doorgaans niet. 
Tijdens de beraadslaging tweede termijn stellen de Kamerleden weer vragen. De 
Kamer verzoekt de bewindspersoon om een reactie. De aanwezige ambtenaren van het 
ministerie (wetgevingsjurist, beleidsmedewerker etc.) stellen de antwoorden op de 
vragen van de tweede termijn op, soms in samenspraak met de ambtenaren van 
betrokken ministeries. De berichtenuitwisseling tussen bewindspersoon en ambtenaren 
naar aanleiding van de tweede termijn wordt regelmatig opgenomen in het 
wetgevingsdossier. 

6.2.14  Stemming 
Het Bureau Wetgeving stelt na sluiting van de beraadslaging op basis van een sjabloon 
een stemmingslijst op, met daarop alle (sub)amendementen, de afzonderlijke 
artikelen, de beweegreden, en het wetsvoorstel. Het opstellen van de stemmingslijst 
duurt ongeveer 2 uur. De Griffie stelt voor de moties die bij het wetsvoorstel zijn 
ingediend een stemmingslijst op en voegt deze samen met de stemmingslijst van het 
Bureau Wetgeving. De Griffie verspreidt de stemmingslijst binnen de Kamer. De 
stemming vindt normaliter fractiegewijs plaats bij handopsteken. Een hoofdelijke 

O.6.9. Bureau Wetgeving 
stelt na sluiting van de 
beraadslaging op basis van 
een sjabloon een 
stemmingslijst op, met 
daarop alle 
amendementen. Het 
opstellen van de 
stemmingslijst duurt 
ongeveer 2 uur. 
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stemming komt weinig voor. Dit gebeurt doorgaans op verzoek van een Kamerlid, het 
komt bijna niet voor dat er een hoofdelijke stemming plaatsvindt zonder dat hiertoe is 
verzocht door een Kamerlid.  
De Kamer stemt over de amendementen, de artikelen, de beweegreden, en vervolgens 
over het wetsvoorstel. 

6.2.15  Tweede lezing 
Soms besluit de Tweede Kamer, op verzoek van het ministerie of uit eigen beweging, 
tot een tweede lezing, voordat de eindstemming (stemming over het gehele 
wetsvoorstel) wordt gedaan. Indien de bewindspersoon een tweede lezing gewenst 
acht (reden hiervoor is doorgaans veel aangenomen amendementen / uitgebrachte 
nota’s van wijziging), doet het een verzoek hiertoe per e-mail of telefonisch bij het 
Bureau Wetgeving.  
Bij de Tweede Kamer vindt binnen het Bureau Wetgeving overleg plaats over een 
verzoek tot een tweede lezing en indien nodig met de Kamerleden. Binnen de Kamer 
wordt een verzoek tot het houden van een tweede lezing ambtelijk gecommuniceerd. 
De Tweede Kamer besluit over het al dan niet houden van een tweede lezing. 
 
Indien is besloten tot het houden van een tweede lezing, neemt de 
wetgevingsambtenaar dit gegeven soms op in het wetgevingsdossier.  
Het proces is als volgt. Het Bureau Wetgeving stelt een tweede lezingsvoorstel op, laat 
dit via de Griffie drukken als Kamerstuk, en stuurt dit naar de Kamerleden en de 
wetgevingsambtenaar die het controleert. Eventueel brengt het ministerie een stuk 
“Wijzigingen voorgesteld door de regering” uit of de commissie brengt een stuk 
“Wijzigingen voorgesteld door de commissie” uit, opgesteld door het Bureau 
Wetgeving. Deze dienen zij in bij de Griffie. De Griffie geeft een 
kamerstukondernummer aan het wijzigingsstuk. In het geval van een 
“regeringswijzigingsstuk” stuurt de Griffie het naar het Bureau Wetgeving en zet het 
Bureau Wetgeving het regeringswijzigingsstuk in de goede opmaak. De Griffie 
verspreidt het stuk binnen de Kamer en laat het drukken bij de Sdu. Het Bureau 
Wetgeving neemt de voorgestelde wijzigingen op de stemmingslijst op. De Griffie 
verspreidt een nieuwe stemmingslijst. Vervolgens volgt er een stemming over de 
voorgestelde wijzigingen en over het wetsvoorstel.  

6.2.16  Woordelijk verslag 
De Dienst Verslag & Redactie (DVR) stelt een woordelijk verslag van de plenaire 
behandeling en de stemmingen op en verstuurt dat per brief (bode) naar de 
bewindspersoon. De bewindspersoon kan binnen een bepaalde termijn correcties 
aangeven. Hiertoe controleert de wetgevingsambtenaar de tekst. Regelmatig is 
correctie van het woordelijk verslag van de plenaire behandeling nodig. DVR of de 
Griffie verwerkt eventuele correcties. DVR stelt op basis van de woordelijke verslagen 
de Handelingen op. 

6.2.17  Eindtekst 
Het Bureau Wetgeving stelt na de aanvaarding door de Kamer een eindtekst op. 
Hiertoe neemt Het Bureau Wetgeving de laatste bijgewerkte tekst, verwerkt daarin de 
aangenomen amendementen (alle nota’s van wijziging, nota’s van verbetering en de 
reeds overgenomen amendementen zijn hierin al verwerkt) en plaatst hier het 
grondwettelijk formulier boven. Het Bureau Wetgeving verstuurt de eindtekst per e-
mail naar de wetgevingsambtenaar ter controle. De wetgevingsambtenaar controleert 
de tekst en zendt deze met eventuele opmerkingen terug. Indien de tekst niet is 
gewijzigd door amendementen of nota’s van wijziging –of alleen door nota’s van 
verbetering- blijft deze controle achterwege. Indien de tekst geheel niet gewijzigd is, 



 

137 
 

wordt het wetsvoorstel bovendien niet door de Eerste Kamer als Eerste Kamerstuk 
gedrukt. 
 
Het Bureau Wetgeving verwerkt eventuele opmerkingen van de wetgevingsambtenaar, 
maakt het document op met het ‘voorzittersformulier’ (waar de voorzitter dient te 
tekenen) en drukt het wetsvoorstel vervolgens op zwaar papier. Vervolgens tekent de 
voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel bij het voorzittersformulier. Het 
Bureau Wetgeving verzendt het wetsvoorstel vervolgens per bode en digitaal naar de 
Eerste Kamer. De hardcopy van de getekende eindtekst (die naar de Eerste Kamer 
gaat, het ‘zwaar exemplaar’) is het origineel van het wetsvoorstel dat uiteindelijk ook 
door de bewindspersonen en de Koningin wordt getekend. 

6.2.18  Intrekking 
4 van de 49 respondenten hebben een intrekking van een regeling tijdens 
parlementaire behandeling in de afgelopen 5 jaar meegemaakt. 
 
Het ministerie kan ervoor kiezen een wetsvoorstel tijdens de behandeling in de Tweede 
Kamer in te trekken. Dit kan op elk moment gedurende de gehele kamerbehandeling 
gebeuren. Dit vereist een machtiging van de Koningin. Het verzoek daartoe wordt aan 
de ministerraad voorgelegd voor instemming. De wetgevingsambtenaar gebruikt voor 
de conceptbrief aan de Koningin (betr. het verzoek om machtiging tot intrekking te 
verlenen), welke wordt meegestuurd naar de ministerraad, een sjabloon gebaseerd op 
het Draaiboek (104) of soms een oud exemplaar. 
 
De wetgevingsambtenaar stelt het ministerraadformulier voor het intrekken van een 
wetsvoorstel op aan de hand van een template, dat hij vaak ophaalt van Rijksweb. Hij 
vult het ministerraadsformulier digitaal in en doorgaans dient hij het elektronisch in of 
soms hard copy. De wetgevingsambtenaar stelt de intrekkingsbrief aan de Staten-
Generaal op aan de hand van een sjabloon gebaseerd op het Draaiboek voor de 
regelgeving (105) of een oud exemplaar. 
 
Het secretariaat van de bewindspersoon stuurt na ministerraadsbehandeling 
(instemming) het verzoek om een machtiging tot intrekking van het aanhangige 
voorstel aan het Kabinet der Koningin. Na verlening van de machtiging door de 
Koningin zendt het ministerie een intrekkingsbrief aan de Staten-Generaal. Soms 
brengt het ministerie een persbericht uit over de intrekking. Dit gebeurt pas wanneer 
de ministerraad de intrekking heeft behandeld, de Koningin de machtiging tot 
intrekking heeft verleend en/of de Staten-Generaal is verwittigd door middel van de 
intrekkingbrief. 

6.2.19  Kwartaaloverzicht i-Timer 
Deze stap geldt alleen voor een implementatiewet. Het eerstverantwoordelijke 
ministerie voert in het elektronische systeem i-Timer de relevante gegevens (termijnen 
etc.) van wetsvoorstellen ter implementatie van een EG-richtlijn in. De Minister van 
Buitenlandse Zaken stuurt de Voorzitter van de Tweede Kamer elk kwartaal een 
uitdraai van de gegevens per regeling in i-Timer (kwartaaloverzicht) om de Kamer over 
de stand van de implementaties te informeren. De voorzitter verspreidt het overzicht in 
de Tweede Kamer. 
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BPMN-plaat 6.1: Tweede Kamer; netwerkniveau. 
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BPMN-plaat 6.2: Tweede Kamer; indiening (koninklijke boodschap). 
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BPMN-plaat 6.3: Tweede Kamer; opmaak en controle Kamerstukken. 
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BPMN-plaat 6.4: Tweede Kamer; inhandenstelling en plannen schriftelijke behandeling. 
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BPMN-plaat 6.5: Tweede Kamer; spoedbehandeling. 
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BPMN-plaat 6.6: Tweede Kamer; schriftelijke behandeling. 
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BPMN-plaat 6.7: Tweede Kamer; verslaglegging. 
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BPMN-plaat 6.8: Tweede Kamer; nota van wijziging. 
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BPMN-plaat 6.9: Tweede Kamer; amendement. 
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BPMN-plaat 6.10: Tweede Kamer; voorbereiding plenair debat. 
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BPMN-plaat 6.11: Tweede Kamer; plenair debat en stemming. 
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BPMN-plaat 6.12: Tweede Kamer; tweede lezing. 
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BPMN-plaat 6.13: Tweede Kamer; verslag en eindtekst. 
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BPMN-plaat 6.14: Tweede Kamer; intrekking wetsvoorstel. 
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7 Behandeling Eerste Kamer 

7.1 Netwerkniveau  

7.1.1 Proces 

Betrokken actoren Toelichting  
Eerstverantwoordelijk ministerie  Ministerie met de primaire 

verantwoordelijkheid voor de 
ontwerpregeling. 

Eerste Kamer – Centraal Informatiepunt Documenten waarnaar wordt verwezen 
in Kamerstukken liggen ter inzage bij het 
Centraal Informatiepunt. Tevens belast 
met het aangeven van de voortgang van 
de behandeling op de website. 

Eerste Kamer - Griffier Kamercommissie Hoofd van de ambtelijke ondersteuning 
van de Kamercommissie. 

Eerste Kamer - Kamercommissie Algemene commissie of vakcommissie 
van Kamerleden, ingesteld voor een 
bepaald doel. 

Eerste Kamer - Voorzitter Eerste Kamer Voorzitter van de Eerste Kamer 

Eerste Kamer - Griffier Eerste Kamer Griffier van de Eerste Kamer 

Eerste Kamer - Griffie Eerste Kamer Draagt zorg voor de administratie van de 
besluitvorming, de documentenstroom 
en de publicatie van de genomen 
besluiten. 

Eerste Kamer – College van Senioren Bestaat uit de fractievoorzitters en de 
Voorzitter van de Kamer. Adviseert over 
de agenda van de Eerste Kamer 

Eerste Kamer - Leden Leden van de Eerste Kamer 

Eerste Kamer – Commissieleden Kamerleden die in een specifieke 
Kamercommissie zitten. 

Eerste Kamer – Postregistratie en 
tekstverwerking 

Verantwoordelijk voor het ontvangen, 
laten drukken en doorvoeren van 
stukken. 

Tweede Kamer – Dienst Verslag en Redactie  Maakt verslagen (stenogrammen, 
Handelingen) van Eerste en Tweede 
Kamervergaderingen en redigeren 
ook nota’s en onderzoeksrapporten.  

Betrokken ministerie Op grond van beleidsdomein bij het 
onderwerp betrokken ministerie. 

Sdu Uitgever van met name 
overheidsinformatie, belast met het 
drukken en publiceren van officiële 
stukken. 

Tabel 7.1 Toelichting betrokken actoren 

 
Trigger 
De trigger voor de behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer is de 
aanneming van het wetsvoorstel en toezending van het getekende originele exemplaar 
door de Voorzitter van de Tweede Kamer (en de toezending van de elektronische versie 
ten behoeve van het drukken van Eerste Kamerstukken).  
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Doel 
Het doel van de Eerste Kamerbehandeling is het overwegen, toetsen en beoordelen van 
het wetsvoorstel als geheel. 
 
Ontvangst en verspreiding stukken 
De Eerste Kamer ontvangt de stukken en laat, indien het wetsvoorstel gedurende de 
Tweede Kamerbehandeling gewijzigd is, de stukken drukken. De Kamer legt de 
gedrukte tekst ter controle voor aan het eerstverantwoordelijk ministerie, die deze 
eventueel corrigeert. Het ministerie vraagt bij de Sdu drukproeven voor het Staatsblad 
aan. 
 
Behandeling door Kamercommissie 
De Kamer wijst het voorstel toe aan een bepaalde Kamercommissie, die bekijkt hoe het 
voorstel behandeld zou moeten worden. Indien voorbereidend onderzoek gewenst is, 
behandelt de Kamercommissie het voorstel. Hierbij kunnen meerdere schriftelijke 
rondes worden gedaan, waarbij de Kamercommissie voorlopig verslag (of nader 
voorlopig verslag) uitbrengt en het ministerie reageert door middel van een (nadere) 
memorie van antwoord. Na het uitbrengen van een eindverslag door de 
Kamercommissie, agendeert de Kamer het voorstel voor plenaire behandeling.  
 
Plenaire behandeling 
Tenzij het wetsvoorstel een hamerstuk is, behandelt de Kamer het wetsvoorstel in het 
plenair debat. De bewindspersoon en/of ambtenaren zijn aanwezig bij deze 
behandeling.  
 
Wijziging / intrekking 
Soms komt het voor dat om wijzigingen, die naar aanleiding van de bespreking in de 
Eerste Kamer nodig zijn, door te voeren, het ministerie een Novelle opstelt. Het 
ministerie heeft gedurende de hele behandeling de mogelijkheid het wetsvoorstel in te 
trekken.  
 
Stemming en aanvaarding 
Nadat de voorzitter de beraadslaging heeft gesloten stemt de Kamer over het 
wetsvoorstel of aanvaardt de Kamer dit zonder stemming. De Kamer stelt een 
stenogram op en een eindverslag. De voorzitter tekent het originele wetsvoorstel en 
biedt het wetsvoorstel aan de Koningin aan. Met de verzending aan de Koningin via een 
bode eindigt het proces bij de Eerste Kamer. 

7.1.2 Product 

Producten Voorgeschreven Toelichting  
Wetsvoorstel + Ontwerp van wet 

Memorie van toelichting 
(ondertekend) 

+ Toelichting bij het wetsvoorstel 

Gewijzigd voorstel van wet + Gedrukte tekst van het door de Tweede 
Kamer aanvaarde wetsvoorstel, 
opgemaakt als Eerste Kamerstuk 

Drukproeven Staatsblad  Proeven ten behoeve van de publicatie 
van de wet in het Staatsblad 

Gebruiksinstructie Digitaal 
Loket 

 Instructie voor het gebruik van het 
Digitaal Loket (o.m. voor het aanvragen 
van drukproeven). 

Inbreng commissieleden  Inbreng voor het verslag van 
commissieleden namens hun fractie.  
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Producten Voorgeschreven Toelichting  
Notulen Kamercommissie + Schriftelijke verslaglegging van hetgeen 

besproken is in de vergadering van de 
Kamercommissie. 

Besluitenlijst Kamercommissie + Schriftelijke verslaglegging van hetgeen 
besloten is door de Kamercommissie. 

Verslag Kamercommissie + Verslag naar aanleiding van de 
behandeling in de Kamercommissie. 
Voorlopig verslag, nader verslag of 
eindverslag. 

(Nadere) memorie van 
antwoord 

+ Antwoord van de regering op het 
voorlopig verslag of op het nader verslag 
van de Kamercommissie. 

Aanbiedingsbrief (nadere) 
memorie van antwoord 

+ Begeleidende brief ter aanbieding van de 
(nadere) memorie van antwoord 

Novelle + Een voorstel tot wijziging van het bij de 
Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel, 
in te dienen bij de Tweede Kamer. 

Verslag Eerste Kamer + Officieel verslag van de Griffier van de 
Eerste Kamer. 

Handtekeningenlijst + Lijst met handtekeningen van bij het 
plenair debat aanwezige Kamerleden. 

Gedetailleerde agenda + Vergaderschema van de Eerste Kamer. 

Agenda Eerste Kamer + Agenda voor de activiteiten van de 
Eerste Kamer. 

Woordelijk verslag (stenogram) + Woordelijk verslag van het plenaire 
debat. 

Handelingen + Vastgestelde woordelijke verslagen van 
de plenaire vergaderingen. 

Ministerraadformulier  + In geval van intrekking. Formulier ter 
aanbieding van een ontwerpregeling aan 
de ministerraad. 

Intrekkingsbrief aan Koningin + Verzoek om machtiging voor intrekking 
van het ministerie aan de Koningin. 

Intrekkingsbrief aan Staten 
Generaal 

+ Mededeling van intrekking aan de Staten 
Generaal. 

Kwartaaloverzicht i-Timer + Uitdraai van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken van de gegevens 
per regeling in i-Timer. 

Tabel 7.2 Toelichting Producten 

7.1.3 Ondersteuning 
Ondersteuning Toelichting 
E-mail Het versturen van digitale boodschappen via internet. 
i-Timer Applicatie om departementen te helpen bij de bewaking van 

implementatietermijnen voor Europese richtlijnen en 
wetgeving.  

Microsoft Office (Word) Software om teksten mee te schrijven. 

Website Eerste Kamer Website met een afgeschermd en een openbaar gedeelte. 
Digitaal Loket Een online ICT-voorziening voor het aanleveren, corrigeren 

en controleren van kopij voor officiële publicaties.  
Tabel 7.3 Toelichting Ondersteuning 
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7.2 Organisatie- en functieniveau 

7.2.1 Ontvangst en drukken stukken 
De afdeling Postregistratie en Tekstverwerking (P&T) van de Eerste Kamer ontvangt de 
stukken digitaal en in hardcopy (via een bode) van het Bureau Wetgeving van de 
Tweede Kamer.  
 
Wat betreft de digitale verzending, dit blijft achterwege indien de tekst van het 
wetsvoorstel gedurende de Tweede Kamerbehandeling geheel niet gewijzigd is. Uit de 
respons ontstaat geen eenduidig beeld over hoe de digitale verzending plaatsvindt: per 
e-mail, en/of via het netwerk, en/of via een documentatiesysteem. 
 
Het Centraal Informatiepunt maakt op de website van de Eerste Kamer een (deels 
publiek) elektronisch dossier aan waar zij de voortgang van het wetsvoorstel bijhoudt. 
De afdeling Postregistratie en tekstverwerking (P&T) maakt een papieren dossier aan. 
 
Tenzij de tekst van het wetsvoorstel gedurende de Tweede Kamerbehandeling geheel 
niet gewijzigd is, voegt de afdeling P&T volgnummers toe en laat het wetsvoorstel 
drukken bij Sdu als ‘gewijzigd voorstel van wet’ (het “A-stuk”) (dit laatste gebeurt in de 
meeste gevallen). P&T stuurt de gedrukte versie aan de wetgevingsambtenaar, die de 
tekst controleert en een reactie met eventuele correcties terugstuurt. Het drukken, 
toevoegen van de volgnummers van de Eerste Kamerstukken, eventueel doorvoeren 
van correcties op de druk door P&T en het opnemen in de kamerstukken duurt 
gemiddeld 1-4 dagen. De respondenten van de Dienst Verslag en Redactie geven aan 
dat het meer dan 5 dagen in beslag neemt.  
 
Soms verzoekt de Kamer het ministerie om de wet als doorlopende tekst met 
aanpassingen in cursief aan te leveren.  
 

7.2.2 Drukproeven Staatsblad 
Bij de aanvraag van de eerste drukproef tijdens de behandeling in de Eerste Kamer 
gebruikt het ministerie het Digitale Loket voor het eerst tijdens het wetgevingstraject. 
Een groot aantal respondenten geeft aan het Digitaal Loket niet te kennen of niet te 
gebruiken. Het secretariaat op het ministerie voert deze taken uit (als aanleveraar).  
 
Na agendering in de Eerste Kamer of na het drukken van de Eerste Kamerstukken van 
de in de Tweede Kamer aangenomen wettekst, levert de aanleveraar het wetsvoorstel, 
de memorie van toelichting en eventuele bijlagen aan Sdu aan, via het Digitaal loket, 
voor het maken van drukproeven voor het Staatsblad. De aanleveraar voegt de 
materiële uitwerkingtreding en de grondslag van de regeling vaak als metadata toe. De 
respondenten (wetgevingsambtenaren) geven aan de handleiding ‘Gebruiksinstructie 
Digitaal Loket’ niet te gebruiken. Niet bekend is of het secretariaat gebruik maakt van 
deze handleiding.  
 
Sdu maakt op basis van de door het ministerie aangeleverde stukken een drukproef en 
zet deze klaar in het Digitaal Loket. Het secretariaat verneemt per e-mail dat er een 
drukproef klaar staat ter goedkeuring. Het secretariaat geeft de drukproeven aan de 
wetgevingsambtenaar. 
  
De wetgevingsambtenaar controleert handmatig de gehele tekst. Soms zijn correcties 
op de drukproef nodig. Uit de respons komt geen eenduidig beeld over hoe de 

O.7.2. Bij de aanvraag van 
de eerste drukproef tijdens 
de behandeling in de Eerste 
Kamer gebruikt het 
ministerie het Digitale 
Loket voor het eerst tijdens 
het wetgevingstraject. Een 
groot aantal respondenten 
geeft aan het Digitaal Loket 
niet te kennen of niet te 
gebruiken. Het secretariaat 
op het ministerie voert 
deze taken uit (als 
aanleveraar). 
De respondenten 
(wetgevingsambtenaren) 
geven aan de handleiding 
‘Gebruiks-instructie Digitaal 
Loket’ niet te gebruiken. 

C.7.1. De 
wetgevingsambtenaar 
controleert handmatig de 
gehele tekst. Soms zijn 
correcties op de drukproef 
nodig. Uit de respons komt 
geen eenduidig beeld over 
hoe de 
wetgevingsambtenaar of 
het secretariaat correcties 
doorvoert. 

O.7.1. Uit de respons 
ontstaat geen eenduidig 
beeld over hoe de digitale 
verzending plaatsvindt, per 
e-mail, en/of via het 
netwerk, en/of via een 
documentatiesysteem. 
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wetgevingsambtenaar of het secretariaat correcties doorvoert. Het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beschrijft de correcties in een 
Word document, dit leveren zij vaak weer aan via het Digitaal Loket. Bij andere 
ministeries gebeurt dit minder vaak. Het Ministerie van Economische Zaken levert 
regelmatig buiten het Digitaal Loket om correcties aan. Ook het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat doen 
dit vaak buiten het Digitaal Loket om en versturen per e-mail een PDF waarin met pen 
correcties zijn aangebracht. Wat ook voorkomt is dat de wetgevingsambtenaar of het 
secretariaat correcties invult in het correctieveld in Digitaal Loket of ze met pen 
aantekent op een uitdraai en deze per post opstuurt. 
 
De wetgevingsambtenaar neemt de correcties doorgaans op in het wetgevingsdossier. 
 
De respondenten geven aan een opdracht die klaarstaat binnen 1 tot 3 dagen af te 
handelen.  
 
Het secretariaat van de wetgevingsambtenaar zet de gecorrigeerde drukproeven klaar 
in het Digitaal Loket, ten behoeve van de publicatie (die na aanvaarding en 
bekrachtiging van het wetsvoorstel zal plaatsvinden). 
 

7.2.3 Voorleggen aan commissie en agendering commissie 
De medewerkers van P&T bekijken welke de beleidsverantwoordelijke commissie is en 
leggen het wetsvoorstel voor aan de betreffende commissiegriffier. Daarnaast plaatst 
de afdeling P&T het A-stuk (het gewijzigd voorstel van wet), zodra dit gereed is, op de 
website en attendeert de commissiegriffier hierop. Voor verspreiding van stukken onder 
de commissieleden geeft de commissiegriffier op alle stukken akkoord. De staf van de 
Griffier van de commissie stuurt de stukken (zoals het A-stuk) per e-mail naar de 
commissie en de afdeling P&T zorgt dat het in een papieren versie voorhanden is in de 
postvakjes. De commissiegriffier agendeert het voorstel voor de procedurevergadering. 
De leden van de commissie winnen informatie in (via informeel contact) ter 
voorbereiding voor de bespreking van het voorstel. 

7.2.4 Schriftelijke behandeling 
In uitzonderlijke gevallen kan de Voorzitter van de Eerste Kamer besluiten dat een 
wetsvoorstel wegens zijn spoedeisende karakter niet schriftelijk kan worden voorbereid 
en dat de commissie een mondeling eindverslag zou moeten uitbrengen. Deze situatie 
komt in praktijk nauwelijks voor. 
 
De Kamercommissie beslist hoe zij het wetsvoorstel behandelt (als hamerstuk 
aanbieden aan de plenaire vergadering of schriftelijk voorbereidend onderzoek 
uitvoeren). Indien de Kamercommissie beslist dat het voorstel schriftelijk voorbereid 
dient te worden, start zij de behandeling van het wetsvoorstel.  
 
In het kader van de behandeling in de Kamercommissie kan een inbrengvergadering 
plaatsvinden. Daarna kan de Kamercommissie nog op verschillende manieren 
inlichtingen verkrijgen of informatie verzamelen. Dit doet zij soms in een mondeling 
overleg met de minister en regelmatig schriftelijk. De Kamercommissie raadpleegt 
soms externe partijen. Het organiseren van een openbare hoorzitting of het plaatsen 
van een oproep voor schriftelijk commentaar komt bijna nooit voor. De leden van de 
commissie leveren input namens hun fractie, welke zij elektronisch aanleveren bij de 
commissiegriffier. Gedurende het proces onderhoudt de griffier van de commissie 
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contact met de wetgevingsambtenaar per email of telefoon, omtrent inhoudelijke zaken 
en voortgang en procedure. De Griffier maakt notulen en een besluitenlijst van de 
vergadering. 
 
De Kamercommissie overweegt om een voorlopig verslag of meteen een eindverslag te 
maken. Indien de Kamercommissie ervoor kiest een voorlopig verslag te maken, legt 
de Griffier de afweging hiertoe vast in de notulen. De Griffier maakt de notulen van de 
Kamercommissie openbaar. De Griffier stelt een voorlopig verslag op uit de inbreng van 
de leden. Voor het opstellen van het verslag, gebruikt de Griffier van de Eerste Kamer 
altijd dezelfde vorm en opmaak. Er is een standaard sjabloon voor het verslag. Er is 
een principetermijn vastgesteld waarbinnen het concept opgeleverd moet zijn; dit is 
vijf dagen, maar kan bij spoedeisende wetsvoorstellen ook slechts een kwestie van 
uren zijn.  
De leden van de commissie ontvangen het conceptverslag in hun postvak of per e-mail. 
De leden brengen eventuele wijzigingen in het conceptverslag aan in het Word-
document. 
 
De afdeling P&T laat het verslag drukken - het drukken van het verslag kost gemiddeld 
1 dag -, zet het verslag op de website en stuurt het naar het ministerie. Het gedrukte 
verslag ontvangen de leden van de Kamercommissie via hun Sdu-abonnement of door 
het gericht op te vragen bij de bode. Dit geldt voor alle kamerstukken. Alle stukken per 
wetsvoorstel, inclusief de niet-openbare informatie, zijn voor leden ook beschikbaar via 
de website/intranet van de Eerste Kamer. 
 
De wetgevingsambtenaar van het eerstverantwoordelijk ministerie stelt als reactie op 
een voorlopig verslag van de Kamercommissie een memorie van antwoord op, soms 
aan de hand van een sjabloon. Het opstellen van een memorie van antwoord duurt 
gemiddeld twee weken, maar is afhankelijk van de omvang van het verslag en de 
spoed die het wetsvoorstel heeft. De wetgevingsambtenaar stelt de aanbiedingsbrief bij 
de memorie van antwoord op basis van een sjabloon op. Het maken van de 
aanbiedingsbrief bij de memorie van antwoord kost over het algemeen niet veel tijd. 
De bewindspersoon ondertekent de memorie van antwoord en de aanbiedingsbrief. De 
wetgevingsambtenaar neemt de memorie van antwoord samen met de 
aanbiedingsbrief op in het wetgevingsdossier. 
 
De Kamercommissie bespreekt in haar vergadering de noodzaak tot verdere 
behandeling en het uitbrengen van een nader verslag op basis van het voorlopig 
verslag, de memorie van antwoord en het aangeleverde wetsvoorstel en de memorie 
van toelichting. Om tot deze overweging te komen wachten de leden van de commissie 
altijd op het memorie van antwoord van het ministerie. Indien de Kamercommissie een 
nader voorlopig verslag uitbrengt (omdat ze de eerder gestelde vragen nog niet 
afdoende beantwoord vindt, of er nieuwe vragen zijn n.a.v. de memorie van antwoord) 
(proces zoals voor een voorlopig verslag), stelt de wetgevingsambtenaar een nadere 
memorie van antwoord op. Het komt regelmatig voor dat dit aan de hand van een 
sjabloon gebeurt, tevens stelt hij daarbij vaak een aanbiedingsbrief op. Hij neemt de 
nadere memorie van antwoord op in het wetgevingsdossier. 
 
De Griffier van de Kamercommissie stelt een eindverslag op volgens hetzelfde proces 
zoals voor een voorlopig verslag. De Griffier maakt een beknopt verslag van de 
Kamercommissie, met daarin de conclusies en besluiten van de Kamercommissie (niet 
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met uitleg over de totstandkoming van beslissingen, overwegingen en persoonlijke 
inbreng), openbaar op de website van de Eerste Kamer.  

7.2.5 Agendering plenaire behandeling 
Het College van Senioren (voorzitter, ondervoorzitter en alle fractievoorzitters) bepalen 
formeel wat er op de agenda van de Eerste Kamer staat. De commissiegriffier brengt in 
de besluitenlijst naar voren dat en wanneer de commissie een voorstel plenair wil 
behandelen. Via de afdeling P&T ontvangt het college een lijst met voorgestelde 
plenaire behandelingen, door deze afdeling samengesteld op basis van de 
besluitenlijsten van de commissies. Het College van Senioren gaat akkoord met de 
agendering van het wetsvoorstel. 
 
Een medewerker constitutioneel proces en de Griffier van de Eerste Kamer (de 
‘hoofdgriffier’) stellen vervolgens de gedetailleerde, definitieve agenda voor de plenaire 
vergadering voor en overleggen deze agenda met de Voorzitter van de Kamer die 
uiteindelijk het tijdschema vaststelt. De medewerker constitutioneel proces stemt met 
de secretaresse van de bewindspersoon de aanwezigheid van de bewindspersoon bij 
het debat af. De Griffier draagt zorg voor de logistieke organisatie van het plenaire 
debat en is hier ook bij aanwezig. 

7.2.6 Intrekken wetsvoorstel 
Het kan voorkomen dat een bewindspersoon overweegt om het wetsvoorstel in te 
trekken. Dit kan op elk moment gedurende de gehele parlementaire behandeling 
gebeuren. De wetgevingsambtenaar (projectteam), betrokken ambtenaren, 
departements-/ afdelingsleiding, bekijken de noodzaak tot intrekking, de 
bewindspersoon beslist. Het proces is zoals beschreven in 6.2.18 (gelijk aan intrekking 
tijdens Tweede Kamerbehandeling). 

7.2.7 Plenaire behandeling 
Voorafgaand aan het debat zetten de leden bij binnenkomst een handtekening op de 
handtekeningenlijst voor het geval een hoofdelijke stemming plaats moet vinden en 
zodat de voorzitter zich kan verzekeren dat er het benodigde quorum is.  
 
De Kamerleden stellen in twee termijnen vragen. De wetgevingsambtenaar van het 
eerstverantwoordelijk ministerie (en eventueel betrokken ambtenaren) noteert de 
vragen en stelt antwoorden op. In de tweede termijn beantwoordt de bewindspersoon 
de vragen, waarop de Kamerleden opnieuw vragen stellen die direct door de 
bewindspersoon worden beantwoord. Aan het eind van het debat vraagt de Voorzitter 
van de Kamer of er behoefte is aan stemming. De voorzitter kan de aanvaarding van 
het wetsvoorstel vaststellen zonder stemming. Indien stemming gewenst is, stemt de 
Kamer in de volgende vergadering over het wetsvoorstel.  
 
De voorzitter sluit de vergadering af.  

7.2.8 Novelle 
Twee wetgevingsjuristen en één beleidsambtenaar van de 48 respondenten hebben in 
de afgelopen vijf jaar meegemaakt dat tijdens de behandeling in de Eerste Kamer werd 
besloten tot het opstellen van een novelle.  
 
Opmerking respondent 
'Een Novelle moet bijna altijd snel en wordt dus veelal informeel aangepakt.' 
 
 

O.7.3. Een novelle 
doorloopt hetzelfde proces 
als een wetsvoorstel, waar 
gewenst en mogelijk 
versneld. In het kader van 
de doorlooptijd wordt dit 
veelal informeel aangepakt. 
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Een novelle doorloopt hetzelfde proces als een wetsvoorstel, waar gewenst en mogelijk 
versneld. Het komt weinig voor dat de wetgevingsambtenaar voor het traject van de 
novelle een planning opstelt. In het kader van de behandeling van een novelle kan 
interdepartementaal overleg plaatsvinden. De behandelend ambtenaar beslist over het 
algemeen of interdepartementaal overleg en/of toetsing nodig is. Interdepartementaal 
overleg vindt meestal plaats per telefoon, per e-mail of in een persoonlijk overleg. De 
wetgevingsambtenaren leggen bijna nooit de overweging of interdepartementaal 
overleg nodig is vast in het wetgevingsdossier. Na toetsing behandelen 
achtereenvolgens de ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer de novelle. 

7.2.9 Tekenen wetsvoorstel 
De Griffie plaatst op de originele wettekst, waarop eerder een handtekening is 
geplaatst door de voorzitter van de Tweede Kamer, het stempel “De Staten-Generaal 
hebben het voorstel aangenomen zoals het daar ligt” (ter mededeling aan de 
Koningin). Na de stemming of aanvaarding zonder stemming tekent de Voorzitter van 
de Eerste Kamer bij de stempel. Een bode van de Eerste Kamer brengt het 
wetsvoorstel naar het Kabinet der Koningin. 
 

7.2.10 Stenogram en Handelingen 
De Griffie van de Eerste Kamer stelt een officieel verslag op (zonder gebruik van een 
sjabloon). Respondenten van de Dienst Verslag en Redactie geven aan dat dit altijd op 
basis van een sjabloon gebeurt.  
 
De Dienst Verslag en Redactie (van de Tweede Kamer, die zowel de stenogrammen en 
Handelingen van de Tweede als van Eerste Kamer maakt) maakt een stenogram van 
de plenaire vergadering en plaatst deze op woensdag op de website (ongecorrigeerd 
stenogram). De dienst legt aan ieder lid zijn/haar bijgedragen deel voor. Na ontvangst 
van eventuele aanpassingen maakt de dienst binnen 2 weken een gecorrigeerd 
stenogram, dit plaatsen zij ook op de website. Dit wordt vervolgens opgemaakt tot 
Handelingen, deze worden naar Sdu gestuurd om te laten drukken. 

7.2.11 Overzicht I-Timer 
Deze stap geldt alleen voor een implementatiewet. Het eerstverantwoordelijk 
ministerie voert de relevante gegevens (termijnen etc.) van wetsvoorstellen ter 
implementatie van een EG-richtlijn in, in het elektronische systeem i-Timer. De Minister 
van Buitenlandse Zaken stuurt de Voorzitter van de Eerste Kamer elk kwartaal een 
uitdraai van de gegevens per regeling in i-Timer (kwartaaloverzicht) om de Kamer over 
de stand van de implementaties te informeren. 2 van de 7 respondenten uit de Eerste 
Kamer geven aan nooit een uitdraai met een kwartaaloverzicht te ontvangen, de 
overige 5 respondenten ontvangen het kwartaaloverzicht bijna altijd. Eén respondent 
kijk vaak naar de gegevens uit de i-Timer en doet ook actief iets met deze gegevens. 
De overige respondenten bekijken of gebruiken het systeem soms. 
 

O.7.4. De Minister van 
Buitenlandse Zaken stuurt 
de Voorzitter van de Eerste 
Kamer elk kwartaal een 
uitdraai van de gegevens 
per regeling in i-Timer 
(kwartaaloverzicht) om de 
Kamer over de stand van 
de implementaties te 
informeren. 2 van de 7 
respondenten uit de Eerste 
Kamer geven aan nooit een 
uitdraai met een 
kwartaaloverzicht te 
ontvangen, de overige 5 
respondenten ontvangen 
het kwartaaloverzicht bijna 
altijd. Eén respondent kijkt 
vaak naar de gegevens uit 
de i-Timer en doet ook 
actief iets met deze 
gegevens. De overige 
respondenten bekijken of 
gebruiken het systeem 
soms. 
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BPMN-plaat 7.1: Eerste Kamer; netwerkniveau. 
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BPMN-plaat 7.2: Eerste Kamer; ontvangst en drukken Kamerstukken. 
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BPMN-plaat 7.3: Eerste Kamer; aanvragen drukproeven Staatsblad. 
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BPMN-plaat 7.4: Eerste Kamer; voorleggen aan de Kamercommissie. 
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BPMN-plaat 7.5: Eerste Kamer; schriftelijk behandelen en verslagleggen. 



 

165 
 

 

 
BPMN-plaat 7.6: Eerste Kamer; agendering plenaire behandeling. 
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BPMN-plaat 7.7: Eerste Kamer; plenaire behandeling. 
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BPMN-plaat 7.8: Eerste Kamer; novelle. 
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BPMN-plaat 7.9: Eerste Kamer; verslaglegging. 
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8 Bekrachtiging en Bekendmaking 

8.1 Netwerkniveau  

8.1.1 Proces 
Voor de bekrachtiging en bekendmaking van een formele wet en een AMvB worden 
de volgende stappen doorlopen.  
 

Betrokken actoren Toelichting  
Eerstverantwoordelijk ministerie  Ministerie met de primaire 

verantwoordelijkheid voor de 
ontwerpregeling. 

Ministerie van Justitie - Directie Wetgeving – 
functionaris publicatie 

Verantwoordelijk voor de uitgifte 
van het Staatsblad: 
voorbereiding van wetten en 
AMvB’s voor publicatie in het 
Staatsblad en de aanlevering aan 
Sdu. 

Kabinet der Koningin Zorgt voor de ambtelijke 
ondersteuning van de Koningin 
bij de uitoefening van haar 
staatsrechtelijke taken en 
fungeert als schakel tussen 
Koningin en ministers.  

Betrokken ministeries  Op grond van beleidsdomein bij 
het onderwerp betrokken 
ministerie. 

Sdu Uitgever van met name 
overheidsinformatie, belast met 
het drukken en publiceren van 
officiële stukken. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken  Betrokken bij de validatie en 
verwerking van notificatie aan de 
Europese Commissie van 
geïmplementeerde maatregelen.  

Europese Commissie (EC) Instelling van de Europese Unie. 
Belichaamt en behartigt het 
algemeen belang van de EU. 

Tabel 8.1 Toelichting Betrokken actoren 

 
Trigger 
Trigger voor het proces is de aanvaarding door de beide Kamers der Staten-Generaal 
voor een formele wet en het tekenen van het nader rapport door de bewindspersoon na 
ontvangst van het advies van de Raad van State voor een AMvB. 
 
Doel 
De bekrachtiging van een wetsvoorstel of ontwerpbesluit door de Koningin heeft tot 
doel het vaststellen (van kracht worden) van een wet of besluit. Het doel van de 
bekendmaking is het kenbaar maken van de wet of amvb met het oog op de 
inwerkingtreding daarvan.  
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Bekrachtiging 
Na tekening van het wetsvoorstel door de voorzitter van de Eerste Kamer brengt een 
bode van de Eerste Kamer de naar het Kabinet der Koningin. In geval van een 
ontwerpbesluit levert het ministerie (na de fase van advisering door de Raad van 
State) het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (nader rapport, nota van 
toelichting) aan bij het Kabinet der Koningin. De Koningin tekent de wet of het besluit 
(bekrachtiging). Het Kabinet der Koningin stuurt de getekende wet of het besluit door 
naar het eerstverantwoordelijk ministerie voor het tekenboek van de minister ten 
behoeve van contrasignering.  
 
Contrasignering 
Indien het eerstverantwoordelijk ministerie gebruik maakt van een verklaring van 
contraseign kan afstemming plaatsvinden tussen de betrokken bewindspersoon en 
Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie. De ondersteuning van de 
bewindspersoon of de wetgevingsambtenaar doen de wet of het besluit met toelichting 
in een tekenboek en leggen dit voor aan de bewindspersoon. De bewindspersoon 
signeert de wet of het besluit. Eventuele medeverantwoordelijke bewindspersonen 
signeren de wet of het besluit. 
 
Bekendmaking 
De wetgevingsambtenaar bekijkt, soms in overleg met de werkgroep, hoe de 
bekendmaking plaats zou moeten vinden. Regelmatig vindt hiervoor overleg plaats met 
de verantwoordelijke functionaris (functionaris publicatie) van het Ministerie van 
Justitie over de uitgiftedatum. De functionaris publicatie bekijkt de drukproeven 
(aangevraagd en eventueel gecorrigeerd door het ministerie) in het Digitaal Loket en 
maakt ze gereed voor publicatie. De Minister van Justitie tekent voor de uitgifte van de 
wet of het besluit. De functionaris geeft via Digitaal Loket akkoord voor de publicatie in 
het Staatsblad. De Sdu publiceert de wet of AMvB in het elektronische Staatsblad. 
 
Notificatie 
Indien het wetsvoorstel of ontwerpbesluit op een eerder moment in het proces van 
totstandkoming genotificeerd is bij de Europese Commissie (notificatie van 
vastgestelde regelgeving welke technische voorschriften, steunmaatregelen of andere 
notificatieplichtige regels bevatten), dient deze notificatie te worden afgerond. Op het 
moment dat de wet of AMvB bekrachtigd en gepubliceerd is, meldt het ministerie de 
eerder genotificeerde ontwerp-regeling ‘af’ door een bericht te sturen aan de EC, met 
daarbij de wet of AMvB. 
 
Bij een implementatiewet voert het ministerie op het moment dat de wet 
gepubliceerd is de volgende stappen uit teneinde het implementatieproces af te 
ronden. Het ministerie doet (door tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken) een notificatie van de implementatie van Europese regelgeving in nationale 
regelgeving (formele wet) door de Europese Commissie te berichten dat de 
implementatie is afgerond en de relevante gegevens over de implementatiewet door 
te geven en de wet toe te zenden. Tevens voert het ministerie de gegevens in i-Timer. 
 
 
Voor een ministeriële regeling geldt een ander proces.  
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Trigger 
De fase van vaststelling en bekendmaking begint zodra volledige overeenstemming 
over de ontwerp-regeling is bereikt. 
 
Doel 
Met de vaststelling wordt de ontwerpregeling een officiële ministeriële regeling. De 
bekendmaking heeft als doel de regeling vast te stellen met het oog op de 
inwerkingtreding ervan. 
 
Vaststelling 
De bewindspersoon ondertekent de ministeriële regeling. 
 
Bekendmaking 
Het ministerie levert de stukken via Digitaal Loket aan voor publicatie in de 
Staatscourant. Indien nodig corrigeert het ministerie de drukproeven. De Sdu 
publiceert de regeling in de elektronische Staatscourant. 
 
Notificatie 
Indien de ontwerpregeling op een eerder moment in het proces genotificeerd is bij de 
Europese Commissie (notificatie van vastgestelde regelgeving die technische 
voorschriften, steunmaatregelen of andere notificatieplichtige regels bevat), dient deze 
notificatie te worden afgerond. Op het moment dat de ministeriële regeling vastgesteld 
en gepubliceerd is, meldt het ministerie de eerder genotificeerde regeling hiertoe ‘af’ 
door een bericht te sturen aan de EC, met daarbij de ministeriële regeling. 
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8.1.2 Product 
Producten Voorgeschreven Toelichting  

Staatsblad + Bevat de publicatie van de wet of 
de AMvB. 

Staatscourant + Bevat de publicatie van de 
ministeriële regeling. 

Wet / amvb / ministeriële regeling + Regeling. 

Memorie van toelichting / nota van 
toelichting/ toelichting 

+ Toelichting bij regeling. 

Verklaring van contraseign + Verklaring van een 
bewindspersoon dat hij de wet of 
het besluit, nadat de Koningin 
haar handtekening heeft 
geplaatst, zal contrasigneren. 

Drukproeven Staatscourant  Proeven ten behoeve van de 
publicatie van de wet in het 
Staatscourant. 

Publicatie wet / besluit in 
Staatsblad 

+ Bekendgemaakte wet of AMvB. 

Publicatie ministeriële regeling in 
Staatscourant 

+ Bekendgemaakte ministeriële 
regeling. 

Transponeringstabel  + Tabel waaruit blijkt of en hoe de 
afzonderlijke bepalingen van de 
EU-regeling zijn geïmplementeerd. 

Notificatiebericht + Bericht van notificatie aan de 
Europese Commissie. 

Tabel 8.2 Toelichting Producten 
 
 
 

8.1.3 Ondersteuning 
Ondersteuning Toelichting 
E-mail Het versturen van digitale boodschappen via 

internet. 
i-Timer Applicatie om departementen te helpen bij 

de bewaking van implementatietermijnen 
voor Europese richtlijnen en wetgeving.  

Systeem website EC Systeem ten behoeve van de melding van 
lidstaten van implementatie. 

Digitaal Loket Een online ICT-voorziening voor het 
aanleveren, corrigeren en controleren van 
kopij voor officiële publicaties.  

Tabel 8.3 Toelichting Ondersteuning 

 
 

8.2 Organisatie- en functieniveau 
De eerste drie stappen beschrijven het proces bij een ministeriële regeling. 

8.2.1 Vaststellen ministeriële regeling 
De wetgevingsambtenaar legt de regeling en de toelichting ter ondertekening voor aan 
de verantwoordelijke bewindspersoon. Indien er medeverantwoordelijke 
bewindspersonen zijn, ondertekenen zij vervolgens ook de regeling.  

8.2.2 Bekendmaken ministeriële regeling 
Het secretariaat van de wetgevingsambtenaar levert de regeling en de toelichting via 
Digitaal Loket aan voor publicatie in de Staatscourant. Sdu levert via Digitaal Loket 
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drukproeven aan. Indien nodig corrigeert de wetgevingsambtenaar de drukproeven en 
geeft akkoord. Het secretariaat geeft via Digitaal Loket opdracht voor publicatie. Sdu 
publiceert de regeling in de elektronische Staatscourant. 

8.2.3 Afronding notificatie ministeriële regeling 
Indien de wetgevingsambtenaar op basis van de Europese notificatieplicht de 
ontwerpregeling heeft genotificeerd bij de Europese Commissie rondt hij dit proces als 
volgt af. De wetgevingsambtenaar of de notificatiecoördinator deelt aan de EC per e-
mail mede dat de (eerder genotificeerde) regeling is vastgesteld en stuurt daarbij de 
vastgestelde ministeriële regeling mee. 
 
De volgende stappen worden doorlopen bij een formele wet of AMvB, en zijn niet van 
toepassing bij een ministeriële regeling. 

8.2.4 Aanbieden aan Koningin 
Na het plaatsen van zijn handtekening op de wet door de Voorzitter van de Eerste 
Kamer brengt een bode het wetsvoorstel naar het Kabinet der Koningin. 
 
In geval van een Amvb levert de wetgevingsambtenaar (na de fase van advisering 
door de Raad van State) het door de bewindspersoon ondertekende nader rapport , het 
originele het advies van de Raad van State, het ontwerpbesluit en de door de 
bewindspersoon ondertekende nota van toelichting aan bij het Kabinet der Koningin. 
 
De functionarissen van het Kabinet der Koningin (DIV) verwerken de status in het 
registratiesysteem. Wet Regelgeving en Verzoekschriften (WRV) bereidt de stukken 
voor en geleidt de wet of de AMvB door naar de Koningin voor ondertekening. De 
Koningin ondertekent een wet tweemaal door haar handtekening te plaatsen onder de 
tekst "De Koningin bewilligt in het voorstel" (vaststelling wet) en bij het slotfomulier -
“lasten en bevelen”- onderaan het wetsvoorstel (bekendmaking). Het Kabinet der 
Koningin vermeldt na het woord "Gegeven" onderaan het wetsvoorstel de plaats en 
datum van bekrachtiging. Bij een AMvB ondertekent de Koningin het besluit 
(eenmaal). 
 
Het Kabinet der Koningin stuurt de getekende wet of AMvB door naar het 
eerstverantwoordelijk ministerie voor het tekenboek van de minister voor 
contrasignering. 

8.2.5 Verklaring van contraseign 
In afwijking van het normale proces van contrasignering kan, indien een 
bewindspersoon ten tijde van de bekrachtiging en bekendmaking afwezig is en deze 
toch doorgang moet vinden, de bewindspersoon een verklaring van contraseign 
tekenen. De daadwerkelijke contrasignering van de wet of AMvB vindt dan op een later 
moment (na de bekendmaking) plaats.  
 
25% van de respondenten op dit onderdeel, met betrekking tot AMvB’s, (4 van de 16 
wetgevingsjuristen) heeft in de afgelopen vijf jaar een proces met een verklaring van 
contraseign meegemaakt. Bij formele wetten is dit 17 % van de respondenten op dit 
onderdeel (8 van de 48).  
 
Wetgevingsambtenaren geven aan dat zij een verklaring van contraseign altijd met 
standaard inhoud en indeling opstellen. Bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische 

O.8.1. 25% van de 
respondenten op dit 
onderdeel heeft, met 
betrekking tot amvb’s, (4 
van de 16 
wetgevingsjuristen) in de 
afgelopen vijf jaar een 
proces met een verklaring 
van contraseign 
meegemaakt. Bij formele 
wetten is dit 17 % van de 
respondenten op dit 
onderdeel (8 van de 48).  

C.8.1. 
Wetgevingsambtenaren 
geven aan dat zij een 
verklaring van contraseign 
altijd met standaard inhoud 
en indeling opstellen. Bij 
het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het 
Ministerie van Economische 
Zaken werkt men nooit met 
een template, terwijl het 
Miniterie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
aangeeft dat zij altijd 
werken met een template. 
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Zaken werkt men niet met een template, terwijl het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap aangeeft dat zij wel met een template werken. 
 

Opmerking respondent: 
 ‘Verklaringen van contraseign worden veelvuldig aan het eind van het jaar gebruikt; 
dit is een administratieve procedure waar de verantwoordelijke 
beleidsmaker/wetgevingsjurist geen bemoeienis mee heeft.' 
 

 
 

De wetgevingsambtenaren archiveren de verklaring van contraseign in het dossier van 
het wetgevingstraject, het Kabinet van de Koningin archiveert de verklaring van 
contraseign bij de originele wet of AMvB. 

8.2.6 Afstemmen verklaring van contraseign  
Indien men bij het eerstverantwoordelijk ministerie gebruik maakt van een verklaring 
van contraseign, komt het regelmatig voor dat afstemming plaatsvindt tussen (het 
secretariaat van) de betrokken bewindspersoon en de publicatiefunctionaris van 
Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie. De afstemming gebeurt meestal aan 
de hand van telefonisch overleg en in veel gevallen ook per e-mail. 
De respondenten van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven aan dat afstemming met Directie Wetgeving 
nooit plaatsvindt. De respondenten van de ministeries van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geven aan 
dat deze afstemming altijd plaatsvindt.  
 
Daarnaast vindt vaak afstemming met het Kabinet der Koningin plaats (vaker dan 
afstemming met Directie Wetgeving). Dit gebeurt door middel van telefonisch overleg 
en e-mail communicatie.  

8.2.7 Contrasignering 
Wetgevingsambtenaren houden regelmatig rekening met agenda’s van de 
verantwoordelijke (en betrokken) bewindspersoon bij het voorbereiden van de 
contrasignering. Bij het Ministerie van Defensie houdt men hier nooit rekening mee, bij 
het Ministerie van Economische Zaken juist vaak wel. 
  
De ondersteuning van de bewindspersoon of de wetgevingsambtenaar doen de wet of 
het besluit met toelichting in een tekenboek en leggen dit voor aan de bewindspersoon. 
De bewindspersoon plaatst onderaan de wet twee handtekeningen (contraseign), in 
geval van een AMvB één handtekening. 
Het ministerie (wetgevingscoördinator) zendt, na contrasignering door de  
eerstverantwoordelijke bewindspersoon, de stukken door voor contrasignering door de 
medebetrokken bewindspersonen, meestal per interdepartementale koeriersdienst.  
 

8.2.8 Aanvragen drukproeven AMvB 
In geval van een AMvB vraagt het secretariaat van de wetgevingsambtenaar 
drukproeven voor het Staatsblad aan via het Digitaal Loket.  
 
De aanleveraar levert het ontwerpbesluit, de nota van toelichting en eventuele bijlagen 
aan aan Sdu, via het Digitaal loket. De aanleveraar voegt vaak de materiële 
uitwerkingtreding en de grondslag van de regeling als metadata toe. De respondenten 
(wetgevingsambtenaren) geven aan de handleiding ‘Gebruiksinstructie Digitaal Loket’ 

C.8.2. De respondenten 
van Ministerie van 
Economische Zaken en 
Ministerie van Sociale 
Zaken geven aan dat 
afstemming met Directie 
Wetgeving nooit 
plaatsvindt. De 
respondenten van de 
Ministeries van 
Buitenlandse Zaken en 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport geven aan dat 
deze afstemming altijd 
plaatsvindt.  

C.8.3. 
Wetgevingsambtenaren 
houden regelmatig 
rekening met agenda’s van 
de verantwoordelijke (en 
betrokken) bewindspersoon 
bij het voorbereiden van de 
contrasignering. Bij het 
Ministerie van Defensie 
houdt men hier nooit 
rekening mee, bij het 
Ministerie van Economische 
Zaken juist vaak wel.  
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niet te gebruiken. Het is niet bekend of het secretariaat gebruik maakt van deze 
handleiding.  
 
Sdu maakt op basis van de door het ministerie aangeleverde stukken een drukproef en 
zet deze klaar in het Digitaal Loket. Het secretariaat verneemt per e-mail dat er een 
drukproef klaar staat ter goedkeuring. Het secretariaat geeft de drukproeven aan de 
wetgevingsambtenaar. 
  
De wetgevingsambtenaar controleert handmatig de gehele tekst. Soms zijn correcties 
op de drukproef nodig. Uit de respons komt geen eenduidig beeld over hoe de 
wetgevingsambtenaar of het secretariaat correcties doorvoert. Het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beschrijft de correcties in een Word 
document. Dit levert zij vaak weer aan via het Digitaal Loket. Bij andere ministeries 
gebeurt dit minder vaak. Het Ministerie van Economische Zaken levert regelmatig 
buiten het Digitaal Loket om correcties aan. Ook het Ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat doen dit vaak buiten het 
Digitaal Loket om en versturen per e-mail een PDF waarin met pen correcties zijn 
aangebracht. Wat ook voorkomt is dat de wetgevingsambtenaar of het secretariaat 
correcties invult in het correctieveld in Digitaal Loket of ze met pen aantekent op een 
uitdraai en deze per post opstuurt. 
 
De wetgevingsambtenaar neemt de correcties doorgaans op in het wetgevingsdossier. 
 
De respondenten geven aan dat zij een opdracht die klaarstaat binnen 1 tot 3 dagen 
afhandelen.  
 
Het secretariaat van de wetgevingsambtenaar zet de gecorrigeerde drukproeven klaar 
in het Digitaal Loket voor de functionaris publicatie. 

8.2.9 Voorbereiden publicatie 
De wetgevingsambtenaar bekijkt, soms in overleg met de werkgroep, hoe en wanneer 
de bekendmaking gaat (zou moeten gaan) plaatsvinden. Overwegingen hieromtrent 
neemt men niet op in het wetgevingsdossier.  
 
Er vindt regelmatig overleg plaats met de verantwoordelijke functionaris van het 
Ministerie van Justitie over de uitgiftedatum. Alleen het Ministerie van Defensie geeft 
aan dat dit altijd gebeurt. Als er overleg plaatsvindt gebeurt dit meestal per telefoon en 
soms per e-mail. 
 
De wetgevingsambtenaar stuurt de originele teksten en een groen 
aanbiedingsformulier voor het Staatsblad naar de functionaris publicatie van Justitie. 
De functionaris publicatie bekijkt de gecorrigeerde drukproeven die in het Digitaal 
Loket klaarstaan (in eerdere fase aangevraagd en gecorrigeerd). De functionaris kent 
de stukken een Staatsbladnummer toe, bepaalt de officiële datum van ondertekening 
(bekrachtiging en signering), beziet of de wet of AMvB volledig is ondertekend en 
bekijkt of eventuele correcties in het origineel legitiem zijn. Vervolgens voegt de 
functionaris het Staatsbladnummer toe op het document, en (bij wetten) het 
Kamerstuknummer. De Minister van Justitie tekent voor uitgifte. De functionaris voegt 
bij de handtekening van de Minister de datum van uitgifte. De functionaris zet de 
volledige aangevulde drukproeven in Digitaal Loket en geeft akkoord voor de publicatie 
in het Staatsblad (goedkeuring eindproduct). De Sdu publiceert de regeling in het 
elektronische Staatsblad.  

C.8.4. Er vindt regelmatig 
overleg plaats met de 
verantwoordelijke 
functionaris van het 
betrokken ministerie over 
de uitgiftedatum. Alleen 
Ministerie van Defensie 
geeft aan dat dit altijd 
gebeurt. Als er overleg 
plaatsvindt gebeurt dit 
meestal per telefoon en 
soms per e-mail. 
 

O.8.2. De 
wetgevingsambtenaar 
controleert handmatig de 
gehele tekst. Soms zijn 
correcties op de drukproef 
nodig. Respondenten geven 
aan buiten het Digitale 
loket om correcties aan te 
leveren. 
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Na publicatie in het Staatsblad controleert de wetgevingsambtenaar de tekst altijd op 
fouten. Indien er fouten in voorkomen, verzoekt de wetgevingsambtenaar de 
functionaris publicatie van Justitie om verbetering. De functionaris publicatie stelt een 
Verbeterblad op en laat Sdu dit publiceren. 

8.2.10  Afronding notificatie 
Indien de wetgevingsambtenaar op basis van de Europese notificatieplicht het 
wetsvoorstel of ontwerpbesluit heeft genotificeerd bij de Europese Commissie rondt hij 
dit proces als volgt af. De wetgevingsambtenaar of de notificatiecoördinator deelt aan 
de EC per e-mail mede dat de (eerder genotificeerde) regeling is vastgesteld en stuurt 
daarbij de vastgestelde wet of AMvB mee. 
 

8.2.11  Afronding implementatie 
Deze stap is naast bovenstaande stappen van toepassing op een implementatiewet.  
 
 De wetgevingsambtenaar (of de notificatiecoördinator) voert, zodra de wet in het 
Staatsblad is gepubliceerd, de gegevens omtrent de regeling, de implementatie en de 
datum van publicatie en inwerkingtreding in een elektronisch systeem via de daarvoor 
bestemde website van de Europese Commissie. Dit gaat via het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, dat de invoering valideert voor het naar de EC verzonden wordt. 
Daarnaast voert de wetgevingsambtenaar de gegevens in in I-timer 
(interdepartementaal systeem). Deze notificatie kan ook per brief geschieden, welke de 
wetgevingsambtenaar of notificatiecoördinator aan het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken verstuurt, die hem doorzendt naar de EC. 
 
Daarnaast stuurt de wetgevingsambtenaar op dezelfde dag per e-mail de wet, de 
memorie van toelichting, de transponeringstabel en de Staatsbladpublicatie naar de 
Europese Commissie. 
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BPMN-plaat 8.1: Bekrachtiging en bekendmaking; netwerkniveau. 
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BPMN-plaat 8.2: Bekrachtiging en bekendmaking; aanbieden aan de Koningin. 
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BPMN-plaat 8.3: Bekrachtiging en bekendmaking; afstemmen verklaring van contraseign. 
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BPMN-plaat 8.4: Bekrachtiging en bekendmaking; voorbereiden publicatie. 
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BPMN-plaat 8.5: Bekrachtiging en bekendmaking; officieel elektronisch bekend maken. 
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9 Consolidatie 

9.1 Netwerkniveau  

9.1.1 Proces 

Betrokken actoren Toelichting  
Sdu Uitgever van met name overheidsinformatie (Staatsblad, 

Staatscourant), belast met het drukken en publiceren van 
officiële stukken. Tevens als huidige beheerder van het 
basiswettenbestand (www.wetten.nl) belast met 
consolidatie. De afdeling die verantwoordelijk is voor de 
consolidatie van het wettenbestand is de wettenredactie 
van Sdu. Dit team bestaat uit ongeveer 14 mensen. 

Eerstverantwoordelijk ministerie  
Ministerie met de primaire verantwoordelijkheid voor de 
ontwerpregeling. 

Tabel 9.1 Toelichting betrokken actoren 

 
Trigger 
Voorafgaand aan de publicatie van een wet, AMvB of ministeriële regeling is de 
wettenredactie op de hoogte van een op handen zijnde publicatie. Op dat moment start 
de wettenredactie het proces van consolidatie. 
 
Doel 
Doel van de consolidatie is het verschijnen van een geldende tekst van een regeling in 
het Basiswettenbestand, van een actuele doorlopende (dus niet authentieke) tekst na 
elke wijziging van de regeling en van bijgewerkte versies van alle regelingen die door 
deze regeling worden gewijzigd op de openbare website www.wetten.nl. 
 
Consolidatie 
De voorbereider van Sdu zet het stuk in het CMS, controleert de bestanden en maakt 
taken voor de verwerker aan. De verwerker voert de taken uit en neemt bij 
onduidelijkheden in de bestanden contact op met het ministerie. De controleur van Sdu 
controleert de verwerking en stuurt de bestanden door naar wetten.nl. Daarin worden 
de bestanden ’s nachts upgeload, in principe binnen 2 dagen na de publicatie. 
 



 

183 
 

9.1.2 Product 
Producten Voorgeschreven Toelichting  

Gepubliceerde tekst + Dient als inputbestand voor de 
consolidatie. 

Geconsolideerde tekst + Teksten van wet- en 
regelgeving na consolidatie. 

Aanwijzingen afdeling Elektronische 
bekendmaking 

 Interne instructies en 
aanwijzing betreffende een 
specifieke te consolideren 
tekst van de afdeling 
Elektronische bekendmaking 
van Sdu 

Aanwijzingen ministerie  Specifieke aanwijzingen en 
verduidelijking van de 
contactpersoon voor 
consolidatie van het 
eerstverantwoordelijk of 
betrokken ministerie. 

Tabel 9.2 Toelichting Producten 

9.1.3 Ondersteuning 
Ondersteuning Toelichting 
Workflowsysteem wettenredactie Systeem voor het plannen en bijhouden van 

taken. 
Content management systeem (CMS) Het Content management systeem door de 

wettenredactie gebruikt voor de consolidatie.  
Handboek wettenredactie Interne handleiding voor de taken in het CMS 

van de wettenredactie van Sdu 
Tabel 9.3 Toelichting ondersteuning 
 

9.2 Organisatie- en functieniveau 

9.2.1 Ontvangst bestanden 
Door interne communicatie en ‘informele’ signalen over nieuwe regelgeving binnen Sdu 
(onder meer door de afdeling verantwoordelijk voor de elektronische bekendmaking) 
weet de wettenredactie van te voren welke stukken eraan komen. Op basis van de 
concept-stukken start de wettenredactie de voorbereiding. Sdu stuurt na publicatie de 
relevante bestanden door naar de wettenredactie. De wettenredactie controleert 
handmatig of ze ook echt alle relevante bestanden krijgen.  

 

Opmerking interview 
De geïnterviewde van Sdu geeft aan dat het werk kort van te voren wordt verdeeld, dat 
de werkdruk onvoorspelbaar is en daardoor weinig planning van resources is. Er zijn 
een aantal periodes per jaar waarop drukte wel verwacht wordt (bijvoorbeeld eind 
december). 
 

 

9.2.2 CMS 
De voorbereider bij Sdu beziet en controleert nieuwe bestanden (deze bestaan uit de 
officiële stukken en eventueel informele aanwijzingen van het ministerie en van de 
afdeling elektronische bekendmaking). Hij voegt ze toe aan het Content Management 
Systeem (CMS). Het CMS werkt met een workflow systeem, waarbij de medewerkers 
zien wat er gebeurt en kunnen anticiperen op taken. Vervolgens bereidt hij het stuk 
voor, door aanwijzingen te geven en markeringen te maken. Tevens maakt hij taken 
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aan voor de verwerkers, zoals metadatering aanpassen en redactionele opmerkingen 
plaatsen. 
 
De voorbereider geeft de opdracht door aan de verwerker. De verwerker raadpleegt het 
interne handboek van de redactie, waarin het werkproces per onderwerp is beschreven. 
De verwerker gaat aan de slag met de taken die zijn voorbereid in het CMS. Hij voegt 
in XML de metadata (wettechnische informatie) op de tekst toe, per artikel en per 
complete regeling. De medewerkers van de wettenredactie maken bij het werken in het 
CMS gebruik van de ruwe XML code.  
 
Indien de verwerker bij Sdu onduidelijkheden aantreft, neemt hij vaak contact op, met 
contactpersonen die belast zijn met consolidatie vraagstukken van het betreffende 
ministerie. Dit contact is over het algemeen per e-mail. Het gebeurt ook telefonisch, 
maar minder vaak. De Sdu slaat de communicatie op in Excel bestanden. 
 
Vervolgens stuurt de verwerker van Sdu de bestanden naar de controleur van Sdu. 
Deze controleert of alles gedaan is en controleert de bestanden op fouten. Als er fouten 
zijn, herstelt de verwerker van Sdu de fouten.  
 

9.2.3 Wetten.nl 
Wanneer de verwerking is afgerond en eventuele fouten er uit zijn gehaald, stuurt Sdu 
de bestanden uit het CMS door naar wetten.nl. Wetten.nl downloadt automatisch ’s 
nachts de door Sdu upgeloade bestanden. 
 
Functioneel beheer van Sdu (FB) bekijkt de logbestanden van het uploaden naar 
wetten.nl en controleert of zich geen technische fouten hebben voorgedaan.  
 

9.2.4 Kwaliteitscontrole 
Na de consolidatie en verschijning op wetten.nl vindt een periodieke controle plaats. De 
redactieraad bewaakt de inhoud en de algemene lijn van wetten.nl. Zij vergaderen 
eens in de maand. Daarnaast vergelijken externe juristen handmatig steekproefsgewijs 
teksten met de Cd-rom’s van ADW Kluwer (Kluwer consolideert ook wetteksten). Zij 
geven verschillen aan in een Word document. In een enkel geval doet de 
wettenredactie aanpassingen op wetten.nl.  
 
 
 

O.9.1. De medewerkers 
van de wettenredactie 
maken bij het werken in 
het CMS gebruik van de 
ruwe XML code. Het is een 
complex systeem dat 
gevoelig is voor fouten. 
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III. III- Conclusie  
1 Conclusie 
 
Het de beschrijving in tekst en BPMN van het actuele proces van de totstandkoming van regelingen, 
zoals weergegeven in het voorgaande deel, is het belangrijkste resultaat van het onderzoek. In 
onderstaande paragrafen worden de discrepanties, de opvallendheden en de cross-functionals uit de 
procesbeschrijving behandeld. Alle punten zijn genummerd en kunnen aan de hand van deze 
nummering eenvoudig worden teruggevonden in de procesbeschrijving. De conclusie heeft als leidraad 
de invalshoek van het onderzoek, Public Process Management. De focus ligt op proceskenmerken, 
(informatie-)producten, en (ICT-)ondersteuning (zoals in de Inleiding beschreven). Opgemerkt dient 
te worden dat met name bij het overzicht van (informatie)producten geen volledigheid gepretendeerd 
wordt. De focus heeft voornamelijk op de aanwezigheid van de producten gelegen en minder op 
inhoudelijke voorschriften. De resultaten vormen een basis voor de iscussie, waarin meer explorerend 
en op basis van andere invalshoeken de weergegeven stand van zaken van de wetgevingspraktijk 
besproken kan worden. De Discussie wordt als aparte bijlage geleverd en bevind zich niet in dit 
document.  
 
Bezien vanuit de literatuur die de afgelopen jaren rond proces- en ketenmanagement en bijbehorende 
faalfactoren en best practices is uitgebracht, is een aantal aspecten aan het wetgevingsproces 
opvallend te noemen. Naast de binnen het onderzoek gekozen rationaliteit (die van 
procesmanagement) zijn er meer rationaliteiten te onderkennen (waaronder de politieke rationaliteit) 
die een rol spelen bij de totstandkoming van wetgeving. Punten die hier als 'opvallend' worden 
gekarakteriseerd zijn niet per se fout (of goed), maar komen voort uit de rationaliteit van 
procesmanagement. Elementen die vanuit de rationaliteit van procesmanagement opvallen, kunnen 
vanuit een andere invalshoek, bijvoorbeeld politieke redenen, gerechtvaardigd of ingegeven zijn. Met 
het uitlichten van deze punten kunnen actoren gezamenlijk vaststellen of de optimale werkwijze reeds 
bereikt is. 
 
In de fase van de casus is vastgesteld is dat de registratie en verantwoording binnen het 
wetgevingsproces niet zodanig is ingericht dat achteraf gemakkelijk te achterhalen is in welke mate de 
procedure is gevolgd. Hieruit kan niet geconcludeerd worden dat de procedure al dan niet is gevolgd. 
Het verschil in controleerbaarheid van het wetgevingsproces verschilt per fase en betrokken 
organisatie. Op basis van alle gevonden informatie zijn de conclusies getrokken en discrepanties, 
opvallendheden en cross-functionals geformuleerd. Hierbij moet aangetekend worden dat de 
generaliseerbaarheid en verhouding van deze punten niet altijd vastgesteld kan worden. 
 
Het aantal discrepanties dat in het generieke proces (dus in het algemeen) is vast te stellen is 
beperkt. Hoe vaak in specifieke trajecten stappen overgeslagen worden of niet conform de eisen 
uitgevoerd worden is moeilijk vast te stellen.  
 
Uit de open vragen van de enquêtes blijkt dat actoren procedurestappen ter discussie stellen wanneer 
de respondent er vanuit de eigen positie het nut niet van inziet, maar er wel last van heeft. Hierbij 
wordt incidenteel de procedure, bewust, in het kader van de voortgang, ‘omzeild’, maar van 
systematische afwijking lijkt in de meeste gevallen geen sprake. Indien dit wel het geval is, is de 
afwijking regelmatig bekend bij veel actoren en wordt deze als acceptabel of logisch ervaren. 
Onderstaand een aantal opmerkingen van respondenten die dit beeld onderbouwen.  
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Opmerkingen respondenten 
 ‘De procedure is verouderd. De inrichting kan meer in overeenstemming met de tijd zijn, zowel qua 
snelheid als verantwoordelijkheid. Het formalistische van het proces zit de werkelijkheid vaak in de 
weg.’ 
 
‘De voorgeschreven procedures zijn soms tijdrovend terwijl ze inhoudelijk niets toevoegen. ‘ 
 
‘Minder regels, duidelijker welke regels echt gelden en 1 overheidssjabloon’ 
 
‘[afwijkingen van de procedure] Die zijn er uitsluitend indien de praktijk daarom vraagt. Snelheid 
speelt een belangrijke factor’. 
 
‘Afschaffen overbodige procedures. Er zijn procedures die zijn ingevoerd met het oog op 
kwaliteitsverbetering, terwijl het een misvatting is te veronderstellen dat het volgen van procedures 
leidt tot een verhoging van de kwaliteit.’ 
 
 

1.1 Proceskenmerken 
Binnen de proceskenmerken worden onderscheiden de activiteiten die worden uitgevoerd in het 
wetgevingsproces en de actoren die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een activiteit. De 
focus op de activiteiten binnen het proces en de rollen die actoren vervullen geeft een beeld van de 
huidige werkwijze. Er zijn geen 'deadlocks' gevonden in het proces, waarbij het proces stokt omdat de 
juiste activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden.  
 
De aan proceskenmerken gerelateerde discrepanties tussen proces en procedure hebben betrekking 
op de toetsingsactiviteiten en de formele communicatie tussen organisaties; ze worden hieronder 
behandeld. De opvallendheden met betrekking tot proceskenmerken hebben te maken met 
dossieropbouw, informele samenwerking en planning en control en worden bezien in het licht van de 
verantwoordelijkheden voor het bijhouden van een dossier die de rol van ‘eerstverantwoordelijk 
ministerie’ met zich meebrengt. Cross-functionals hebben betrekking op de dossier, registratie en 
planning en laten zien welke organisaties een afwijkende invulling geven aan rollen en activiteiten, 
bezien vanuit het generieke beeld. 
 

1.1.1 Discrepanties 
Procesdiscrepanties die naar voren gekomen zijn hebben betrekking op toetsing en formele 
communicatie tussen organisaties. Achtereenvolgens worden de discrepanties per categorie toegelicht.  

1.1.1.1 Toetsing 
 
Wat betreft de discrepanties die vallen onder de categorie toetsing kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen: 
 

I. het niet toetsen waar toetsing voorgeschreven is  
II. het niet, niet juist of onvoldoende transparant maken van toetsresultaten wanneer dit 

voorgeschreven is. 
 
Categorie I: Het niet toetsen waar toetsing voorgeschreven is 
 
D.1.3 Toetsing aan de nota Wetgeving voor de elektronische snelweg, voorgeschreven in AR 7a, komt 
zeer weinig voor. Indien deze toetsing wordt gedaan, wordt het meestal niet vastgelegd in het dossier, 
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hetzelfde geldt voor de overwegingen die hebben geleid tot het al dan niet toetsen. De respondenten 
geven aan dat het kader/de nota verouderd is. 
 
Met betrekking tot de scope van de nota stelt Voermans (1998):  
 
‘Die elektronische snelweg, door de nota ruim begrepen als 'het geheel van technische infrastructuren 
en diensten waarmee verbindingen tot stand worden gebracht en informatie wordt opgeslagen en 
verspreid', is het vehikel waarmee de informatiesamenleving dichterbij kan worden gebracht. Die 
elektronische snelweg behelst dus meer dan alleen het Internet of de zich steeds verder uitbreidende 
en digitaler wordende telecommunicatienetwerken. Bij de elektronische snelweg — in feite een 
metafoor — gaat het om alle infrastructuren en transportdiensten die worden gebruikt bij hedendaags 
informatieverkeer. Dat steeds elektronische wordende informatieverkeer vertegenwoordigt een vitale 
en steeds belangrijker wordende tak van onze economie en rechtvaardigt alleen al uit dat oogpunt 
overheidsaandacht. Daarnaast roept de elektronische snelweg — door de vele nieuwe mogelijkheden 
tot informatietransactie en informatie gerelateerd gedrag — allerlei nieuwe vragen op, ook voor de 
wetgever.’ 12 
 
Het huidige toetskader wordt door respondenten als verouderd gezien. Echter de noodzaak voor een 
dergelijk toetskader bij de totstandkoming blijft groot. Het gebruik van ICT is bij veel 
(overheids)dienstverleners groot. Wetgeving wordt genoemd als bottleneck voor 
automatiseringstrajecten en ICT-implementaties. Er is uit het onderzoek niet gebleken dat er bij de 
totstandkoming van regelgeving een generieke (en vernieuwde) methode voor de impact van regels 
op geautomatiseerde informatiesystemen wordt gehanteerd. Gezien de rol die ICT thans heeft in onze 
samenleving is het mogelijk interessant te onderzoeken of een update van het kader wenselijk is. 
 
D.1.4 DR 4 en AR 256 stellen dat het ministerie een quick scan voorgenomen regelgeving dient op te 
stellen en deze dient voor te leggen aan Meldpunt Voorgenomen regelgeving bij het Ministerie van 
Economische Zaken. In de praktijk worden deze stappen niet uitgevoerd. 
 
Respondenten geven als verklaring voor deze discrepantie aan dat de quick scan niet logisch 
gepositioneerd is in het proces. Dit strookt met de opvatting van (of is mogelijk ingegeven door) het 
onderzoek van Stoop (2005). Deze toets, die zich op de scheiding tussen beleid en wetgeving bevindt, 
wordt niet altijd als zinnig ervaren en daarom beperkt toegepast. Het Meldpunt voorgenomen 
regelgeving is niet meer betrokken bij de quick scan of de effectentoetsen. Er zijn aanwijzingen uit het 
onderzoek naar voren gekomen dat de Regiegroep Regeldruk een deel van de functie van dit Meldpunt 
heeft overgenomen. Een duidelijke rolbeschrijving en werkwijze komt echter niet uit de antwoorden 
naar voren. 
 
Categorie II: Het niet, niet juist of onvoldoende transparant maken van toetsresultaten wanneer dit 
voorgeschreven is. 
 
D.1.5 AR 256 stelt dat waar substantiële effecten te verwachten zijn, de gevolgen voor het 
bedrijfsleven, milieu en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid in de toelichting dienen te worden 
gekwantificeerd. Respondenten geven aan dat de uitkomsten niet altijd worden weergegeven in de 
toelichting.  
 

1.1.1.2 Formele communicatie 
 

                                               
12 Voermans (1998) Wetgeving en de elektronische snelweg, Regelmaat afl. 1998/4. 
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D.5.1 AR 266 geeft aan dat bij de voordracht een begeleidend memo voor het Kabinet der Koningin 
dient te worden toegezonden. Uit de respons van de ministeries en het Kabinet der Koningin blijkt dat 
dit niet altijd gebeurt. 
 
Er is uit het onderzoek geen mogelijke verklaring naar voren gekomen voor deze specifieke 
discrepantie. 

1.1.2 Opvallend 
Het wetgevingsproces is typisch een proces waarin onafhankelijke organisaties met een publieke taak, 
op basis van verschillende verantwoordelijkheden samenwerken om een gemeenschappelijk doel te 
bewerkstelligen. Onze democratische rechtsstaat stelt eisen aan de onafhankelijkheid van bepaalde 
partijen in dit proces en aan de waarborging van geldende verantwoordelijkheden, taken en 
bevoegdheden. Hieraan gerelateerd is de verantwoording (en motivatie) van beslissingen. Vanuit de 
procesrationaliteit (procesmanagement) worden hier een aantal opvallende zaken met betrekking tot 
dossieropbouw, registratie en informele samenwerking opgesomd. 

1.1.2.1 Dossieropbouw en registratie 
 
Dossieropbouw en registratie ziet op de verzameling en registratie van informatie bij de 
totstandkoming van een regeling. Vragen als welke keuzes zijn er gemaakt, wie waren er bij 
betrokken en op grond van welke afweging zijn deze keuzes gemaakt, spelen hierbij een rol. Wanneer 
uitgegaan wordt van kwaliteitsmanagement is dit van belang om tijdens trajecten te kunnen bijsturen 
of achteraf vanuit het gekozen perspectief te kunnen evalueren.  
 
Onderstaande opvallendheden kunnen interessant zijn om nader te onderzoeken met de vraag of een 
andere werkwijze tot een in kader van proces- en kwaliteitsmanagement geschiktere registratie zou 
leiden. Wanneer de registratie per regeling of per actor verschilt, ligt hier een basis voor nader 
onderzoek naar best practices. 
 
O.1.1 Werkgroepen voor AMvB’s en ministeriële regelingen werken informeel en wisselen ad hoc van 
samenstelling. Karakteristieken van betrokken actoren worden over het algemeen niet geregistreerd. 

O.1.6 De dossiervorming ten aanzien van de interne of interdepartementale correspondentie omtrent 
wijzigingen in de concepttekst (brieven, e-mail etc.) is regelmatig volledig in geval van een formele 
wet, is vaak volledig bij een AMvB en soms volledig bij een ministeriële regeling. 

O.1.9 Uit de respons blijkt dat bij een AMvB vaker dan bij wet en ministeriële regeling de gegevens 
van betrokken contactpersonen bij de uitvoerders en afschriften van hun activiteiten worden 
opgenomen in het wetgevingsdossier. 

O.1.13 De wetgevingsambtenaar neemt de correspondentie over en de uitkomst van de 
wetgevingstoets vaak niet op in het wetgevingsdossier. De uitkomst van de toets wordt aangegeven 
op het ministerraadformulier. 

O.2.3 De ambtenaren geven aan de registraties in een wetgevingsdossier nooit te raadplegen om vast 
te stellen of er volledige ambtelijke en politieke afstemming is.  

O.1.14 Ministeriële regelingen worden niet ter toetsing aan Directie Wetgeving van Justitie 
voorgelegd. 
 
O.6.1 Indien het ministerie een overzicht van wijzigingen indient, of de gehele oorspronkelijke tekst, 
legt de Griffie dit ter inzage bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer. Dit geldt tevens 



 

190 
 

voor een eventueel ingediend vergelijkend overzicht bij wijzigingswetten. Inzage in documenten bij 
het Centraal Informatiepunt kan alleen op afspraak. 
 

1.1.2.2 Informele samenwerking 
 
Met de informele samenwerking wordt de samenwerking bedoeld die niet in de procedures is 
voorgeschreven. Er kan in een proces (wetstraject), met betrekking tot de formele aspecten, een 
balans worden gezocht tussen adequate verantwoording, checks and balances en ruimte voor 
informele kennisuitwisseling. 

O.1.7 Het betrekken van andere departementen gebeurt soms informeel, waarbij de basis voor 
betrokkenheid ligt in contacten uit een eerder wetgevingstraject. 

O.5.3 Waar de wetgevingsambtenaren aangeven dat er zelden informeel contact is met de Raad van 
State teneinde een versnelde behandeling te bewerkstelligen, is de perceptie van de 
wetgevingsjuristen van de Raad van State dat dit regelmatig voorkomt.  

O.6.2 Er is geen officiële spoedprocedure bij de Tweede Kamer, de Tweede Kamer bepaalt zelf haar 
agenda. De wetgevingsambtenaar beziet of het verzoeken tot een bespoedigde behandeling (door de 
bewindspersoon) noodzakelijk is. Informeel overleggen de actoren op diverse wijzen over bespoedigde 
behandeling.  

O.6.7 In voorkomende gevallen wijst Bureau Wetgeving de indiener op de mogelijke aanwezigheid 
van administratieve lasten in het amendement. Soms rekent de wetgevingsambtenaar na 
toestemming van het Kamerlid het amendement door op regeldruk. 
 
O.7.3 Een novelle doorloopt hetzelfde proces als een wetsvoorstel, waar gewenst en mogelijk 
versneld. In het kader van de doorlooptijd wordt dit veelal informeel aangepakt. 
 
Opmerkingen respondenten 

‘Via de informele weg wordt mijn organisatie soms betrokken bij het proces’ 

‘De illusie opgeven dat verbetering mogelijk is, anders dan door informele contacten’ 

‘Bij de huidige soepele toepassing van procedures zie ik geen knelpunten’ 
 

1.1.2.3 Planning en control: procesmanagement 
De planning en control, bezien vanuit de rationaliteit van procesmanagement, kan bij de 
totstandkoming van een regeling onder druk komen te staan door de politieke rationaliteit. Onder 
meer de totstandkoming van Europese regelgeving en de rationaliteit van de Staten-Generaal 
functioneren autonoom van andere onderdelen van het totstandkomingproces, maar hebben 
tegelijkertijd wel invloed op het proces. Hetzelfde geldt voor maatschappelijke ontwikkelingen. De 
opvallendheden hebben voorts betrekking op de kennis en navolging van procedures en de planning & 
control tussen samenwerkende organisaties. 
 
O.1.11 Op basis van de criteria van Actal leggen ministeries implementatiewetten regelmatig voor aan 
Actal. Vanwege de implementatietermijn doet het ministerie doorgaans geen andere adviesaanvragen. 
 
O.1.15 Uit de respons blijkt dat de wetgevingsambtenaar niet altijd op de hoogte is van de procedure 
voor internetconsultatie en wie daarvoor verantwoordelijk is. 
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O.2.1 Het ambtelijk voorportaal behandelt doorgaans niet een wet ter implementatie van een EG-
richtlijn. 
 
O.4.1 De wetgevingsambtenaar dient doorgaans tijdens de standstill-termijn van notificatie de 
regeling in bij de Raad van State.  

O.5.1 De wetgevingsjuristen van de Raad van State hebben een ander beeld bij de mate waarin de 
Raad van State door de wetgevingsambtenaar op de hoogte wordt gebracht van de notificatie 
(standstill) termijn. 

O.5.2 De wetgevingsjuristen van de Raad van State hebben een ander beeld bij de mate waarin de 
Raad van State aan de wetgevingsambtenaar communiceert welke persoon binnen de Raad van State 
de zaak behandelt. Volgens de Raad van State gebeurt dit regelmatig. De wetgevingsambtenaren 
geven aan dat dit soms is. Het Draaiboek stelt dat de Raad van State een brief stuurt waarin het de 
behandelend ambtenaar bij de Raad vermeldt. Geïnterviewde ambtenaren van de Raad van State 
geven aan dat niet standaard bekend wordt gemaakt aan het ministerie wie behandelend ambtenaar 
is. 

O.5.6 Het komt regelmatig tot vaak voor dat, na de ontvangst van advies van de Raad van State (en 
evt. reactie van de Europese Commissie) en het doen van eventuele aanpassingen naar aanleiding 
daarvan, het eerstverantwoordelijk ministerie nog aanpassingen doet naar aanleiding van nieuwe 
inzichten. 
 
0.5.7 Na advisering door de Raad van State kan het eerstverantwoordelijk ministerie, bijvoorbeeld op 
basis van politieke of maatschappelijke inzichten, op eigen initiatief wijzigingen doorvoeren in het 
wetsvoorstel (wijzigingen op initiatief van de regering).  

O.6.3 De wetgevingsambtenaar verwerkt in de meeste gevallen de afspraken met de Tweede Kamer 
over de planning van de behandeling niet in de algemene planning of het voortgangssysteem, vaak 
wel in zijn eigen planning.  
 
O.6.6 De wetgevingsambtenaar dient de nota van Wijziging per brief (hardcopy) en per e-mail in bij 
de Griffie van de Tweede Kamer.  
 
O.8.1 25% van de respondenten op het onderdeel 'contrasigneren' heeft, met betrekking tot amvb’s, 
(4 van de 16 wetgevingsjuristen) in de afgelopen vijf jaar een proces met een verklaring van 
contraseign meegemaakt. Bij formele wetten is dit 17 % van de respondenten op dit onderdeel (8 van 
de 48).  
 
 Opmerkingen respondenten 
‘Tijdgebrek’ 
 
‘Door de snelheid van behandeling van belastingwetgeving is er vaak weinig tijd voor de externe 
toetsen (effectentoetsten/Actal/Raad van State) en ook de TK-behandeling gaat misschien te snel. Er 
zou meer tijd voor moeten worden uitgetrokken maar de politieke realiteit is een andere.’ 
 
‘Weinig tijd om echt grondig te kijken’ 
 
‘Voldoende prioriteit en capaciteit vrijmaken bij alle betrokkenen in werkgroep.’ 
 
‘Snelheid, mogelijkheid om bepaalde wetstrajecten tegen te houden (is toch politiek bepaald)’ 
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‘-geen grip op termijnen gehanteerd door Kamer - implementatie/uitvoeringstermijn richtlijnen en 
verordeningen vaak tekort voor doorlopen wetgevingstraject (soms 12-18 maanden) - veel, 
regelmatig wijzigende administratieve procedures, niet goed bij te houden laat staan uit het hoofd te 
kennen voor behandelend ambtenaar’ 
 
‘Knelpunten zijn met name daar aan de orde waar de politiek een snel resultaat wil zien (een wet snel 
tot stand wil brengen) en een zorgvuldige procedure waarin alle betrokkenen goed hun rol kunnen 
spelen in de ogen van de politiek teveel tijd kost. 
Een knelpunt is vaak het gebrek aan voldoende tijd om voor een bepaalde deadline (b.v. 1 januari 
nieuwe kalenderjaar) een zorgvuldige wetsbehandeling te doen plaatsvinden (voorbeeld: behandeling 
Belastingplan in het najaar).’ 
 
‘Een uit te werken idee zou kunnen zijn dat de TK en de EK twee soorten termijnen hanteren voor 
behandeling van wetten. Bijvoorbeeld een standaardbehandeltermijn voor niet-politieke wetten of 
wetten tbv implementatie EU-richtlijnen. Hierbij zou je kunnen denken aan een volgende procedure. 
Op de eerste procedurevergadering na aanbieding wetsvoorstel beslist de vc of het voorstel aan (te 
bepalen) criteria voldoet die een vlotte behandeling mogelijk maken. Maakt dit het mogelijk dan wordt 
besloten tot het aan de vz TK voorleggen van een datum voor de plenaire vergadering waarin over het 
voorstel gestemd gaat worden. Zowel vc als minister committeren zich aan die planning door zich er 
voor in te spannen dat die vergaderdatum gehaald wordt. Dat doen ze door te zorgen dat de vc 
voortvarend het voorbereidend onderzoek oppakt en de minister voortvarend de vc van antwoorden 
voorziet.’ 
 
‘Strakke planning met ruimte voor wetgeving, bv 1,5 dag per week geen interruptie- VAO- of andere 
debatten, maar wetgeving!’ 
 
‘De EK wordt nogal eens onder druk gezet om een wet snel af te handelen terwijl wij maanden hebben 
moeten wachten op de beantwoording vd vragen.’ 
 
‘Zolang iedereen meewerkt gaat het allemaal net, maar eigenlijk zou Prinsjesdag in mei moeten 
vallen.’ 
 
 

1.1.2.4 Planning en control: inhoudelijke beheersing 
De inhoudelijke beheersing ziet toe op het uitvoeren van de juiste inhoudelijke controles. Dit betekent 
dat overbodige dubbele verantwoordelijkheden worden voorkomen en dat er een correcte 
functiescheiding is (checks and balances). Wanneer een bepaalde inhoudelijke controle sporadisch 
wordt uitgevoerd levert dit dus een disbalans op in de inhoudelijke beheersing.  
 
O.1.8 Soms schrijven uitvoerende partijen actief mee aan regelingen. Wetstechnische correcties door 
uitvoerders komen voor. 

O.1.12 In de meeste gevallen legt de wetgevingsambtenaar het wetsvoorstel voor aan de Directie 
Wetgeving voor WKB-toetsing nadat adviezen van adviesorganen zijn ontvangen. 

O.1.16 Ministeries hebben geen gedeeld standaard proces voor internetconsultatie. Geen standaard 
reactietermijnen 
 
O.2.4 Het secretariaat van het eerstverantwoordelijke ministerie verzendt in de meeste gevallen de 
stukken per e-mail aan de onderraad. De secretaris van de ministerraad (interview) geeft echter aan 
dat dit altijd op papier gaat, origineel plus vijf kopieën. 
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O.2.5 Na behandeling van het stuk in de onderraad, op basis van het aanbiedingsformulier voor de 
onderraad, stelt de wetgevingsambtenaar in de meeste gevallen ook een ministerraadformulier op ten 
behoeve van de behandeling in de ministerraad. Dit is opmerkelijk daar de conclusies en stukken van 
de onderraad vanzelf op de agenda van de ministerraad komen en volgens Draaiboek 29 aanhangig 
maken met een formulier bij de ministerraad alleen nodig is indien een onderwerp niet in de 
onderraad aan de orde is geweest.  
 
O.5.5 Volgens de respondenten van de Raad van State in de enquête worden kanttekeningen nooit 
telefonisch doorgegeven aan de behandelend ambtenaar. In interviews gaven de behandelend juristen 
van de Raad van State aan dat dit soms wel het geval is. 

O.5.6 Het komt regelmatig tot vaak voor dat, na de ontvangst van advies van de Raad van State (en 
evt. reactie van de Europese Commissie) en het doen van eventuele aanpassingen naar aanleiding 
daarvan, het eerstverantwoordelijk ministerie nog aanpassingen doet in de tekst. 

0.5.7 Na advisering door de Raad van State kan het eerstverantwoordelijk ministerie, bijvoorbeeld op 
basis van politieke of maatschappelijke inzichten, op eigen initiatief wijzigingen doorvoeren in het 
wetsvoorstel (wijzigingen op initiatief van de regering).  

De twee hiervoor genoemde opvallendheden met betrekking tot aanpassing van de tekst na de 
advisering van de Raad van State (O.5.6 en O.5.7) zijn eerder genoemd in kader van 
procesmanagement, gezien de invloed van de politieke rationaliteit op dit deel van het proces. In het 
kader van inhoudelijke beheersing zijn ze noemenswaardig gezien de functie van de Raad van State in 
het proces en de verhouding tussen die functie en de rol van de bewindspersoon als 
eerstverantwoordelijke.  

O.5.8 Draaiboek 42 stelt dat bij de gangbare procedure in geval van niet-indiening bij de Tweede 
Kamer het ministerie dit voorlegt aan de ministerraad. Respondenten geven aan dat dit slechts 
regelmatig gebeurt. 

O.6.5 DR 60 stelt dat indien een nota van wijziging ingrijpende wijzigingen meebrengt, deze ter 
toetsing aan de Directie Wetgeving (DW-WKB) wordt voorgelegd. Het eerstverantwoordelijke 
ministerie bepaalt zelf of dit gebeurt.  

O.7.4 De Minister van Buitenlandse Zaken stuurt de Voorzitter van de Eerste Kamer elk kwartaal een 
uitdraai van de gegevens per regeling in i-Timer (kwartaaloverzicht) om de Kamer over de stand van 
de implementaties te informeren. 2 van de 7 respondenten uit de Eerste Kamer geven aan nooit een 
uitdraai met een kwartaaloverzicht te ontvangen, de overige 5 respondenten ontvangen het 
kwartaaloverzicht bijna altijd. Eén respondent kijk vaak naar de gegevens uit de i-Timer en doet ook 
actief iets met deze gegevens. De overige respondenten bekijken of gebruiken het systeem soms. 

Opmerkingen respondenten 
‘Checks en balances eerder in het proces inbouwen en impact bij wijzigingen blijven monitoren en 
opnieuw betrekken in besluitvorming.’ 
 
‘Verbetering en uitbouwen van het IAK.’ 
 
‘Mogelijkheid om van elkaar te zien dat men dezelfde wettekst aan het wijzigen is. Met behulp van 
track changes wetgeving veranderen, op de wijze waarop het Europese Parlement amendementen 
weergeeft.’ 
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1.1.3 Cross-functionals 
Er zijn verschillen te onderscheiden tussen de ministeries bij de uitvoering van bepaalde taken. Zowel 
op het gebied van dossiervorming en planning zien we dat bepaalde betrokken organisaties taken niet 
of op andere wijze uitvoeren. 

1.1.3.1 Dossier en registratie 
 
C.2.1 De wetgevingsambtenaar slaat de grondslag voor het besluit tot wel of niet behandeling in de 
ministerraad op in het wetgevingsdossier. De respondenten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap geven aan dat dit nooit gebeurt, terwijl andere ministeries aangeven dit wel vaak te 
doen.  

C.5.4 Indien het eerstverantwoordelijke ministerie naar aanleiding van het advies van de Raad van 
State wijzigingen heeft aangebracht, maken wetgevingsambtenaren regelmatig een apart document 
waarin alle passages die n.a.v. het advies van de Raad van State zijn gewijzigd zijn opgenomen. De 
respondenten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven aan dit nooit te doen.  

C.6.1 Respondenten van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat geven aan het kabinetrescript (bevestiging indiening) soms niet op te nemen in het 
wetgevingsdossier.  

C.5.1 De bewindspersoon beslist of een ministeriële regeling wordt voorgelegd aan de Raad van State. 
Alleen de respondenten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geven aan dat de grondslag 
voor dit besluit altijd wordt opgenomen in het wetgevingsdossier. 

1.1.3.2 Planning en proces 
 
C.1.1 Bij het Ministerie van Financiën is er een aparte coördinator voor de planning en logistiek. 

C.5.3 Er zijn verschillende mogelijke personen en afdelingen bij wie het advies van de Raad van State 
wordt afgeleverd. In de meeste gevallen is dit bij het secretariaat van de directie/afdeling of het 
secretariaat van de bewindspersoon. In een paar gevallen ontvangt de wetgevingsambtenaar of de 
bewindspersoon de stukken persoonlijk. Bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontvangt de 
Directeur Wetgeving de adviesstukken. 

C.6.2 Het Ministerie van Economische Zaken geeft aan dat men bij slechts ongeveer 5% van de 
wetsvoorstellen een nota van wijziging indient. Dit gebeurt bij andere ministeries in meer dan de helft 
van de gevallen.  

C.8.4 Er vindt regelmatig overleg plaats met de verantwoordelijke functionaris van het betrokken 
ministerie over de uitgiftedatum van het Staatsblad. Alleen het Ministerie van Defensie geeft aan dat 
dit altijd gebeurt. Als er overleg plaatsvindt gebeurt dit meestal per telefoon en soms per e-mail.  

C.7.1 De wetgevingsambtenaar controleert handmatig de gehele tekst (drukproef Staatsblad). Soms 
zijn correcties op de drukproef nodig. Uit de respons komt geen eenduidig beeld over hoe de 
wetgevingsambtenaar of het secretariaat correcties doorvoert.  

C.8.3 Wetgevingsambtenaren houden regelmatig rekening met agenda’s van de verantwoordelijke (en 
betrokken) bewindspersoon bij het voorbereiden van de contrasignering. Bij het Ministerie van 
Defensie houdt men hier nooit rekening mee, bij het Ministerie van Economische Zaken vaak wel.  

1.1.3.3 Inhoudelijke controle 
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C.1.3 Een zestal departementen (Justitie, EZ, LNV, VWS/JenG, VROM, OCW) heeft convenanten 
afgesloten met Actal. 

C.1.4 Op sommige departementen overlegt de wetgevingsambtenaar ten aanzien van de AL-aspecten 
met de coördinator of contactpersoon AL. 

C.2.2 De wetgevingsambtenaar geeft de motivering van de beslissing tot 
spoedprocedure/spoedadviesaanvraag doorgaans op het ministerraadformulier aan. Respondententen 
van het Ministerie van Justitie geven aan dat deze toelichting niet plaatsvindt. 

C.2.3 Over het algemeen neemt de wetgevingsambtenaar de uitkomst van de besluitvorming van de 
ministerraad op in het wetgevingsdossier. Alleen respondenten van het Ministerie van Financiën geven 
aan dat dit zelden gebeurt.  

C.6.3 De respondenten van de Ministeries van LNV, V&W en Financiën vragen bijna altijd het Kamerlid 
het amendement aan Actal voor te leggen. De respondenten van de Ministeries van Economische 
Zaken, VWS en SZW doen dit bijna nooit.  

C.8.2 De respondenten van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid geven aan dat afstemming met Directie Wetgeving van Justitie (publicatie) over 
het gebruik van een verklaring van contraseign nooit plaatsvindt. De respondenten van de Ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geven aan 
dat deze afstemming altijd plaatsvindt.  

1.2 (Informatie)Product 
Producten betreffen enerzijds de inhoudelijke resultaten van de activiteiten binnen het 
wetgevingsproces, inclusief tussenresultaten, anderzijds de stuurinformatie (producten) die wordt 
gebruikt ter coördinatie van het primaire proces: bijvoorbeeld een planning, rapportages (o.m. 
producten uit IT-ondersteuning), informele toelichtingen, eigen (interne)procedures etc. Deze 
stuurinformatie heeft ook betrekking op de informatie die betrokken actoren onderling uitwisselen op 
organisatieniveau, en op dossiervorming. Een algemene conclusie is dat producten die in de procedure 
worden voorgeschreven, inderdaad worden gebruikt / opgeleverd in het proces. De voorschriften met 
betrekking tot producten zijn bekend bij de organisaties en actoren en de procedures worden 
opgevolgd. 

1.2.1 Discrepanties 
Er zijn een aantal productvoorschriften te onderscheiden in de procedure die raken aan de inhoud van 
een product. Onderstaand twee discrepanties die hier betrekking op hebben. 

1.2.1.1 Productvoorschriften die raken aan de inhoud 
 
D.1.1 AR 97 schrijft voor hoe de verdeling in hoofdstukken, paragrafen etc. bij wetteksten dient te 
zijn. De opstellers van wetteksten leven deze regels in praktijk niet altijd na; er zijn vele wettelijke 
regelingen waarin de verdeling niet strookt met dit voorschrift. Deze discrepantie is naar voren 
gekomen doordat, met de gekozen invalshoek van het onderzoek, vanuit de proces- en 
ondersteuningsgedachte naar de Aanwijzingen is gekeken. Omdat in een van de casus deze specifieke 
discrepantie van AR 97 voorkwam is deze hier genoemd, tevens om te dienen als voorbeeld. Het is 
mogelijk dat meer productvoorschriften uit de Aanwijzingen in de praktijk niet of anders worden 
opgevolgd, en binnen de scope van dit onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Hier zou nader 
onderzoek naar kunnen worden gedaan.  
 
Naar aanleiding van een gesprek in de begeleidingscommissie zijn twee toelichtingen op deze 
discrepantie gekomen. Enerzijds is aangegeven dat de indeling wel degelijk de inhoud bepaalt en dat 
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wanneer de inhoud zich niet laat vangen in de voorgeschreven indeling, hier de inhoud leidend moet 
zijn. Anderzijds is de volgende opmerking geplaatst: ‘Wellicht is de foute indeling te wijten aan het 
onder (oudere) wetgevingsjuristen welbekende “ezelsbruggetje” BOEKHOTAP (Boek, hoofdstuk, titel, 
afdeling, paragraaf).’ In dat geval sluit de procedure niet aan bij de gewoonte en is deze laatste nog 
sterk gebleven. Het kan in dat geval interessant zijn vast te stellen hoe AR 97 ooit tegen de gewoonte 
in tot stand is gekomen. 
 
D.1.2 AR 63 stelt dat in wet- en regelgeving het gebruik van de uitdrukking “en/of” achterwege dient 
te blijven. Bij een opsomming kan de term “of” tevens betekenen de situatie dat meer dan een van de 
genoemde gevallen zich tegelijk voordoen. In de praktijk komt in wetteksten vaak de term “en/of” 
voor.  
 
Eén geïnterviewde geeft als verklaring voor deze afwijking dat er waarschijnlijk ooit vanuit esthetisch 
oogpunt gekozen is het gebruik van “en/of” niet toe te staan. In de praktijk bleek dit semantische 
onduidelijkheden op te roepen en wordt “en/of” veelvuldig toegepast. 

1.2.2 Opvallend 
Standaarden en sjablonen voor producten kunnen het proces stroomlijnen, kennisuitwisseling 
bevorderen en automatisering vergemakkelijken. Echter wanneer standaarden en templates 
ongewenste beperkingen opleggen kunnen zij ook als onnodige bureaucratie ervaren worden. 
Onderstaande punten hebben hier betrekking op.  

1.2.2.1 Standaarden en sjablonen 
 
O.2.2 Het ministerraadformulier heeft een vaste vorm en behelst bijna altijd het invullen van een vast 
template. De moeite die het kost en de tijd die hiermee gepaard gaat wordt zeer verschillend ervaren.  

O.1.10 Adviesaanvragen worden schriftelijk gedaan en de vormvoorschriften verschillen per 
adviesorgaan. Meestal is er geen model (template) voor de aanvraag.  

O.6.4 De wetgevingsambtenaar stelt, op basis van een andere nota uit een eerder traject, een nota 
naar aanleiding van het verslag op. Deze werkwijze komt ook voor bij de nota van wijziging. 

O.6.9 Het Bureau Wetgeving stelt na sluiting van de beraadslaging op basis van een sjabloon een 
stemmingslijst op, met daarop alle amendementen. Het opstellen van de stemmingslijst duurt 
ongeveer 2 uur. 

Opmerkingen respondenten 

‘Procesmatig: ieder heeft zijn eigen systeem; geen gezamenlijk formaat (standaard) voor uitwisselen 
documenten met RvS, TK, EK’ 

‘Betere/eenvoudigere mr-formulieren’ 

‘Het Ministerraadsformulier heeft een vervelende opmaak, is lastig te bewerken.’ 
 

1.2.3 Cross-functionals 
Er is een vergelijking gemaakt tussen de manieren waarop ministeries werken met betrekking tot het 
gebruik van standaarden en sjablonen voor producten.  

1.2.3.1 Standaarden en sjablonen 
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C.5.2 Als er modellen voor documenten voorhanden zijn, gebruiken de wetgevingsambtenaren ze 
bijna altijd. Het Ministerie van Financiën maakt het meest gebruik van modellen, terwijl het Ministeries 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport dit een stuk minder 
doen. 

C.8.1 Wetgevingsambtenaren geven aan dat zij een verklaring van contraseign altijd met standaard 
inhoud en indeling opstellen. Bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Economische Zaken werkt men nooit 
met een template, terwijl het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeeft dat zij vrijwel 
altijd werken met een template. 

1.3 Ondersteuning 
In het kader van de transformatie naar een e-overheid toont de literatuur dat de mogelijkheden om 
kennis en informatie te delen binnen en tussen overheidsorganisaties moeten verbeteren (Rudman, 
Clarke, & Metzel, 2003; Sawyer et al., 2005, Scholl 2005). Dit onderzoek heeft mede in kaart 
gebracht in welke mate overheidsorganisaties momenteel gebruik maken van inter-organisatorische 
(ICT)ondersteuning. Uit het onderzoek is gebleken dat iedere organisatie in het proces zijn eigen 
dossier bijhoudt en er geen centraal opslagpunt van relevante documenten bestaat. Dezelfde 
fragmentatie is te zien op het gebied van planningsystemen die niet gedeeld worden of waar men 
geen inzicht heeft in de agenda van andere actoren en organisaties. Discrepanties en opvallendheden 
met betrekking tot ondersteuning hebben voornamelijk te maken met planning en controle. 

1.3.1 Discrepanties 
In de procedure zijn er weinig aanwijzingen die toezien op ondersteuning. Er zijn wel voorschriften 
geformuleerd met betrekking tot bepaalde termijnen van verwerking of oplevering van documenten.  

1.3.1.1 Planning 
 
D.2.1 Op grond van Aanwijzing 335 zou een wetsvoorstel ter implementatie van een EG-richtlijn ten 
minste 18 maanden voor afloop van de implementatietermijn aan de ministerraad moeten worden 
voorgelegd. Dit gebeurt zelden. 
 
Deze discrepantie kan als symptomatisch worden gezien voor het feit dat de totstandkoming van 
regelingen moeilijk te plannen is. Er wordt geen gebruik gemaakt van planningsondersteunende 
systemen. 

1.3.2 Opvallend 
Dossieropbouw wordt niet ondersteund door specifieke dossierhulp bij wetgevingstrajecten en ook de 
planning kent geen systemen die organisatie- of trajectoverkoepelend werken. 

1.3.2.1 Dossieropbouw en registratie. 
 
Dossieropbouw heeft te maken met enerzijds het registreren van informatie en anderzijds het 
ontsluiten van informatie. Vanuit de rationaliteit van procesmanagement kan worden gekeken naar de 
mate waarin informatie eenmalig en op eenduidige wijze geregistreerd kan worden, zodat dezelfde 
bron voor meerdere actoren ontsloten kan worden. Onderstaande opvallendheden kunnen interessant 
zijn om nader te onderzoeken, met de vraag of in kader van procesmanagement een andere 
werkwijze met betrekking dossieropbouw, dossiergebruik en registratie benodigd en geschikt is. Het 
idee van een gemeenschappelijke en eenduidige dossieropbouw per regeling, waarbij actoren op basis 
van rolgebaseerde autorisatie de voor hun functie benodigde onderdelen in kunnen zien, is een van de 
mogelijke denkrichtingen. 

O.1.2 Er zijn geen standaarden voor dossiervorming. Het delen van dossiers tussen afdelingen en 
organisaties komt zeer weinig voor. Er is geen digitale dossierhulp specifiek voor wetgeving. 
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O.1.4 Dubbele registratielast rondom planning en voortgang doordat i-Timer niet gekoppeld is aan 
een plannings- of voortgangstool. 

0.5.4 De behandelend ambtenaren van de Raad van State raadplegen informatiebronnen bij de 
behandeling van een wetsvoorstel of ontwerpbesluit. Op volgorde van meest gebruikt zijn dit: boeken, 
internet, themadossiers, uitgebrachte adviezen, externe databases en handleidingen of protocollen. 

O.6.1 Indien het ministerie een overzicht van wijzigingen indient, of de gehele oorspronkelijke tekst, 
legt de Griffie dit ter inzage bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer. Dit geldt tevens 
voor een eventueel ingediend vergelijkend overzicht bij wijzigingswetten. Inzage in documenten bij 
het Centraal Informatiepunt kan alleen op afspraak. 
 
O.6.8 De wetgevingsambtenaar en betrokken ambtenaren raadplegen voor het beantwoorden van 
vragen of het voorbereiden van een reactie op de beraadslaging tijdens de eerste termijn regelmatig 
kennisbronnen buiten het wetgevingsdossier (internet, databases, andere dossiers, collega's / 
experts). 
 

Opmerkingen respondenten 
‘Het is misschien wel handig om een vast dossier aan te leggen per wetgevingstraject. Gebeurt nu 
zelden/nooit.’ 
 
‘Meer hergebruik van gegevens uit dossiers in wetgevingsprocedure, niet eindeloos opnieuw gegevens 
moeten bijhouden. Systemen die het proces volgen ipv andersom’ 
 
‘Er zou nog beter aangesloten kunnen worden bij de mogelijkheid om via Internet allerlei stukken 
bekend te maken.’ 
 

1.3.2.2 Planning en control 
 
Een juiste planning & control biedt op alle niveaus binnen de wetgevingspraktijk houvast om op een 
juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de totstandkoming van de regeling. Teneinde op het 
gebied van tijdigheid in control te zijn is het opstellen en bijhouden van een planning een belangrijk 
hulpmiddel. Naarmate er (vooraf) meer duidelijkheid is over wanneer welke werkzaamheden 
doorlopen moeten worden, is het plannen gemakkelijker. Daar de wetgevingspraktijk in een keten 
functioneert is de planning van de ketenpartners voor een ieder relevant. Een gezamenlijke 
projectplanning kan hierbij helpen. Efficiënte registratiemogelijkheden kunnen actoren motiveren 
actief gebruik te maken van systemen.  
 
O.1.3 Elk departement voert op basis van interdepartementale gedragslijnen (Handleiding Wetgeving 
en Europa en Gebruikshandleiding i-Timer) gegevens betreffende de implementatie in in i-Timer. Een 
respondent geeft aan dat dit niet gebeurt. 

O.2.6 Er is geen eenduidige respons ten aanzien van de wijze waarop stukken verzonden worden naar 
de ministerraad. 

O.7.1 Uit de respons ontstaat geen eenduidig beeld over hoe de digitale verzending van het 
wetsvoorstel door de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer plaatsvindt, per e-mail, en/of via het 
netwerk, en/of via een documentatiesysteem. 

O.7.2 Bij de aanvraag van de eerste drukproef tijdens de behandeling in de Eerste Kamer gebruikt het 
ministerie het Digitale Loket voor het eerst tijdens het wetgevings-traject. Een groot aantal 
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respondenten geeft aan het Digitaal Loket niet te kennen of niet te gebruiken. Het secretariaat op het 
ministerie voert deze taken uit (als aanleveraar). 

De respondenten (wetgevingsambtenaren) geven aan de handleiding ‘Gebruiksinstructie Digitaal 
Loket’ niet te gebruiken. 

O.8.2 De wetgevingsambtenaar controleert handmatig de gehele tekst (drukproef Staatsblad). Soms 
zijn correcties op de drukproef nodig. Respondenten geven aan buiten het Digitale loket om correcties 
aan te leveren. 

Opmerkingen respondenten 
 
‘Een goede rijksbrede wetgevingshuisstijl.’ 
 
‘Minder regels, duidelijker welke regels echt gelden en 1 overheidssjabloon’ 
 
 

1.3.3 Cross-functionals 
 
De werkwijze binnen verschillende organisaties met betrekking tot (ICT) ondersteuning is tijdens dit 
onderzoek bevraagd maar er zijn geen eenduidige conclusies te trekken over de differentiatie van het 
gebruik van ondersteuning tussen organisaties. Alle organisaties geven een eigen invulling aan 
ondersteuningsaspecten waardoor geen best-practices geformuleerd kunnen worden. Nader onderzoek 
is nodig om hier een goed beeld over te vormen.  
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IV. Bijlagen 
1 Casusbeschrijving: Formele Wet: Toezicht 

accountantsorganisaties 
 
Casusoverzicht 
 

Wet toezicht accountantsorganisaties 

Type regeling Wet  

Start proces Februari 2003  

Publicatie regeling 23 februari 2006 
Inwerkingtreding 1 oktober 2006 
Doorlooptijd proces 3 jaar 

Bijzonderheden Aantal nota’s van wijziging 6 
Aantal amendementen 47 
Tweemaal advisering Raad van State 
Tweemaal advisering Actal 

Aantal betrokken actoren  11 exclusief belangengroepen (zie lijst betrokken 
actoren)  

Betrokken ministeries Ministerie van Financiën (eerstverantwoordelijke 
ministerie) 
Ministerie van Justitie 

Betrokken uitvoeringsinstanties AFM 

Betrokken instanties Marktpartijen (NOvAA, NIVRA)  

Aantal opgeleverde formele producten 66 (zie tabel Producten) 

Gebruikte voorzieningen 26 (technische) ondersteuning / handleidingen (zie 
tabel Ondersteuning) 
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Betrokken actoren 
 

Betrokken actoren Afdelingen 

Minister 

Directeur Financiële Markten 

Afdeling Financiële Markten 

Ministerie van Financiën 

Sr. jurist wetgevingskwaliteit 

Ministerie van Justitie Minister 

 Functionaris WKB-toetsing 

 Directie WRR 

 Functionaris publicaties 

AFM  

Marktpartijen / belangenorganisaties o.m. NIVRA, NOvAA e.a. 

Actal  

Ministerraad Minister-president 

 Secretaris 

 Adjunct-secretaris 

 Secretariaat 

Kabinet der Koningin Koningin 

 Directeur Kabinet der Koningin 

 Afdeling Wet Regelgeving en Verzoekschriften 

 Afdeling Documentaire Informatie Voorziening 

Raad van State Afdelingshoofd, Directeur, Raadadviseur, Secretaris, Vice-
president 

 Raad 

 Rapporteur 

 Wetgevingsjurist 

 Secretariaat 
Notulist 

Tweede Kamer Griffie 

 Vaste Commissie voor Financiën 
Griffier 

 Bureau Wetgeving 

Eerste Kamer Griffie 

 Vaste Commissie voor Financiën 
Griffier 

Sdu  
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Selectie geïnterviewden 
 
Betrokken 
actoren 

Geïnt
ervie
wd 

Functie geïnterviewde(n) Onderwerp 

Beleidsmedewerker; samen met 2 
collega’s verantwoordelijk voor inhoud en 
totstandkoming Wta 

gehele proces (vanuit 
eerstverantwoordelijk ministerie) 

Ministerie 
van 
Financiën 

x 

wetgevingsjurist; samen met 2 collega's 
verantwoordelijk voor inhoud en 
totstandkoming Wta; verantwoordelijk 
voor inhoud en formele stappen  

gehele proces (vanuit 
eerstverantwoordelijk ministerie) 

Ministerie 
van Justitie 

x destijds betrokken als wetgevingsjurist, 
verantwoordelijk voor deel wettekst 
(rechtsgang), nu werkzaam bij afdeling 
WKB (toetsing) 

(1) gehele proces: betrokkenheid JUS 
als verantwoordelijk voor inbreng voor 
een deel van de wet; (2) WKB toetsing 

AFM x Sr. Toezichthouder, domein Accountancy, 
destijds verantwoordelijk voor inbreng 
AFM bij totstandkoming Wta 

Gehele proces: rol AFM 

marktpartij
en 

   

Actal x medewerker secretariaat; 
verantwoordelijk voor wet- en regelgeving 
van Financiën 

advisering Actal 

Ministerraa
d 

x secretaris ministerraad ministerraadbehandeling 

Raad van 
State 

x Wetgevingsjurist, (unit 3, o.m. Fin) bij de 
Raad van State 

Advisering Raad van State 

griffie Tweede Kamer - medewerker 
documentenstroom 

Tweede Kamerbehandeling 

griffie Tweede Kamer - Coördinator 
cluster documentenstroom 

Tweede Kamerbehandeling 

griffier Vaste commissie voor Financiën schriftelijke behandeling 
(voorbereiding) Tweede Kamer 

Tweede 
Kamer 

x 
 

medewerker Bureau Wetgeving Tweede Kamerbehandeling (plenair)  

griffier Vaste commissie voor Financiën Eerste Kamerbehandeling (schriftelijk 
en plenair) 

Eerste 
Kamer 

x 

lid Eerste Kamer Eerste Kamerbehandeling (schriftelijk 
en plenair) 

Hoofd Afdeling Wet Regelgeving en 
Verzoekschriften 

Rol en taken KdK en Koningin Kabinet der 
Koningin 

x 

 Eerste Medewerker Wet Regelgeving en 
Verzoekschriften 

Rol en taken KdK en Koningin 

Ministerie 
van Justitie 

x Functionaris uitgifte Staatsblad Publicatie Staatsblad 
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1.1 Product 
 
In het proces van de totstandkoming van Wet toezicht accountantsorganisaties is een aantal formele 
producten opgeleverd. Formele producten zijn producten die voorgeschreven zijn, m.a.w. die op basis 
van de voorschriften voor regelgeving opgeleverd moeten worden (bijvoorbeeld de wet zelf, de 
toelichting en de publicatie). Uit analyse van het dossier, de interviews en de nagezonden stukken 
blijkt welke formele producten zijn opgeleverd en door wie. In onderstaande tabel is de 
verantwoordelijke actor weergegeven, het opgeleverde formele product en of het product in het 
officiële dossier zit. Daarnaast zijn er in het proces een aantal stukken gebruikt die niet in deze 
categorie vallen, zoals rapporten van uitvoerders, notulen etc. Deze stukken zijn niet in onderstaande 
tabel opgenomen, maar worden behandeld in de procesbeschrijving (opgenomen in 5.2.2), als 
onderdelen en resultaten van bepaalde stappen. 

1.1.1 Tabel formele producten  
 

Actoren Afdeling Formele producten/Documenten In dossier 

Minister Ondertekende Wet - 
 

Ministerie van 
Financiën  

(Team Wta) Directie 
Financiële markten 

Concept Wta (wetsvoorstel) 
Memorie van toelichting 
Adviesaanvraag Actal wet 
Adviesaanvraag Actal nota’s van 
wijziging en amendementen 
Voordracht wetsvoorstel (1) 
Aanvraag spoedbehandeling RvS (2) 
Nota n.a.v. het verslag 
Aanbiedingsbrief nota n.a.v. het verslag 
Nota’s van wijziging + toelichting (6) 
Voordracht wetsvoorstel 
Voordacht gewijzigd wetsvoorstel (2) 
Nader rapport (1) 
Nader rapport (2) 
Memorie van antwoord 
Aanbiedingsformulier ministerraad 
Aanbiedingsformulier Staatsblad 

+ 
+ 
- 
+ 
 
- 
+ 
+ 
- 
 

+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 

Ministerie van 
Justitie 

 Delen van concept voorstel Wta 
Delen van memorie van toelichting 
Delen van nader rapport 
Delen van nota n.a.v. het verslag 
WKB toets 

+ 
+ 
+ 
+ 

(dossier 
toetsing) 

Actal  Advies op wetsvoorstel 
Advies op nota’s van wijziging en 
amendementen 

- 
 

+ 
Ministerraad en 

onderraad 
 Besluitenlijst ministerraad 

Besluitenlijst onderraad 
Notulen ministerraad 
Notulen onderraad 
Agenda ministerraad 
Agenda onderraad 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Kabinet der Koningin  Kabinetsrescript 2004 
Kabinetsrescript 2005 
Kabinetsmissive (2x) 
Koninklijke boodschap 

- 
+ 
* 

nagezonden 
Raad van State  Advies wetsvoorstel 

Advies gewijzigd wetsvoorstel en 
amendementen 
Automatische ontvangstbevestiging 

- 
+ 
 
- 

Tweede Kamer Griffie  Handelingen Tweede Kamer 
Agenda (lange termijn) 

nagezonden 
- 
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Stemmingsuitslagen 
Kamerstukken  
Stenogram Tweede Kamer 
Wekelijks vergaderschema Tweede 
Kamer 
Stenogram Eerste Kamer 
Handelingen Eerste Kamer 

nagezonden 
nagezonden 
nagezonden 

- 
 

nagezonden 
nagezonden 

Commissie en staf 
(griffier) 

Agenda commissie 
Besluitenlijst commissie 
Verslagen 
 

nagezonden 
nagezonden 
nagezonden 

 
Bureau Wetgeving Wetsvoorstel gedrukt als kamerstuk 

Amendementen in huisstijl 
Bijteksten 
Overzicht amendementen 
Stemminglijsten 
Eindtekst 
Transponeringstabel (nummers 
Kamerstukken) 
 

- 
nagezonden 

- 
nagezonden 

nagezonden 
nagezonden 

nagezonden 
nagezonden 

 
Kamer Amendementen (47)  deels 

 
Eerste Kamer Commissie en staf 

(griffier) 
Handtekeningenlijst 
Voorlopig verslag 
Eindverslag Kamercommissie 
Document gedane toezeggingen 

- 
nagezonden 

+ 
- 

Sdu  Publicatie Staatsblad - 

*De Kabinetsmissive is een stuk van Raad van State. 

 

1.2 Ondersteuning 
 
Tijdens het proces maken de verschillende actoren gebruik van diverse manieren van ondersteuning. 
De focus ligt op de technische ondersteuning, waarmee elektronische systemen om teksten te 
bewerken, planningen te maken of informatie op te zoeken worden bedoeld. Ook systemen om te 
communiceren, zoals e-mailvoorzieningen, vallen onder de technische ondersteuning. Daarnaast 
worden er handboeken en checklists gebruikt ter referentie en zullen bronnen, al dan niet elektronisch 
(databases, wet- en regelgeving), geraadpleegd worden.  
 

1.2.1 Tabel ondersteuning 
 
In onderstaande tabel staan de gebruikte ondersteuningsinstrumenten weergegeven. De tabel bevat 
in aanvulling op de technische ondersteuning ook de (digitale) documenten en handboeken die als 
input bij het proces zijn gebruikt door de actoren. Verticaal zijn de actoren weergegeven, horizontaal 
de door hen gebruikte ondersteuningselementen, ingedeeld naar functionaliteit. In de bijlage is een 
omschrijving van de systemen opgenomen. 
 

 
intern 
delen 

extern 
delen 

input verwerken communiceren voortgang 
Input-

documenten 
/ richtlijnen 

Ministerie 
van 
Financiën 

    Internet Microsoft 
Office 

E-mail     

    Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

 E-mail Elektronisch
e agenda 

Draaiboek 
voor de 
regelgeving 

Ministerie 
van 
Justitie 

        Planningsyst
eem directie 
wetgeving 

Handboek 
administratiev
e procedures 
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intern 
delen 

extern 
delen 

input verwerken communiceren voortgang 
Input-

documenten 
/ richtlijnen 

AFM     Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail     

marktparti
jen 

     Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail     

Actal Dossier 
(intranet) 

 Internet Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail   

Raad van 
State 

 dossier    Kluwer 
knowledge 
portal 

Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail    Aanwijzingen 
voor de 
regelgeving 

   Eur-lex    Handleiding 
opstellen CA 

   Radolex    Thematisch 
handboek 

   ADW     

Kabinet 
der 
Koningin 

       Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail  Registratie 
Behandelsys
teem 

  

Tweede 
Kamer 

 Intranet Parlando  Rechtspraak.n
l 

 Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail    Reglement 
van Orde 
Tweede Kamer 

 Kaartenb
ak/ nu: 
Parlis 

 Wetten.nl    Handboek 
Bureau 
Wetgeving 

   Eur-lex     

   Overheid.nl     

Eerste 
Kamer 

 Website Website 
(voortga
ng) 

   Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail  Gedeelde 
schijf 

Reglement van 
Orde Eerste 
Kamer 

Ministerra
ad 

       Microsoft 
Office 
(Word) 

Cryptofax     

 Staatscou
rant 

     Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail Digitale 
Loket 

 Aanwijzingen 
voor de 
regelgeving 

Europese 
Commissie 

       

1.2.2 Tabel ondersteuning naar niveau 
 
In onderstaande tabel zijn de gebruikte ondersteuningselementen geconsolideerd en ingedeeld naar 
niveau (netwerkniveau -samenwerkende actoren-, organisatieniveau –actor- en functioneel niveau –
verantwoordelijke functionaris-). 
 
 
Niveau 

Type ondersteuning 

Netwerkniveau e-mail, internet, cryptofax 

Organisatieniveau e-mail, gemeenschappelijke planningssystemen, gedeelde 
mappen/documenten 

Functioneel niveau Informatieverzameling via websites; gebruik Aanwijzingen 
voor de regelgeving; handboeken/reglement met procedures 
en handleidingen met thematische informatie (zowel in hard 
copy als op intranet) 

1.2.3 Beschrijving ondersteuning 
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Ondersteuning  Beschrijving 

Wetten.nl http://wetten.overheid.nl/zoe
ken/ 

De website is de eenvoudige toegang tot alle 
informatie van de Nederlandse overheid op 
internet. 

Eur-Lex http://eur-
lex.europa.eu/nl/index.htm 

EUR-Lex geeft rechtstreeks en gratis toegang 
tot het recht van de Europese Unie. 

Draaiboek voor de 
regelgeving en 
Aanwijzingen 

 Systematische beschrijving van de procedures bij 
totstandkoming van regelgeving op alle niveaus. 

Reglement van Orde 
Eerste Kamer 

 Het Reglement van Orde bevat regels over de 
organisatie en de werkwijze van de Eerste 
Kamer. 

Reglement van Orde 
Tweede Kamer 

 Het Reglement van Orde bevat regels over de 
organisatie en de werkwijze van de Tweede 
Kamer. 

Internet  Wereldwijd netwerk waarmee diverse 
elektronische bronnen kunnen worden 
geraadpleegd. 

Intranet  Privaat netwerk binnen een organisatie 

Parlando http://parlando.sdu.nl Overzicht met parlementaire publicaties 

Parlis Parlis.nl informatie portal waarop Kamervragen en 
kamerstukken worden aangeboden 

Kaartenbak  Voortgang en archiefsysteem (hard copy) nu 
vervangen door Parlis 

Opmaat http://opmaat.sdu.nl Site met Nederlandse wetsvoorstellen en wet- en 
regelgeving 

 Rijksweb https://rijksweb.viadesk.com/
do/login/ 

Intranet voor het Rijk. 

ADW  Algemene databank wet en regelgeving 

Kluwer Knowlegde 
Portal 

 Toegang tot onder andere Fiscale databanken, 
Nederlandse Jurisprudentie, wetgeving 

Rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/def
ault.htm 

De officiële site van de Rechtspraak en de Hoge 
Raden van Nederland 

Overheid.nl http://www.overheid.nl/ Alle publiekelijk toegankelijke informatie van de 
overheid 

Radolex  Intern naslag werk voor de Raad van State, 
bevat uitgebrachte adviezen 

Registratie 
Behandelsysteem 

 Intern voortgangsysteem van het Kabinet der 
Koningin 

Digitale Loket  Een loket met zelf te definiëren dynamische 
webformulieren en tracking and tracing 
functionaliteit. 

Cryptofax  Fax waarmee gecodeerde informatie kan worden 
uitgewisseld 

Handboek Bureau 
Wetgeving 

 Handboek met procedures voor Bureau 
Wetgeving van de Tweede Kamer 
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Ondersteuning  Beschrijving 

Handleiding adviezen  Interne handleiding Raad van State om concept 
adviezen op te stellen 

Thematisch handboek  Intern handboek Raad van State, bevat 
geclusterde informatie op thema 

Microsoft Office (Word)  Software om teksten mee te schrijven 

 

1.3 Proces 

1.3.1 Netwerkniveau 

1.3.1.1 Context 
 
Naar aanleiding van het financiële schandaal rondom Enron eind 2001 besluit Minister Zalm het 
toezicht op accountants in Nederland strakker te regelen. Via een wet moet er strenger toezicht 
komen en worden bepaalde kwaliteitseisen gesteld aan accountants. De gewenste datum van 
inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2005. Economische Zaken biedt in februari 2002 aan de 
Tweede Kamer de kabinetsstandpunten accountantswetgeving aan, mede namens het ministerie van 
Financiën en het ministerie van Justitie.  
Het wetsvoorstel creëert het begrip van de externe accountant die beursgenoteerde en grotere 
ondernemingen mag controleren. Het toezicht op accountantsorganisaties is toebedeeld aan de 
Autoriteit Financiële Markten. Gegeven de directe aansturing van de AFM door Financiën draagt het 
ministerie van Economische Zaken de verantwoordelijkheid voor het accountantsdossier over aan 
Financiën.  
 
Voor de inwerkingtreding van de Wta bestaan reeds twee beroepswetten; de Wet Registeraccountants 
en de Wet Accountants-administratieconsulenten. Tuchtrechtspraak vormt een onderdeel van deze 
twee wetten. De Wta komt hier als derde wet bij. Het wetsvoorstel heeft spoed wegens de korte tijd 
tot de gewenste inwerkingtreding. Eind 2003 besluit het ministerie van Justitie in overleg met de 
behandelend ambtenaar bij Financiën  om tuchtrechtspraak niet te integreren in het nieuwe 
wetsvoorstel. In de twee beroepswetten en de Wta komt een verwijzing naar een nieuwe Wet 
tuchtrechtspraak accountants. De minister van Justitie is vanaf dat moment geen medeondertekenaar 
meer van de wet.  
 
De accountantsorganisaties vrezen voor een strenger toezicht, een achtergestelde positie en externe 
concurrentie door de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, willen zij een vergunning tot het 
uitvoeren van wettelijke controles krijgen. Op het wetsvoorstel en hieruit voortvloeiende 
kwaliteitseisen en strengere beroepsregels komt veel verzet vanuit de accountantsorganisaties. De 
accountantsorganisaties geven regelmatig hun zienswijzen aan bij het ministerie.  
 
Op hetzelfde moment werkt de Europese Commissie (EC) aan een richtlijn om de kwaliteitseisen 
gesteld aan accountants op Europees niveau te regelen. Het nationale wetgevingstraject bevindt zich 
reeds in de ontwerpfase op het moment dat de gerelateerde Europese richtlijn nog niet tot stand is 
gekomen. De behandelend ambtenaren van het ministerie van Financiën gaan met het 
consultatiedocument naar Brussel. Het basisvoorstel van de richtlijn blijkt later qua aanpak grote 
overeenkomsten te vertonen met het ontwerpwetsvoorstel. Later in het proces, tijdens de behandeling 
van de Wta in de Tweede Kamer, vraagt het projectteam naar aanleiding van vragen van Kamerleden 
advies bij de EC (een Nederlander is daar belast met het opstellen van de richtlijn) over de 
interpretatie en reikwijdte van de richtlijn. De EC geeft informeel aan dat de visie van het projectteam 
wordt gedeeld, maar zich niet expliciet te willen mengen in de discussie.  
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In 2003 is het fenomeen consultatie relatief nieuw. Het projectteam meent dat consultatie essentieel 
is om voldoende draagvlak en begrip voor het voorstel te creëren.  
 
Op het moment dat het wetsvoorstel naar de Kamer gaat is het voorstel uitgebreid besproken met 
verschillende partijen tot op het niveau van de ministers. Toch duurt de behandeling in de Tweede 
Kamer lang om een tweetal redenen: de Europese richtlijn is op dat moment nog niet afgerond en de 
Kamer wil eerst afwachten hoe de conceptrichtlijn eruit komt te zien en daarnaast vindt er een sterke 
lobby vanuit de belangengroepen plaats gericht op individuele Kamerleden.  
 

1.3.1.2 Procesbeschrijving 

Samenwerking actoren 
In de gehele ontwerpfase vindt er continu overleg plaats tussen het ministerie van Financiën en de 
AFM en tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie door middel van overleg en 
correspondentie via e-mail.  

Ontwerpen wetsvoorstel 
Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het opstellen van een conceptwet, april 2008. De 
AFM levert commentaar op concept teksten. Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het 
gedeelte tuchtrechtspraak binnen de Wta en levert daarvoor stukken aan bij het ministerie van 
Financiën. Het ministerie van Financiën stelt een consultatiedocument op en legt dit voor aan 
marktpartijen. De marktpartijen leveren commentaar en reactie op het consultatiedocument.  

Toetsing WKB 
Het Ministerie van Justitie voert de WKB-toets uit. 

Actal 
Adviseert betr. de administratieve lasten van het wetsvoorstel.  

Ministerraad 
De ministerraad behandelt de Wta op 26 maart 2004.  

Raad van State 
De Raad van State brengt in april 2004 advies uit op de Wet.  

Tweede Kamer 
Na schriftelijke voorbereiding door de vaste commissie voor Financiën (juli – december 2004) strekt 
de plenaire behandeling zich over meerder sessies uit, van januari tot juni 2005. Op 4 mei 2005 
brengt de Raad van State nogmaals advies uit op het gewijzigde wetsvoorstel. 
Bureau Wetgeving stuurt het aanvaarde wetsvoorstel op 29 juni 2005 naar de Eerste Kamer. 

Eerste Kamer 
De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer bereidt het voorstel voor en brengt een 
voorlopig verslag en een eindverslag uit. 17 januari 2006 vindt de plenaire behandeling van het 
voorstel plaats in de Eerste Kamer. Op die dag neemt de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. 

 

Bekrachtiging en publicatie 
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De Koningin ondertekent de wet op 19 januari 2006. Het Ministerie van Justitie zorgt voor publicatie 
van de Wet in het Staatsblad (23 februari 2006). Na bekrachtiging ontvangt het Kabinet der Koningin 
van het Ministerie van Justitie de originele wettekst en archiveert deze. 
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1.3.2 Organisatie- en functioneel niveau 

1.3.2.1 Kernteam en medebetrokkenen 
 
Ministerie FIN – DFM - 
wetgevingsjurist 

Projectteam  Opstellen (concept)wettekst 

Ministerie FIN – DFM - 
Beleidsmedewerkers afdeling 
Financiële markten 

Projectteam  Opstellen (concept)wettekst 

Ministerie van Justitie- afdeling 
WRR 

Direct 
betrokken 

 Verantwoordelijk voor het gedeelte 
tuchtrecht 

AFM 
 

Direct 
betrokken 

 Leveren van input op conceptversies van 
de wet 

 

1.3.2.2 Procesbeschrijving 
 
Hieronder zijn de stappen van het proces beschreven, zoveel mogelijk op chronologische volgorde. In 
het werkelijke proces vonden activiteiten veelal parallel plaats. Deze parallelliteit is in het BPMN-
procesmodel van de casus Wta weergegeven. In het BPMN-procesmodel zijn daarnaast subprocessen 
opgenomen voor de weergave van bepaalde delen van het proces, zoals de behandeling door de Raad 
van State. In de beschrijving hieronder zijn de subprocessen aangegeven met een blauw kopje. De 
processen op het derde niveau in het BPMN-procesmodel -subproces binnen subproces- zijn 
aangegeven met een paars kopje. 
 
2003 
 



 

210 
 

Aanmaken dossier accountants 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam van de afdeling Financiële Markten, bestaande uit twee beleidsmedewerkers en een 
wetgevingsjurist, werken aan de concepttekst van de wet en de memorie van toelichting. Zij starten 
begin 2003 met het aanmaken van het dossier en archiveren de stukken digitaal gedurende het 
gehele proces. 

Schetsen structuur wetsvoorstel 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam maakt een notitie met de hoofdlijnen van de Wta.  
Hierbij gebruiken ze de beleidsnotitie van EZ betreffende toezicht op accountants als input 
(beschouwd als startnotitie).  

Opstellen projectplan met tijdslijnen 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam stelt een projectplan met tijdslijnen op. 

Bespreken met AFM 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en de AFM 

Het projectteam en de AFM bespreken voortdurend gedurende het hele proces de concept-Wta en de 
uitvoeringsaspecten. 

Bespreken met Justitie (tuchtrechtspraak) 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en Ministerie van Justitie: DG WRR (D. Toegang 
rechtsbestel) 

Het projectteam en de DG WRR van het Ministerie van Justitie bespreken meerdere malen gedurende 
het hele proces de concept-Wta met betrekking tot de tuchtrechtspraak. De DG WRR consulteert de 
Raad voor de Rechtspraak voor advies. 

Volgen en bespreken ontwikkelingen richtlijn EG 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en EC medewerker verantwoordelijk voor de Richtlijn 

Het projectteam levert regelmatig input en advies aan de medewerker van de Europese commissie die 
verantwoordelijk is voor de Richtlijn en zij bespreken de ontwikkelingen omtrent de richtlijn. 

Bezien noodzaak en mogelijkheden consultatie 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam bekijkt of het noodzakelijk is om andere organisaties te consulteren en wat de 
mogelijkheden zijn.  
Het team besluit om consultatie in te zetten ter vergroting van het draagvlak van de Wta. Zij bekijken 
welke organisaties te consulteren. 

Opstellen consultatiedocument 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta   

Het projectteam stelt een consultatiedocument op. 

Bekijken wetgevingskwaliteit / feedback geven uitgaande formele stukken 
Door Ministerie van Financiën: Senior jurist wetgevingskwaliteit 
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De senior jurist wetgevingskwaliteit van het Ministerie van Financiën bewaakt de wetgevingskwaliteit 
en geeft feedback op alle uitgaande formele stukken van het projectteam. 

Overleg minister – markt  
Door Minister van Financiën en Geconsulteerde organisaties / marktpartijen 

De Minister van Financiën bespreekt regelmatig met marktpartijen/belangenorganisaties issues 
betreffende de Wta. 
Het projectteam en de Minister van Financiën overleggen daarvoor voortdurend over de respons 
richting de markt. 

Overleggen met marktpartijen 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en Geconsulteerde organisaties / marktpartijen 

Het projectteam nodigt marktpartijen uit voor gesprekken met betrekking tot de Wta. Het team houdt 
regelmatig gesprekken met onder meer NIVRA, NOVAA, Raad voor de rechtspraak, 
belangenorganisaties van accountants, tuchtcolleges en accountantskantoren. Deze partijen dienen 
ook brieven in met betrekking tot de Wta. 

Participeren aan schrijven / aanpassen tekstdelen Wta 
Door de AFM 

De AFM participeert in het schrijven en aanpassen van tekstdelen van de Wta. Zij beoordeelt 
tekstdelen van de Wta en pas deze aan in het kader van de uitvoering. 

Bijwerken / aanpassen concept Wta, beheren tekstversies 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en Ministerie van Justitie: DG WRR (D. Toegang 
rechtsbestel) 

Het projectteam werkt voortdurend de concept-Wta bij en beheert de verschillende versies. De DG 
WRR levert delen voor de tekst van de Wta en de memorie van toelichting m.b.t. de tuchtrechtspraak 
aan. 

Ambtelijk afstemmen met Justitie 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en Ministerie van Justitie: DG WRR (D. Toegang 
rechtsbestel) 

Op 17 juli wisselt de DG WRR intern de standpunten uit met betrekking tot de concept-Wta. 
Het projectteam stuurt op 21 juli 2003 de hoofdlijnen van de Wta per brief naar de DG WRR met het 
verzoek te reageren voor 20 augustus 2003. Op 21 augustus ontvangt het projectteam de reactie van 
DG WRR. 

Intern afstemmen ambtelijk commentaar en toetsing Justitie 
Door Ministerie van Justitie: WKB en DG WRR  

WKB en DG WRR stemmen regelmatig het commentaar en de toetsing af, door middel van e-mail en 
overleg.  

Indienen ambtelijk commentaar op concept Wta (betr. rechtsgang) 
Door Ministerie van Justitie: WKB 

Het projectteam stuurt op 21 juli 2003 de hoofdlijnen van de Wta per brief naar de DG WRR met het 
verzoek te reageren voor 20 augustus.  
Op 21 augustus verstuurd de DG WRR een reactie naar het projectteam Wta van het Ministerie van 
Financiën.  
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Aanbieden concept-wet en memorie van toelichting voor WKB toetsing 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam biedt de concept-Wta en de memorie van toelichting aan de afdeling WKB van het 
Ministerie van Justitie. 

Formuleren en doorgeven opmerkingen WKB toets 
Door Ministerie van Justitie: WKB 

Na ontvangst van de concept-Wta en het memorie van toelichting door het secretariaat WKB op 29 juli 
2003, maakt het secretariaat het dossier toetsing Wta aan. 
WKB stelt de termijn voor het afronden van de WKB toets op 12 augustus 2003 vast. 
WKB formuleert opmerkingen in kader van de WKB toets en in september 2003 stuurt zij deze per e-
mail naar de wetgevingsjurist van Financiën. 

Verwerken deel opmerkingen WKB toets 
Door Ministerie van Financiën: de wetgevingsjurist 

De wetgevingsjurist van het ministerie van Financiën verwerkt een deel van de opmerkingen die door 
WKB zijn aangeleverd. In september 2003 geeft de jurist door via e-mail welke opmerkingen verwerkt 
worden. 

Nader overleggen over concept Wta met Justitie 
Door Ministerie van Justitie: DG WRR en Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam overlegt op 4 september 2003 nader met DG WRR naar aanleiding van de 
opmerkingen op de concept-Wta. Het product hiervan is een memo opgesteld door Justitie. 

Uitzetten consultatiedocument Wta naar marktpartijen en organisaties  
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Op 19 september stuurt het projectteam het consultatiedocument naar de organisaties/marktpartijen, 
Actal en de Tweede Kamer. Door plaatsing op de website met reageerfunctie blijft het projectteam op 
de hoogte van de reacties op het wetvoorstel.  
De deadline voor het indienen van opmerkingen is 31 oktober 2003. 
Het projectteam verzoekt Actal om een reactie op de consultatie. 
Het projectteam brengt een persbericht uit over de consultatie.  

Verzenden nieuwe versie concept-Wta voor toetsing 
Door Ministerie van Financiën: wetgevingsjurist 

De wetgevingsjurist van het Ministerie van Financiën verstuurt de nieuwe versie van de concept-Wta 
naar WKB van het ministerie van Justitie voor toetsing. 

Vragen input van deskundigen Justitie en doorgeven aan Financiën 
Door Ministerie van Justitie: WKB en deskundigen  

Op 25 november 2003 vraagt WKB aan de deskundigen van het ministerie om advies met betrekking 
op de nieuwe concept-Wta. 
Op 9 december 2003 legt het WKB de reactie van de deskundigen voor aan de wetgevingsjurist van 
het ministerie van Financiën. Op 10 december reageert de wetgevingsjurist van Financiën hierop. 
Deze communicatie verloopt per e-mail.  
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Ontvangen en bekijken consultatiedocument Wta 
Door Geconsulteerde organisaties / marktpartijen 

De belangenorganisaties en marktpartijen ontvangen van het projectteam het consultatiedocument 
Wta. 
De verschillende partijen vergaderen en overleggen intern en stellen reacties op. 
Van oktober tot december 2003 versturen de partijen vierenvijftig reacties naar het projectteam. 

Bestuderen consultatiedocument Wta en geven van reactie 
Door Actal 

Actal ontvangt op 19 september 2003 van de projectgroep het consultatiedocument Wta en zij 
bestuderen het document. 
Actal ontvangt van de projectgroep een verzoek om een reactie. Hierop ontwerpt de medewerker van 
het secretariaat van Actal een brief voor Financiën. 
De conceptbrief legt de medewerker d.m.v. een voorlegger voor aan het college op 27 oktober. Het 
college stelt de aanpak en brief vast. 
Op 30 oktober stuurt Actal de brief met het verzoek om kwantificering en toezending van een herzien 
wetsvoorstel naar Financiën. 
 
2004 

Ontwerpen 8e richtlijn en expertise inbrengen in raadswerkgroep in Brussel 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Gedurende de periode van maart tot december 2004 ontwerpt het projectteam de 8ste richtlijn en 
brengt expertise in de raadswerkgroep in Brussel 

Informeren Tweede Kamer over verwachte datum indiening (zomer 04) 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede 
Kamer 

Op 6 februari ontvangt de projectgroep een brief van de Vaste Commissie voor Financiën van de 
Tweede Kamer met de vraag wat de verwachte datum van indiening is van de Wta. 
Op 16 februari stuurt de projectgroep een brief naar de Tweede Kamer met als antwoord dat de 
verwachte datum van indiening van de Wta de zomer van 2004 zal zijn. 

Indienen ter informatie concept-Wta aan Tweede Kamer 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam dient de concept-Wta in bij de Voorzitter van de Tweede Kamer ter informatie. 

Bespreken gemeentelijke accountantsdiensten 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en BZK 

BZK en het projectteam bespreken de Wta met betrekking tot de gemeentelijke accountants-diensten. 

Ontwerpen / aanpassen concept-Wta 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en de senior jurist wetgevingskwaliteit 

Het projectteam werkt gedurende het hele proces aan de concept-Wta (ontwerpen en aanpassen). De 
senior jurist wetgevingskwaliteit geeft feedback op uitgaande formele stukken en ziet toe op de 
wetgevingskwaliteit. 
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Vervolg toetsing 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta en het Ministerie van Justitie- WKB 

Op 18 februari geeft WKB aan de wetgevingsjurist van Financiën de opmerking van WKB door via e-
mail. 
Op 1 maart stuurt het projectteam de nieuwe versie van de concept-Wta per e-mail naar WKB en 
Actal 
Op 3 maart geeft WKB opmerkingen met betrekking tot de nieuwe concept-Wta door per e-mail aan 
het projectteam.  

Ontwerpen brief aan Jus aangaande directe indiening bij Ministerraad 26 maart 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta 

Op 3 maart stuurt het projectteam een brief aan DG WRR van Justitie met het verzoek om een reactie 
op de aangepaste concept-Wta voor 12 maart. Opdat de Wta direct ingediend kan worden op de 
Ministerraad van 26 maart. 

Intern afstemmen Justitie 
WKB en DG WRR 

WKB stemt intern af en stelt een nota op met betrekking tot de concept-Wta. Op 2 maart parafeert 
DW de nota en verstuurd deze naar de DG WRR. DW verzoekt de DG WRR het issue, de nota, voor te 
leggen aan de minister.  
DW , DSR en DTR maken een samenvatting van het wetsvoorstel. Zij stellen ook een nota voor de 
minister op aangaande de Wta die de minister indient bij de ministerraad. DW, DSR en DTR paraferen 
op 15 maart de nota en op 16 maart de samenvatting van het wetsvoorstel. 
 
Advisering Actal 

Adviesaanvraag Actal 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

Op 9 maart 2004 verstuurt het departement voor het herziene wetsvoorstel een officiële 
adviesaanvraag naar Actal.  

Opstellen concept advies 
Door Actal 

Op 9 maart vraagt de behandelend accountmanager van Actal toelichting op het 
wetsvoorstel. Het projectteam beantwoordt de vragen van de accountmanager op 15 maart 
2004. 
Dezelfde dag maakt de accountmanager een concept advies op. De accountmanager maakt 
een voorlegger bij het dossier. In de voorlegger zet de accountmanager uiteen wat de 
kernpunten van de wet zijn en welke standpunten Actal inneemt. Met de voorlegger gaat 
het conceptadvies mee. 

Uitbrengen advies 
Door Actal 

Op 16 maart vindt de stafvergadering plaats. De accountmanagers bespreken en 
bediscussiëren het wetsvoorstel. Tweede dagen later vindt de Collegevergadering plaats. 
Hierin nemen de accountmanagers en het college plaats. 
Het conceptadvies op het wetsvoorstel bespreekt het college inhoudelijk tijdens de 
vergadering op 18 maart 2004. Het College gaat akkoord met het concept advies en 
ondertekent het advies wat de accountmanager dezelfde dag per bode verstuurt naar de 
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bewindspersoon. Actal draagt in het officiële advies enkele punten aan rondom het gebruik 
van ICT en de rol en bevoegdheden van de AFM en DMB (en hiermee de toezichtlasten). 
Ook wijst Actal op de datum van inwerkingtreding; deze loopt vooruit op de richtlijn.  

 
Behandeling ministerraad 

Door Ministerie van Financiën: Team Wta (DFM en JZ), ambtelijk voorportaal, onderraad en 
ministerraad 

Ambtelijk voorportaal 

De wetgevingsjurist van het projectteam dient per e-mail het wetsvoorstel in bij het 
ambtelijk voorportaal. In het voorportaal behandelen raadadviseurs de besluitvorming van 
het wetsvoorstel voor. 
De jurist is eenmaal aanwezig bij het ambtelijk voorportaal om de wet toe te lichten. Het 
ambtelijk voorportaal ziet geen knelpunten.  

Indienen ministerraad 
Door Ministerie van Financiën: Team Wta  

De wetgevingsjuriste verstuurt het wetsvoorstel met een aanbiedingsformulier (papier) 
naar DIF (afdeling archief van het ministerie van Algemene Zaken). DIF ontvangt het stuk 
in origineel en vijf kopieën, plus het aanbiedingsformulier.  
DIF schrijft de stukken in het interne systeem in, scant deze en zet de stukken digitaal in 
een hiervoor bestemde map. DIF verspreidt het stuk verder naar de ministerraad. 
Daarnaast stuurt het projectteam de stukken naar alle ministeries, met een kopie van het 
aanbiedingsformulier waarop staat dat het stuk ter behandeling is voor de ministerraad. De 
secretaresse van de secretaris van de ministerraad archiveert de stukken. 

Agendering ministerraad 
Door de secretaris van de ministerraad 

Aan de hand van de binnengekomen stukken en de vaste agendapunten stelt de secretaris 
de agenda voor de ministerraad op. De minister-president stelt de agenda en de 
besluitenlijst in de stafvergadering voorafgaand aan de volgende ministerraad definitief 
vast.  
Na vaststelling verzendt de secretaresse van de secretaris per cryptofax de agenda voor de 
ministerraad naar de ministeries. 

Vergadering ministerraad 
Door de ministerraad 

De ministerraad behandelt de Wta als inhoudelijk punt op 26 maart 2004. De minister-
president zit de vergadering voor. De secretaris en een adjunct-secretaris ondersteunen de 
ministerraad. De secretaris is bij de gehele ministerraad aanwezig en maakt zelf 
aantekeningen, de adjunct-secretaris is aanwezig bij zijn/haar onderwerp en maakt hiervan 
aantekeningen. De ministerraad behandelt het wetsvoorstel en geeft akkoord voor de 
behandeling van het stuk in de Tweede Kamer. 

Opstellen besluitenlijst ministerraad 
Door de adjunct-secretaris 

Na de ministerraad stelt de adjunct voor zijn betreffende gedeelte een besluitenlijst op. Aan 
het eind van de dag bespreekt de secretaris de besluitenlijsten met alle adjuncten. Aan het 
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eind van de dag stellen de adjunct-secretarissen de besluitenlijsten op. Op maandag 
versturen de adjuncten de besluitenlijst.  

Opstellen notulen ministerraad 
Door de adjunct 

Maandag na de vergadering begint de adjunct met het opstellen van conceptnotulen. De 
secretaris geeft hierop commentaar een aanvullingen. De adjunct verwerkt dit commentaar 
en levert de notulen aan bij het secretariaat van de secretaris. Het secretariaat verwerkt 
alle notulen van de adjuncten tot een verslag. Het secretariaat stuurt de notulen uit op 
vrijdagochtend per cryptofax naar de ministeries en de Koningin. De week erna staan deze 
notulen op de agenda van de ministerraad (dus twee weken na de desbetreffende 
vergadering).  

 
Ontwerpen voordracht adviesaanvraag Raad van State 
Door Ministerie van Financiën: wetgevingsjurist 
 
De wetgevingsjurist van het ministerie van Financiën ontwerpt de voordracht van de adviesaanvraag 
aan de Raad van State. 
De minister van Financiën ondertekent de voordracht en memorie van toelichting.  
 
Advisering door de Raad van State 

Door Kabinet der Koningin, de Raad van State en de ministeries van Financiën en Justitie 

Indienen voordracht, memorie van toelichting en wetsvoorstel 

Door Minister van Financiën  

De minister van Financiën dient bij het Kabinet der Koningin de voordracht, memorie van 
toelichting, wetsvoorstel en de begeleidend memo in.  

Indienen (elektronisch) wetsvoorstel, memorie van toelichting, adviezen en 
consultatie-reacties 
Door Ministerie van Financiën: Wta 

De wetgevingsjurist van het projectteam stuurt op 4 april per e-mail de stukken naar de 
Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State. De stukken zijn: de voordracht, 
de memorie van toelichting, het wetsvoorstel en de begeleidend memo. Het systeem van 
de Raad van State verstuurt een automatische ontvangstbevestiging. 

Aanmaken dossier - papier en elektronisch 
Door Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State 

De Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State maakt na de digitale ontvangst 
van de stukken een dossier aan. Dit dossier wordt elektronisch en op papier aangemaakt. 
Het dossier bestaat uit: het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, de verplichte 
adviesaanvragen (Actal) , en de consultatiereacties.  

Invoeren in registratie-systeem 
Door Kabinet der Koningin: DIV 

DIV registreert de stukken en geleidt ze door naar de afdeling WRV.  
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Bekijken procedureel en inhoudelijk 
Door Kabinet der Koningin: WRV 

WRV bekijkt de ingediende stukken procedureel en inhoudelijk en stelt het kabinetsmissive 
op.  
WRV stelt het kabinetsrescript ter bevestiging van de aanhangigmaking op. 
WRV stelt voor de Koningin een informatieoverzicht op met onder andere een korte 
beschrijving van de Wta. 

Voordracht voorleggen aan Koningin 
Door Kabinet der Koningin: Directeur 

De directeur van het Kabinet der koningin legt de Koningin de voordracht en het 
informatieoverzicht voor. 

Bekijken stukken en paraferen voordracht 
Door de Koningin 

De Koningin bekijkt de voordracht en het informatieoverzicht en parafeert de stukken. 

Ondertekenen kabinetsmissive 
Door Kabinet der Koningin: Directeur 

De directeur van het Kabinet der koningin ondertekent het kabinetsmissive. 

Doorsturen kabinetsrescript en kabinetsmissive 
Door Kabinet der Koningin: WRV 

WRV stuurt het kabinetsrescript door naar de wetgevingsjurist van het projectteam. 
WRV stuurt het kabinetsmissive, de memorie van toelichting en de Wta op 7 april naar 
Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State. 

Opstellen agenda 
Door Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State 

De Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State stelt een agenda op van de 
aanhangig gemaakte zaken. 
De ontvangen stukken van het ministerie van Financiën en het Kabinet der Koningin 
vormen de zaak. De administratie stelt de zaak digitaal beschikbaar en stuurt de zaak door 
naar de staatsraden en afdeling 3 (Fin en SZW) van de Raad van State. 

Bespreken agenda en aanwijzen juristen en rapporteur 
Door Raad van State: Afdeling 3 van de Raad van State 

Afdeling 3 bespreekt de agenda en wijst juristen aan en een rapporteur tijdens het 
afdelingsoverleg op woensdagochtend. 
Afdeling 3 bespreekt de adviezen inhoudelijk met de behandelend jurist en andere juristen.  

Verzoek om stukken nadere informatie 
Door de behandelend jurist van de Raad van State 

De behandelend jurist van de Raad van State verzoekt de wetgevingsjurist van het 
projectteam om het verstrekken van nadere informatie m.b.t. de Wta. 
De jurist voert voorbereidend onderzoek uit en stelt een lijst op met inhoudelijke punten en 
een lijst met redactionele kanttekeningen. 



 

218 
 

Ontwerpen Bureau-nota 
Door Raad van State: de Rapporteur  

De rapporteur ontwerpt de Bureau-nota (eerste conceptadvies) en bespreekt deze met 
afdeling 3 (Fin en SZW) 
Hierbij ondersteunt de behandelend jurist.  
De jurist belt de ambtelijk door te geven kanttekeningen door aan de wetgevingsjurist van 
het projectteam die daarop het wetsvoorstel aanpast. 

Ontwerpen CA Staatsraden 
Door Raad van State: de Rapporteur 

De rapporteur ontwerpt naar aanleiding van de bespreking met de afdeling het 
conceptadvies CA Staatsraden. 

Vragen door Staatsraden 
Door Raad van State: de staatsraden 

De staatsraden bestuderen de zaak, alle ontvangen stukken, en stellen vragen per e-mail 
aan de rapporteur. 

Aanpassen CA Staatsraden 
Door Raad van State: de Rapporteur 

De rapporteur past de CA staatsraden aan en produceert een gewijzigd CA staatsraden. 

Behandeling door de Raad 
Door Raad van State: staatsraden 

De staatsraden bespreken CA staatsraden, het conceptadvies, met de plaatsvervangend 
rapporteur. 

Redactioneel aanpassen advies 
Door Raad van State: notulist 

De notulist doet de redactionele aanpassingen aan het advies.  

Vaststellen officiële versie advies 
Door Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State; de directeur Wetgeving, 
Raadadviseur, secretaris van de Raad en de vicepresident 

De administratie maakt het officiële advies van de Raad van State op. 
De directeur Wetgeving, Raadadviseur, secretaris van de Raad en de vicepresident lezen en 
paraferen het advies. 
De administratie print het definitieve officiële advies. 
De vicepresident stelt het officiële advies vast en ondertekent het. 

Doorsturen officieel advies 
Door Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State 

De Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State stuurt het officiële advies door 
naar Minister van Financiën, die het advies doorstuurt naar de secretaris-generaal. 
De administratie stuurt het advies elektronisch door naar de wetgevingsjurist van het 
projectteam. 
De administratie stuurt afschriften van het advies naar de secretaris-generaal van 
Financiën, WRV en DW van Justitie.  
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Verwerken redactionele kanttekeningen Raad van State 
Door het Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam verwerkt het advies van de Raad van State. 

Ontwerpen nader rapport 
Door DG WRR en Ministerie van Financiën: Team Wta  

De DG WRR en het projectteam ontwerpen het nader rapport en leggen dit aan de minister voor ter 
ondertekening. 
 
Ministerraad – advies en nader rapport 

De ministerraad behandelt de Wta opnieuw als inhoudelijk punt, met het advies van de 
Raad van State en het nader rapport van het ministerie. 

 
 
Indiening bij Tweede Kamer 

Door de minister van Financiën, Kabinet der Koningin en Raad van State 

Via het Kabinet der Koningin dient de minister van Financiën de Wta met oude en 
gewijzigde tekst, memorie van toelichting, kopie advies Raad van State en een kopie nader 
het rapport, in bij de Tweede Kamer. 

 
Indienen stukken bij Kabinet der Koningin 
Door het Ministerie van Financiën: Team Wta  

Het projectteam van Financiën dient het Nader rapport, een afschrift van het nader rapport, 
het advies van de Raad van State, het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en de 
oorspronkelijke teksten van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting in bij het 
Kabinet der Koningin. 

Doorgeleiden nader rapport en advies Raad van State 
Door Kabinet der Koningin: DIV 

DIV van het Kabinet der Koningin geleidt het nader rapport en het advies van de Raad van 
State door naar de afdeling WRV. 

Opstellen Kabinetsmissive ,Koninklijke boodschap en overzicht informatie 
Door Kabinet der Koningin: WVR 

WVR stelt het kabinetsmissive op, stelt de Koninklijke boodschap op en het 
informatieoverzicht over onder andere de Wta, de adviezen, het nader rapport en de 
wijzigingen. 

Voorleggen Koninklijke boodschap aan Koningin 
Door de Directeur van het Kabinet der Koningin 

De directeur van het Kabinet der Koningin legt de Koninklijke boodschap en het informatie-
overzicht voor aan de Koningin. 

Ondertekenen Koninklijke boodschap 
Door de Koningin 

De Koningin ondertekent de Koninklijke boodschap op 22 juni 2004. 
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Indienen Koninklijke boodschap  
Door WRV 

WRV verstuurt de stukken naar de Tweede Kamer. De griffie van de Tweede Kamer 
ontvangt de Koninklijke boodschap met het wetsvoorstel (tekst zoals gewijzigd na advies 
Raad van State), de memorie van toelichting, een afschrift van het advies van de Raad van 
State en een afschrift van het nader rapport, op 23 juni 2004. Niet te achterhalen is of een 
stuk waarin de teksten van het wetsvoorstel en de MvT die na het advies zijn gewijzigd zijn 
opgenomen (vergelijkend overzicht) is bijgevoegd dat door het Kabinet der Koningin wordt 
doorgezonden naar de Griffie. 

Doorsturen kabinetsmissive met kopie nader rapport 
Door de Directeur van het Kabinet der Koningin en WRV 

De directeur van het Kabinet der Koningin ondertekent het kabinetsmissive. 
WRV stuurt het kabinetsmissive met een afschrift van het nader rapport naar de 
administratie Raad van State. 
WRV stelt het kabinetsrescript op en stuurt dit naar het projectteam van Financiën. 
WRV stelt een brief op met de mededeling van indiening en verstuurt de brief naar de 
minister van Financiën en de vicepresident van de Raad van State. 
WRV bewaart het originele advies van de Raad van State en nader rapport.  

Evaluatie Raad van State 
Door Raad van State 

Afdeling 3 van de Raad van State bespreekt het nader rapport. 
De behandelend jurist van de Raad van State stelt een evaluatie van het advies en het 
nader rapport op. 
Afdeling 3 bespreekt de evaluatie van de behandelend jurist 
 
Indienen stukken digitaal bij Griffie 
Het projectteam stuurt op 22 juni een digitale versie van het wetsvoorstel en de memorie 
van toelichting naar de Griffie van de Tweede Kamer. 
 

Verspreiden (elektronisch) wetsvoorstel 
Door Griffie van de Tweede Kamer 

Op 22 juni geeft de Griffie van de Tweede Kamer de stukken een Kamerstuknummer en distribueert 
het wetsvoorstel en het memorie van toelichting o.m. aan de leden van de vaste commissie Financiën 
van de Tweede Kamer en Bureau Wetgeving. (Mogelijke terinzagelegging vergelijkend overzicht – niet 
te achterhalen) 

Koninklijke boodschap ontvangen 
Door de Griffie 

De griffie van de Tweede Kamer ontvangt de Koninklijke boodschap en geleidt deze door naar het 
Presidium. 
Het Presidium bekijkt het wetsvoorstel. 

Doorgeleiden naar commissie – formele inhandenstelling 
Door de griffie 

Op 23 juni 2004 geleidt de griffie de Wta door naar de vaste commissie voor Financiën, dit is de 
formele inhandenstelling. 
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Consulteren AFM en marktpartijen  
Door de AFM 

De AFM ontwerpt advies in zake de invulling van AMvB’s en stuurt deze op 30 september naar het 
projectteam. 
Door AFM: Platform toezicht accountantsorganisaties 

Het platform toezicht accountantsorganisaties van de AFM consulteert het projectteam regelmatig met 
betrekking tot de Wta en brengt op 13 december 2004 advies uit aan het projectteam. 
Door Marktpartijen 

De marktpartijen consulteren het projectteam geregeld door middel van brieven en gesprekken met 
betrekking tot de Wta. 
Door NivRA 

Op 8 november dient het NivRA een reactie in op het advies van de AFM. 
Op 8 december dient het NivRA kanttekeningen in op de nota van wijziging 
 
Schriftelijke behandeling 

Door de vaste Tweede Kamer commissie voor financiën, griffie en bureau wetgeving 

De vaste commissie voor financiën belegt een hoorzitting met externe partijen waarna ze 
een commissieverslag opstelt. Het projectteam van financiën stelt hierop een nota naar 
aanleiding van het commissieverslag op en een nota van wijziging. De commissie besluit 
hierop voldoende te zijn voorbereid op de plenaire behandeling in de Tweede Kamer. 

 
Uitwisselen standpunten over Wta 
Door de vaste commissie voor financiën: leden van de commissie 

Gedurende de schriftelijke behandeling wisselen de leden van de commissie onderling, met 
hun Tweede Kamer fracties en met externen partijen, standpunten uit met betrekking tot 
de Wta. De externen partijen zijn onder andere marktpartijen, lobbygroepen en 
wetenschappers. 

Bespreken planning en issues 
Door de vaste commissie voor financiën: griffier van de commissie 

Gedurende de schriftelijke behandeling bespreken de griffier en het projectteam geregeld 
de planning en issues in schriftelijke behandeling. 

Opstellen agenda procedure-vergadering 
Door de vaste commissie voor Financiën: griffier van de commissie 

De griffier stelt tijdens het werkoverleg de agenda op voor de procedurevergadering van 23 
juni 2004, met het voorstel de Wta dan te behandelen. 

Vaststellen inbrengdatum (16-9-04) en besluiten houden hoorzitting 
Door de vaste commissie voor Financiën: leden commissie 

Op de procedurevergadering van 23 juni 2004 besluiten de leden van de commissie tot het 
houden van een hoorzitting en stellen zij de inbrengdatum vast op 16 september 2004. 

Opstellen besluitenlijst 
Door de vaste commissie voor Financiën: griffier van de commissie 

De griffier stelt de besluitenlijst op van de procedurevergadering van 23 juni 2004. 
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Vervolgens publiceert de griffier de besluitenlijst, met hulp van ondersteunend personeel, 
op de website. 
Het projectteam van Financiën raadpleegt de website met betrekking tot de besluitenlijst.  
De griffier organiseert de hoorzitting en nodigt externen uit.  

Aanmaken dossier en kamerstuk wetsvoorstel (Bureau Wetgeving) 
Door bureau wetgeving 

Het Bureau wetgeving maakt een dossier aan van het wetsvoorstel. 
Tijden tweewekelijks werkoverleg wijst Bureau wetgeving een dossierhouder aan voor het 
geagendeerde wetsvoorstel. 
Een administratieve medewerker maakt de Wta op in de huisstijl (gebruikelijke opmaak 
Kamerstukken) en geeft ondernummers aan de stukken.  
 
Drukken stukken 
Bureau Wetgeving stuurt de stukken terug naar de Griffie. De Griffie laat de stukken bij 
Sdu drukken. Sdu stuurt vervolgens de gedrukte stukken hardcopy naar Bureau Wetgeving 
en digitaal naar de Griffie.  
Op 1 juli 2004 stuurt Bureau Wetgeving een kopie van het gedrukt wetsvoorstel stuk 29 
658 nr. 2 ter controle door naar het projectteam van Financiën.  
Het projectteam controleert deze en geeft op 5 juli correcties door per fax aan de 
medewerker van Bureau Wetgeving. 
Bureau Wetgeving stelt de nota van verbetering op, en brengt deze uit , de Griffie 
verspreidt deze. Bureau Wetgeving stelt een bijgewerkte tekst van het wetsvoorstel op 
(Bij-tekst). Bureau Wetgeving / de griffie plaatst de Bij-tekst op de website van de Tweede 
Kamer. 

Bespreken Wta in hoorzitting Commissie 
Door de vaste commissie voor Financiën: de leden 

Op 9 september 2004 bespreken de leden van de commissie de Wta in een hoorzitting met 
externe partijen. 

Opstellen commissieverslag uit inbreng fracties 
Door de vaste commissie voor Financiën: griffier van de commissie 

De woordvoerders van de fracties (in de commissie) stellen de inbreng op en dienen die in. 
De griffier stelt het commissieverslag op, uit de inbreng van de fracties en stuurt de 
inbreng met spoed door naar het projectteam. 
Het projectteam bereid de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging 
voor.  

Bekijken commissieverslag 
Door de vaste commissie voor Financiën: de leden  

De leden van de commissie bekijken het commissieverslag dat is opgesteld door de griffier. 
Op 20 september stellen de leden van de commissie het verslag vast. 
De griffier stuurt het officiële verslag naar het projectteam van Financiën en de griffie. De 
Griffie maakt het verslag op als kamerstuk en laat het door de Sdu drukken. 
Het projectteam stelt de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijzing op. 
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Besluiten plannen wetgevingsoverleg 
Door de vaste commissie voor Financiën: de leden 

Op 13 oktober besluiten de leden van de commissie tot het plannen van het 
wetgevingsoverleg. 

Besluiten uitstellen wetgevingsoverleg 
Door de vaste commissie voor Financiën: de leden 

In november besluiten de leden van de commissie het wetgevingsoverleg uit te stellen. 
Daarna besluiten ze geen wetgevingsoverleg uit te voeren en de Wta aan te melden voor 
plenaire behandeling. 

Verspreiden nota n.a.v. het verslag 
Door de griffie 

De griffie ontvangt van het projectteam de nota n.a.v. het verslag en de nota van wijziging 
op 9 november. Bureau Wetgeving maakt de nota van wijziging op (zie verder hieronder bij 
Nota van Wijziging). De griffie maakt de nota n.a.v. het verslag op als Kamerstuk, laat 
deze drukken door de Sdu en verspreidt dit aan de commissieleden en anderen die hebben 
aangegeven stukken te willen ontvangen. 

Mededelen voldoende voorbereid voor plenaire behandeling 
Door de vaste commissie voor Financiën: griffier  

Op 8 december deelt de griffier mee dat de commissie voldoende is voorbereid voor de 
plenaire behandeling. 
 
Agendering 
De Griffie agendeert het wetsvoorstel voor de plenaire behandeling.  

 
2005 
 
Gedurende de plenaire behandeling in de Tweede Kamer vinden onderstaande stappen plaats.  
 
Verzoek hernieuwde advisering Actal en Raad van State 
De Tweede Kamer verzoekt om een nieuwe advisering van Actal en de Raad van State op het 
wetsvoorstel te laten doen. 

Aanvragen advies Actal 
De voorzitter van de Tweede Kamer dient een adviesaanvraag voor de amendementen in bij Actal.  
 
Advisering Actal (2) 
 

Adviesaanvraag Actal 
Op 8 maart 2005 ontvangt Actal van de Tweede Kamer het officiële verzoek tot advisering 
omtrent de administratieve lasten van negen amendementen. Bij de amendementen 
ontvangt Actal het stenografische verslag van de Kamerbehandeling.  

Bespreken wetsvoorstel 
Op 14 maart overlegt de accountmanager op verzoek van de SRA met de SRA over het 
wetsvoorstel en de amendementen. Op 16 maart overlegt het secretariaat met het 
projectteam van Financiën. Het projectteam stuurt aan de accountmanager conceptbrief 



 

224 
 

met kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van de amendementen. De accountmanager 
legt de brief voor aan het College. 

Expertpanel 
Op 17 maart legt het secretariaat aan het College het voorstel tot het organiseren van een 
expertpanel voor. Het expertpanel vindt plaats op 21 maart. Hiervoor nodigt Actal 
vertegenwoordigers van accountantsorganisaties en wetenschappers uit; dit zijn de partijen 
die een reactie op het consultatiedocument hebben geleverd. Een (of twee) collegeleden 
zitten de expertmeeting voor. Hetgeen besproken wordt binnen de meeting blijft geheim. 
Het college koppelt de adviespunten die voortvloeien uit de meeting terug naar de 
aanwezigen, maar het college houdt de handen vrij om zelf een advies uit te brengen.  

Opstellen advies 
De accountmanager maakt op 22 maart een voorlegger voor het College, inclusief de 
standpunten die Actal inneemt. Op 24 maart vergadert het College en formuleert vragen en 
opmerkingen tijdens de vergadering. Het projectteam stuurt op 29 maart een Minute naar 
de accountmanager met een overzicht van de administratieve lasten die de amendementen 
met zich meebrengen. 
Het secretariaat maakt een conceptadvies en legt dit op 29 maart voor aan het College met 
een voorlegger waarin het de vragen uit de vergadering behandelt.  

Uitbrengen advies 
Op 31 maart brengt Actal advies omtrent 9 amendementen uit aan de voorzitter van de 
Kamer. Een afschrift van het advies stuurt Actal naar de minister van Financiën.  

Toelichting op het advies 
Op 17 mei stuurt de NOvAA de voorzitter van Actal een brief met verzoek om toelichting 
van het advies. Op 23 mei heeft het secretariaat hierover contact met de NOvAA en licht 
het advies toe. 

 
Verwerken verzoek tot advisering Raad van State 
De minister ontvangt het verzoek tot hernieuwde advisering door de Raad van State. 
 
Indienen ministerraadsformulier 
Het projectteam bereidt een ministerraadsformulier voor. Zij dienen het ministerraadsformulier op 10 
maart in bij de ministerraad. 

Ministerraad (2) 
De ministerraad behandelt het verzoek van de minister tot machtiging voor het doen van 
een adviesaanvraag bij de Raad van State. De ministerraad geeft goedkeuring. 

Voordracht 
Het projectteam ontwerpt de voordracht.  
 De minister ondertekent de voordracht en de memorie van toelichting. 
 
Advisering door de Raad van State (2) 

Door Kabinet der Koningin, de Raad van State en de ministeries van Financiën en Justitie 

Via het Kabinet der Koningin ontvangt de Raad van State het verzoek om (spoed) advies 
uit te brengen. 
De Raad van State bestudeert het gewijzigde wetsvoorstel, het memorie van toelichting, de 
adviezen (Actal) en de consultatie-reacties en doet onderzoek. 
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Hierna ontvangen de ministeries van Financiën en Justitie het advies van de Raad van 
State.  

 
Indienen voordracht en spoedadviesaanvraag 

Door Minister van Financiën  

De minister van Financiën dient bij het DIV van het Kabinet der Koningin de voordracht, 
memorie van toelichting, wetsvoorstel en de begeleidend memo in. De minister stuurt op 4 
april 2005 een brief met een spoedadviesaanvraag aan de vice-president van de Raad van 
State. 

Indienen (elektronisch) stukken 
Door Ministerie van Financiën: Wta en Raad van State 

De wetgevingsjurist van het projectteam stuurt per e-mail 4-4-04 de stukken naar de 
Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State. De stukken zijn: de voordracht, 
de memorie van toelichting, het gewijzigde wetsvoorstel en de begeleidend memo.  
Het systeem van de Raad van State stuurt een automatische ontvangstbevestiging.  
De Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State voegt de stukken toe aan het 
dossier. 

Invoeren in registratie-systeem 
Door Kabinet der Koningin: DIV 

DIV registreert de stukken en geleidt de voordracht door naar WRV.  

Bekijken procedureel en inhoudelijk 
Door Kabinet der Koningin: WRV 

WRV bekijkt de ingediende stukken procedureel en inhoudelijk en stelt het kabinetsmissive 
op.  
WRV stelt het kabinetsrescript ter bevestiging van de aanhangigmaking op. 
WRV stelt het informatie-overzicht wetten op met onder andere de Wta. 

Voordracht voorleggen aan Koningin 
Door Kabinet der Koningin: Directeur 

De directeur van het Kabinet der koningin legt de Koningin de voordracht en het 
informatie-overzicht voor. 

Bekijken stukken en paraferen voordracht 
Door de Koningin 

De Koningin bekijkt de voordracht en het informatie-overzicht en parafeert de stukken. 

Ondertekenen kabinetsmissive 
Door Kabinet der Koningin: Directeur 

De directeur van het Kabinet der koningin ondertekent het kabinetsmissive. 

Doorsturen kabinetsrescript en kabinetsmissive 
Door Kabinet der Koningin: WRV 

WRV stuurt het kabinetsrescript door naar de wetgevingsjurist van het projectteam. 
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WRV stuurt het kabinetsmissive, de memorie van toelichting en de Wta naar Administratie 
Directie Wetgeving van de Raad van State.  

Opstellen agenda 
Door Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State 

De Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State stelt een agenda op van de 
aanhangig gemaakte zaken. 
De ontvangen stukken van het ministerie van Financiën en het Kabinet der Koningin 
vormen de zaak. De administratie stelt de zaak digitaal beschikbaar en stuurt de zaak door 
naar de staatsraden en afdeling 3 (Fin en SZW) van de Raad van State. 

Bespreken agenda en aanwijzen juristen en rapporteur 
Door Raad van State: Afdeling 3 van de Raad van State 

Afdeling 3 bespreekt de agenda en wijst juristen aan en een rapporteur tijdens het 
afdelingsoverleg op woensdagochtend. 
Afdeling 3 bespreekt de adviezen inhoudelijk met de behandelend jurist en andere juristen.  

Ontwerpen Bureau-nota 
Door Raad van State: jurist en Rapporteur  

De jurist voert voorbereidend onderzoek uit en stelt een lijst op met inhoudelijke punten.  
De rapporteur ontwerpt de Bureau-nota (eerste conceptadvies) en bespreekt deze met 
afdeling 3 (domein Fin en SZW).  
Hierbij ondersteunt de behandelend jurist.  

Ontwerpen CA Staatsraden 
Door Raad van State: de Rapporteur 

De rapporteur ontwerpt naar aanleiding van de bespreking met de afdeling het 
conceptadvies CA Staatsraden. 

Vragen door Staatsraden 
Door Raad van State: de staatsraden 

De staatsraden bestuderen de zaak, alle ontvangen stukken, en stellen vragen per e-mail 
aan de rapporteur. 

Aanpassen CA Staatsraden 
Door Raad van State: de Rapporteur 

De rapporteur past de CA staatsraden aan en produceert een gewijzigd CA staatsraden. 

Behandeling door de Raad 
Door Raad van State: staatsraden 

De staatsraden bespreken CA staatsraden, het concept-advies, met de rapporteur. 

Redactioneel aanpassen advies 
Door Raad van State: notulist 

De notulist doet de redactionele aanpassingen aan het advies.  
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Vaststellen officiële versie advies 
Door Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State; de directeur Wetgeving, 
Raadadviseur, secretaris van de Raad en de vicepresident 

De administratie maakt het officiële advies van de Raad van State op. 
De directeur Wetgeving, Raadadviseur, secretaris van de Raad en de vicepresident lezen en 
paraferen het advies. 
De administratie print het definitieve officiële advies. 
De vicepresident stelt op 4 mei 2005 het officiële advies vast en ondertekent het. 

Doorsturen officieel advies 
Door Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State 

De Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State stuurt het officiële advies door 
naar Minister van Financiën, die het advies doorstuurt naar de secretaris-generaal. 
De administratie stuurt het advies elektronisch door naar de wetgevingsjurist van het 
projectteam. 
De administratie stuurt afschriften van het advies naar de secretaris-generaal van 
Financiën, WRV en DW van Justitie. 

 
Doorsturen advies Raad van State naar Tweede Kamer 

Het projectteam stuurt het advies door aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 
 
Plenaire behandeling Tweede Kamer 

Agenderen plenaire debatten en verspreiden stukken 
De griffie plant de behandeling in de kamer van het wetsvoorstel, en neemt daartoe contact 
op met het secretariaat van de minister. De Griffie bereidt het wekelijkse vergaderschema 
van de Tweede Kamer voor, hier komt het wetsvoorstel op te staan. Dit is een uitwerksel 
van de lange termijnagenda. De Griffie stuurt het schema vrijdagochtend af. Op verzoek 
van de commissie stemt de Griffie bij de agendering van de plenaire debatten voor de 
ontwerp-Wta ook af met de griffier van de Vaste commissie voor Financiën.  
 
De griffie laat de (inkomende) stukken zoals brieven en reacties van belangengroepen 
drukken en verspreidt deze. 

Lobby 
De marktpartijen lobbyen en dienen brieven in bij de Tweede Kamer en overleggen met 
leden van de commissie. 

Vergaderingen Vaste commissie voor Financiën 
Gedurende de plenaire behandeling van de Wta blijft de commissie het wetsvoorstel 
bespreken in de procedurevergaderingen. De griffier van de commissie woont de plenaire 
vergaderingen bij. 

Amendementen 
De Kamerleden bereiden amendementen voor. Een concept-amendement wordt op verzoek 
van een Kamerlid opgesteld door Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer, door het 
projectteam van het Ministerie van Financiën of gezamenlijk.  
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Vervolgens dient het Kamerlid het amendement in bij Bureau Wetgeving. Bureau 
Wetgeving controleert de amendement opgesteld door het ministerie en geeft elk 
amendement de juiste opmaak en een nummer.  
Wanneer het Kamerlid aangeeft dat het amendement ingediend mag worden, verspreidt 
Bureau Wetgeving het amendement naar de Kamerleden (en commissieleden) en de 
Minister.  
De administratief medewerker van Bureau Wetgeving voegt de stukken aangaande het 
amendement toe aan het dossier. Bureau Wetgeving houdt alle amendementen bij op het 
‘overzicht amendementen’. 
 
Gedurende de behandeling wordt meerdere malen een nota van Wijziging ingediend. 
Bureau Wetgeving geeft aan de Kamerleden aan wat de daaruit volgende aanpassingen in 
de wet (bijtrekt) voor consequenties hebben voor ingediende amendementen. 
Een aantal keer besluit een Kamerlid een amendement in te trekken.  
De minister reageert in de kamer op amendementen. 

Nota van wijziging 
Het projectteam ontwerp nota’s van wijziging met een toelichting(6x, 1e bij nota n.a.v. 
verslag commissie).  
De minister ondertekent de toelichting bij de nota van wijziging.  
Het projectteam stuurt de nota van wijziging elektronisch en origineel (hard copy) door 
naar de griffie.  
De griffie ontvangt de nota van wijziging elektronisch en verspreidt deze naar de 
Kamerleden en commissieleden.  
De originele nota van wijziging geleidt de griffie door naar Bureau Wetgeving. Bureau 
Wetgeving maakt de nota van wijziging op als kamerstuk en zendt deze weer terug naar de 
Griffie. De Griffie laat de nota van wijziging bij de Sdu drukken als Kamerstuk en verspreidt 
deze. Vervolgens zorgt de administratief medewerker van Bureau Wetgeving voor opname 
van de nota van wijziging in de bij-tekst. De medewerker print een nieuwe versie van de 
bij-tekst, archiveert deze, en publiceert de bij-tekst op de openbare website.  
 
De bij-tekst wordt geraadpleegd door het ministerie en door de Kamerleden (als basis voor 
amendementen). 

Voorbereiden plenair debat 
Het projectteam van het Ministerie van Financiën bereidt de spreekpunten en vragen voor 
de minister voor de plenaire debatten voor.  
De minister bereidt zich op basis van de notities met spreekpunten voor op het plenaire 
debat.  
Een aantal keer overlegt het projectteam aangaande amendementen en vragen vanuit de 
kamer met de AFM.  

Plenair debat Tweede Kamer 
 

Gedurende een plenaire vergadering:  
De Kamerleden stellen vragen. 
Het projectteam en de betrokkene van het Ministerie van Justitie noteren de 
vragen en stellen antwoorden op. Het projectteam overlegt over de 
beantwoording van enkele vragen met de AFM. 
Gedurende de schorsing bespreken de ambtenaren en de minister de vragen en 
bestudeert de minister de antwoorden.  
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In de tweede termijn beantwoordt de minister de vragen.  
De Kamerleden stellen nieuwe vragen. Het projectteam en de betrokkene van 
het Ministerie van Justitie noteren de vragen en stellen ad hoc antwoorden op. 
Deze sturen ze per bode direct naar de minister. De minister beantwoordt de 
vragen.  

Stemming 
Na het sluiten van de beraadslaging stelt de jurist van Bureau Wetgeving een 
stemmingslijst op waarop alle amendementen en de consequenties van al dan niet 
aannemen staan vermeld. De Griffie verspreidt de stemmingslijst binnen de Kamer.  
Op 28 juni brengt de voorzitter de amendementen in stemming.  
De kamer stemt over de amendementen.  
De griffier van de commissie is aanwezig bij de stemming en noteert de uitslagen.  
De kamer acht een tweede lezing niet noodzakelijk. De Tweede Kamer stemt over het 
wetsvoorstel (aanvaarding).  
 

Opmaken origineel wetsvoorstel 
 
Na de aanvaarding maakt Bureau Wetgeving een eindversie van het wetsvoorstel op 
(eindtekst). De jurist van Bureau Wetgeving vernummert het wetsvoorstel (hiervoor maakt 
de jurist een transponeringstabel) en stuurt het vervolgens ter controle naar het 
projectteam van het Ministerie van Financiën .  
De wetgevingsjurist van het projectteam controleert de tekst en geeft op 29 juni 2005 de 
benodigde wijzigingen per fax door aan Bureau Wetgeving (o.a. een vernummeringsfout).  
Bureau Wetgeving verwerkt de wijzigingen, maakt het document op met het 
‘voorzittersformulier’ (waar de voorzitter dient te tekenen) en drukt het wetsvoorstel op 
zwaar papier.  
Vervolgens tekent de voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel 
(voorzittersformulier). Bureau Wetgeving verzendt het wetsvoorstel per bode naar de 
Eerste Kamer. 

 
(Schriftelijke) behandeling Eerste Kamer 
 

Ontvangst Eerste Kamer 
Op 28 juni brengt een bode van de Tweede Kamer het wetsvoorstel naar de postkamer van 
de Eerste Kamer.  
Het Centraal Informatiepunt maakt op de website van de Eerste Kamer een elektronisch 
dossier aan tijdens de behandeling in de Tweede Kamer om de voortgang van het 
wetsvoorstel bij te houden.  
De voortgang van het stuk is publiekelijk, de achtergrondinformatie is deels alleen 
toegankelijk voor leden.  
De afdeling postregistratie en tekstverwerking maakt daarnaast een papieren dossier aan 
met alle officiële stukken. 

Agendering commissie 
De medewerkers van de afdeling postregistratie bekijken welke de beleidsverantwoordelijke 
commissie is en leggen dit voorstel voor aan de commissiegriffier van de vaste commissie 
voor Financiën. De commissiegriffier agendeert het voorstel voor de procedure vergadering 
op 5 juli 2005. De leden van de commissie voor Financiën winnen informatie in (via 
informeel contact) ter voorbereiding voor de bespreking van de Wta. 
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A stuk 
Het A stuk komt binnen bij de afdeling postregistratie en tekstverwerking die de 
commissiegriffier attendeert en het A stuk op de website plaatst. Het A stuk is het 
wetsvoorstel zoals deze luidt na verwerking van amendering en wijzigingen in de tekst.   
Voor verspreiding van stukken onder de commissie leden moet de commissiegriffier op alle 
stukken akkoord geven. De staf van de commissie stuurt de (indien er een verzoek is) 
stukken per email naar de commissie en de postkamer zorgt dat het in een papieren versie 
voorhanden is in de postvakjes.  
De commissie krijgt de gedrukte versie van het zogenaamde A stuk aangeleverd op 7 juli 
2005. 

Voorbereidend onderzoek en voorlopig verslag 
De commissie beslist tot een voorbereidend onderzoek (= de schriftelijke voorbereiding) en 
spreekt af dat de leden op uiterlijk 27 september input leveren namens hun fractie. 
De meeste leden leveren hun input elektronisch aan bij de commissiegriffier. De griffier 
bundelt de input van de fracties (naar inhoud) zodat het verslag een geheel vormt. Dit is 
het voorlopig verslag (proef).  
Een proef van het voorlopig verslag stuurt de griffier per email naar de leden van de 
commissie ter verificatie. De wijzigingen op de proef ontvangt de griffier tijdens de 
volgende vergadering.  
Na wijzigingen stelt de afdeling tekstverwerking het voorlopig verslag op 11 oktober 2005 
formeel vast en maakt het openbaar op de website. De afdeling tekstverweking verstuurt 
het verslag als formeel document en elektronisch naar het ministerie van Financiën. 

Afstemming gedurende behandeling 
Gedurende het proces onderhoudt de griffier van de commissie contact met het ministier 
per email of telefoon, omtrent inhoudelijke zaken en voortgang en procedure. De griffier 
neemt contact op met de behandelend ambtenaar in kwestie. Daarnaast onderhoudt de 
commissiegriffier contact met de commissiegriffier van de Tweede Kamer over procedurele 
zaken maar ook over inhoudelijke punten om overlap in werkzaamheden te voorkomen.  

Memorie van antwoord 
Het projectteam van het ministerie van Financiën stelt op het voorlopig verslag een 
Memorie van Antwoord op en verzendt deze naar de Eerste Kamer. 16 november 2005 
komt de Memorie van Antwoord van het ministerie binnen bij de postregistratie. Zij leggen 
het binnengekomen stuk eerst aan de commissiegriffier voor. Deze geeft akkoord de 
memorie te verspreiden onder de commissieleden. Vervolgens verspreidt de postregistratie 
het stuk onder de commissieleden.  

Eindverslag 
Na kennisneming van de memorie van antwoord, achten de fracties het wetsvoorstel 
voldoende voorbereid. De commissie brengt op 22 november 2005 het eindverslag uit en 
stelt voor een plenaire behandeling te houden op 17 januari 2006, na het kerstreces. 
 
Agendering plenaire behandeling 
Het College van senioren (voorzitter, ondervoorzitter en alle fractie voorzitters) bepalen 
formeel wat er op de agenda van de Eerste Kamer staat. De commissiegriffier brengt in de 
besluitenlijst naar voren dat en wanneer de commissie de Wta plenair wil behandelen. Via 
de afdeling tekstverwerking ontvangt het college een lijst met voorgestelde plenaire 
behandelingen, door deze afdeling samengesteld op basis van de besluitenlijsten van de 
commissies. Het College van senioren beslist welke wetsvoorstellen op de agenda komen. 
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Het college van senioren gaat akkoord met de agendering van de Wta op 17 januari voor 
een plenair debat.  
Een medewerker constitutioneel proces en de ‘hoofdgriffier’ stellen vervolgens de 
gedetailleerde, definitieve agenda voor de plenaire vergadering voor en overleggen deze 
agenda met de Voorzitter van de Kamer die uiteindelijk het tijdschema vaststelt.  
De medewerker constitutioneel proces stemt met de secretaresse van de minister de 
aanwezigheid van de minister bij het debat af. De hoofdgriffier draagt zorg voor de 
logistieke organisatie van het plenaire debat en is hier ook bij aanwezig. 

 
2006 

Plenair debat Eerste Kamer 
Op 17 januari 2006 vindt het plenaire debat plaats in de Eerste Kamer. Voorafgaand aan 
het debat zetten de leden bij binnenkomst een handtekening, voor het geval een 
hoofdelijke stemming plaats moet vinden en zodat de voorzitter zich kan verzekeren dat er 
de benodigde quorum is.  
De Kamerleden stellen vragen. 
Het projectteam en de betrokkene van het Ministerie van Justitie noteren de vragen en 
stellen antwoorden op. Gedurende de schorsing bespreken de ambtenaren en de minister 
de vragen en bestudeert de minister de antwoorden.  
In de tweede termijn beantwoordt de minister de vragen. De Kamerleden stellen nieuwe 
vragen. Het projectteam en de betrokkene van het Ministerie van Justitie noteren de 
vragen en stellen ad hoc antwoorden op. Deze sturen ze per bode direct naar de minister. 
De minister beantwoordt de vragen.  
De Kamerleden vragen toezeggingen van de minister. De minister doet toezeggingen 
aangaande de Wta. De griffier van de commissie registreert de toezeggingen en de termijn 
waarop ze voldaan moeten zijn. 
Aan het eind van het debat op 17 januari vraagt de voorzitter van de Kamer of er behoefte 
is aan stemming. De leden geven aan dat zij geen behoefte hebben aan stemming en de 
Eerste Kamer neemt de Wta aan. 

Tekenen wetsvoorstel 
Na stemming tekent de voorzitter van de Eerste Kamer de officiële wettekst (stempel), welke eerder is 
getekend door de voorzitter van de Tweede Kamer. Een bode van de Eerste Kamer brengt het 
wetsvoorstel naar het Kabinet der Koningin. 

Bekrachtiging 
De functionarissen van het Kabinet der Koningin (DIV) verwerken de stappen in het 
registratiesysteem.  
WRV bereidt de stukken voor ter tekening door de Koningin en geleidt de wet door naar de 
Koningin voor ondertekening.  
Op 19 januari 2006 ondertekent de Koningin (tweemaal) - de Wet en het slotformulier.  
Het Kabinet der Koningin stuurt het ondertekende stuk door naar het Ministerie van 
Financiën.  
De minister van Financiën contrasigneert de wet. 
 
 

Bekendmaking 

Aanbieden Wet ter publicatie 
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De wetgevingsjuriste ontvangt drukproeven van de Sdu en dient de drukproeven met het 
aanbiedingsformulier Staatsblad in bij de daarvoor verantwoordelijke functionaris bij het 
Ministerie van Justitie.  

Publicatie Staatsblad  
De functionaris van Justitie kent het stuk een Staatsbladnummer toe, bepaalt de officiële 
datum van ondertekening, beziet of het wetsvoorstel is ondertekend en bekijkt of eventuele 
wijzigingen in het origineel legitiem zijn.  
Vervolgens vermeldt ze de uitgiftedatum en het Staatsbladnummer op het document, en 
het Kamerstuknummer.  
De Minister van Justitie tekent voor uitgifte.  
De functionaris voegt bij de handtekening van de Minister van Justitie de datum van 
uitgifte.  
De functionaris geeft de Sdu opdracht tot het drukken van de tekst.  
Op 23 februari 2006 publiceert de Sdu de Wta in het Staatsblad.  

Archiveren stukken 
De functionaris stuurt de originele getekende wettekst naar het Kabinet der Koningin, die 
de wet in het archief van de Koningin opneemt.  

Inwerkingtreding 
Het projectteam Financiën ontwerpt het Besluit tot vaststelling tijdstip van de inwerkingtreding van de 
Wta en het Bta. Dit document legt het projectteam voor aan de Minister van Financiën.  
De minister ondertekent de aanbieding van het ontwerp-inwerkingtredingbesluit op 24 augustus 2006 
en stuurt het stuk naar het Kabinet der Koningin.  
De Koningin bekrachtigt het inwerkingtredingbesluit van de Wta en het Bta.  
Op 1 oktober 2006 treedt de Wta in werking. 
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2 Casusbeschrijving: Algemene maatregel van bestuur: Besluit 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

 
Casusoverzicht 
 

Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

Type regeling Algemene Maatregel van Bestuur  

Start proces Februari 2007 

Publicatie regeling 30 december 2009 

Inwerkingtreding 1 januari 2009 
Doorlooptijd proces 1 jaar en 11 maanden 

Aantal betrokken actoren  16 (zie tabel Betrokken actoren)  

Betrokken ministeries • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(eerstverantwoordelijk) 

• Ministerie van Financiën 
• Ministerie van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en 

Sport 

Betrokken uitvoeringsinstanties CAK 

Betrokken instanties Vektis, CIZ (UWV, IRF, Belastingdienst)  

Aantal opgeleverde formele 
producten 

16 (zie tabel Producten) 

Gebruikte voorzieningen 13 (technische) ondersteuning / handleidingen (zie 
tabel Ondersteuning) 
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Betrokken actoren 

 

Betrokken actoren Afdelingen 

Staatssecretaris 

DG 

Afdeling MEVA en Z (Beleid) 

Juridische zaken 

DBO 

Ministerie van VWS 

Voorlichting 

Ministerie van Financiën Betrokken ministeries 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Vektis 

CIZ 

Externe partijen Werkgroep / 
Stuurgroep 

UWV, IRF, Belastingdienst? * 

Uitvoerder CAK 

De Koningin 

Directeur Kabinet der Koningin 
Afdeling Wet Regelgeving en Verzoekschriften 

Kabinet der Koningin 

Afdeling Documentaire Informatie Voorziening 

Afdelingshoofd, Directeur, Raadadviseur, Secretaris en de 
Vice-President 

Raad 

Rapporteur 

Wetgevingsjurist 

Raad van State 

Secretariaat / notulist 

Minister president 

Secretaris 

Adjunct Secretaris 

Ministerraad 

Secretariaat 

Berenschot  

College Bescherming 
Persoonsgegevens 

 

Functionaris publicaties Ministerie van Justitie 

Verantwoordelijke WKB-toetsing 

Redactie Staatscourant   

*Uit de interviews en het dossier kan niet worden gereconstrueerd of het UWV en de Belastingdienst 
ook deel uitmaken van de externe partijen werkgroep/stuurgroep 
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Selectie geïnterviewden 
 
Betrokken 
actoren 

Geïn
tervi
ewd 

Functie 
geïnterviewde(n) 

Onderwerp 

x Senior beleidsmedewerker; 
direct betrokken bij de 
totstandkoming van het 
Besluit 

gehele proces (vanuit eerstverantwoordelijk 
ministerie) 

Ministerie 
van VWS 

x wetgevingsjurist; Afdeling 
Juridische Zaken (JZ); 
primair verantwoordelijk 
voor het optekenen van 
het Besluit 

gehele proces (vanuit eerstverantwoordelijk 
ministerie) 

Raad van 
State 

x Wetgevingsjurist, unit 1 bij 
de Raad van State 

Advisering Raad van State 

x Hoofd Afdeling Wet 
Regelgeving en 
Verzoekschriften  

Rol KdK. Doorgeleiden stukken naar Koningin 
en RvS 

Kabinet 
der 
Koningin 

x  Eerste Medewerker Wet 
Regelgeving en 
Verzoekschriften 

Rol en taken KdK. Doorgeleiden stukken naar 
Koningin en RvS 

Ministerraa
d 

x Secretaris Ministerraad Ministerraads-behandeling 

Ministerie 
van 
Justitie 

x Functionaris uitgifte 
Staatsblad 

Publicatie Staatsblad 

 

2.1 Product 
 
In het proces van de totstandkoming van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten zijn een aantal formele producten opgeleverd. Formele producten zijn producten die 
voorgeschreven zijn, m.a.w. die op basis van de voorschriften voor regelgeving opgeleverd moeten 
worden (bijvoorbeeld het besluit zelf, de toelichting en de publicatie). Uit analyse van het dossier, de 
interviews en de nagezonden stukken blijkt welke formele producten zijn opgeleverd en door wie. In 
onderstaande tabel is de verantwoordelijke actor weergegeven, het opgeleverde formele product en of 
het product in het officiële dossier zit. Daarnaast zijn er in het proces een aantal stukken gebruikt die 
niet in deze categorie vallen, zoals rapporten van uitvoerders, notulen etcetera. Deze stukken zijn niet 
in onderstaande tabel opgenomen, maar worden behandeld in de procesbeschrijving (opgenomen in 
5.2.3), als onderdelen en resultaten van bepaalde stappen.  
 

2.1.1 Tabel formele producten  
 

Actoren Afdeling Formele 
producten/Documenten 

In dossier 

Ministerie van 
VWS 

Staatssecretaris Ondertekend Besluit  
Verklaring van contraseign 

+ 
+ 
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Juridische zaken 
i.s.m. Beleid 

Concept-regeling  
Nota van toelichting 
Nader rapport 
Voordracht 
Ministerraad formulier 
Formulier plaatsing Staatsblad 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
nagezonden 

Raad van State  Advies + 

Kabinet der 
Koningin 

 Kabinetsrescript 
Kabinetsmissive 

+ 
- 

CBP  Adviezen  + 

Sdu / Justitie  Publicatie Staatsblad - 

 

2.2 Ondersteuning 
 
Tijdens het proces maken de verschillende actoren gebruik van diverse manieren van ondersteuning. 
De focus ligt op de technische ondersteuning, waarmee elektronische systemen om teksten te 
bewerken, planningen te maken of informatie op te zoeken worden bedoeld. Ook systemen om te 
communiceren, zoals e-mailvoorzieningen, vallen onder de technische ondersteuning. Daarnaast 
worden er handboeken en checklists gebruikt ter referentie en zullen bronnen, al dan niet elektronisch 
(databases, wet- en regelgeving), geraadpleegd worden.  
 

2.2.1 Tabel ondersteuning 
 
In onderstaande tabel staan de gebruikte ondersteuningsinstrumenten weergegeven. De tabel bevat 
in aanvulling op de technische ondersteuning ook de (digitale) documenten en handboeken die als 
input bij het proces zijn gebruikt door de actoren. Verticaal zijn de actoren weergegeven, horizontaal 
de door hen gebruikte ondersteuningselementen, ingedeeld naar functionaliteit. In de bijlage is een 
omschrijving van de systemen opgenomen. 
 
 intern 

delen 
ext
ern 
del
en 

Input 
(informatie 
/ 
databases) 

verwerken communiceren voortgang Input-
documenten 

    Rijksweb Microsoft 
Office 

E-mail     Ministerie 
van VWS - 
Beleid      Internet   Mappenstructu

ur VWS 
    

    Rijksweb  Microsoft 
Office 
(Word) 

 E-mail  Delphi  Ministerie 
van VWS 
– 
Juridische 
Zaken 

    Wetten.nl   Mappenstructu
ur VWS 

   

   Internet     

Betrokken 
ministerie
s- FIN, 
SZW, JUS 

    Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail     
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Externe 
partijen 

     Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail     

Raad van 
State 

 dossie
r 

   Kluwer 
knowledge 
portal 

Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail    Aanwijzinge
n voor de 
regelgeving 

   Eur-lex     

   ADW     

Kabinet 
der 
Koningin 

       Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail  Registratie 
Behandelsy
steem 

  

CBP        Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail     

Berenscho
t 

       Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail    

Ministerra
ad 

       Microsoft 
Office 
(Word) 

Cryptofax     

 Staatscou
rant 

     Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail Digitale 
Loket 

 Aanwijzinge
n voor de 
regelgeving 

 

2.2.2 Tabel ondersteuning naar niveau 
 
In onderstaande tabel zijn de gebruikte ondersteuningselementen geconsolideerd en ingedeeld naar 
niveau (netwerkniveau -samenwerkende actoren-, organisatieniveau –actor- en functioneel niveau –
verantwoordelijke functionaris-). 
 

Niveau Type ondersteuning 

Netwerkniveau e-mail, internet, cryptofax 
Organisatieniveau e-mail, gemeenschappelijke planningssystemen, 

gedeelde mappen/documenten 
Functioneel niveau Informatieverzameling via websites; gebruik 

Aanwijzingen voor de regelgeving 
 

2.2.3 Beschrijving ondersteuning 
 

Ondersteuning  Beschrijving 

Wetten.nl http://wetten.overheid.nl/z
oeken/ 

De website is de eenvoudige toegang tot 
alle informatie van de Nederlandse 
overheid op internet. 

Eur-Lex http://eur-
lex.europa.eu/nl/index.ht
m 

EUR-Lex geeft rechtstreeks en gratis 
toegang tot het recht van de Europese 
Unie. 
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Draaiboek voor de 
regelgeving en 
Aanwijzingen 

 Systematische beschrijving van de 
procedures bij totstandkoming van 
regelgeving op alle niveaus. 

Internet  Wereldwijd netwerk waarmee diverse 
elektronische bronnen kunnen worden 
geraadpleegd. 

 Mappenstructuur 
VWS 

 Gedeelde schijf met bepaalde 
mappenstructuur 

 Rijksweb https://rijksweb.viadesk.co
m/do/login/ 

Intranet voor het Rijk. 

ADW  Algemene databank wet en regelgeving 

Kluwer Knowlegde 
Portal 

 Toegang tot onder andere Fiscale 
databanken, Nederlandse Jurisprudentie, 
wetgeving 

Delphi  Intern voortgangsysteem waarin 
gemaakte stappen worden bijgehouden  

Registratie 
Behandelsysteem 

 Intern voortgangsysteem 

Digitale Loket  Een loket met zelf te definiëren 
dynamische webformulieren en tracking 
and tracing functionaliteit. 

Cryptofax  Fax waarmee gecodeerde informatie kan 
worden uitgewisseld 

Microsoft Office 
(Word) 

 Software om teksten mee te schrijven 

 

2.3 Proces 

2.3.1 Netwerkniveau 

2.3.1.1 Context 
 
De basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, en daarmee het Besluit 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (hierna Besluit tcg of amvb) is het Regeerakkoord 
2007. Daarin is opgenomen dat een voorziening moet komen voor chronisch zieken en gehandicapten 
– in verband met het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling (Belastingplan 2007). De 
bestaande regeling bleek niet effectief, ze werd niet voldoende gebruikt voor de beoogde doelgroep 
maar wel door een grote groep mensen die buiten de doelgroep viel. Er moest op korte termijn (voor 
1 januari 2009) een nieuwe regeling worden getroffen.  
 
Drie bewindspersonen worden verantwoordelijk gesteld (VWS, SZW en Financiën), het toepasbaar 
maken van de regelgeving ligt grotendeels bij Staatssecretaris van VWS.  
 
Het gehele proces van de totstandkoming van het Besluit tcg wordt gekenmerkt door de politieke druk 
en de korte termijn tot de gewenste inwerkingtreding (1 januari 2009). De vorm en inhoud van de 
regeling zijn medeafhankelijk van de beschikbare gegevens en van de beschikbare tijd. 
Ook liepen daardoor gedurende het proces veel zaken en activiteiten parallel en door elkaar, er was 
meestal geen tijd om op afronding van bepaalde processtappen te wachten voordat de volgende stap 
werd gezet. Daarnaast stonden de kosten en methode al vast op het moment dat het 
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wetgevingsproces bij de wetgevingsjuristen (het schrijven) begon. Een ander aspect dat het proces 
kenmerkt, is de samenhang en samenval van de totstandkoming van de wet en de totstandkoming 
van de AMvB, omdat deze processen deels tegelijk plaatsvonden en elkaar qua inhoud en proces 
beïnvloedden. 
 

2.3.1.2 Procesbeschrijving 
 
Betrokken ministeries 
In de gehele ontwerpfase vindt er continu overleg plaats tussen Financiën, VWS, SZW en uitvoerende 
partijen door middel van overleg, correspondentie via e-mail, presentaties en nota’s.  
 
Conceptbesluit 
Het Ministerie van VWS (afdeling juridische zaken) is verantwoordelijk voor het opstellen van een 
conceptbesluit, april 2008. 
 
Toetsing WKB 
Het Ministerie van Justitie voert de WKB-toets uit. 
 
CBP 
CBP brengt advies uit op het conceptbesluit m.b.t. persoonsgegevens.  
 
Ministerraad 
De ministerraad doet het besluit op 5 december als hamerstuk af.  
 
Raad van State 
De Raad van State brengt op 12 december advies uit op het Besluit. 
 
Vaststelling en publicatie 
VWS stelt een nader rapport op en maakt het definitieve Besluit op. De Staatssecretaris heeft reeds 
een verklaring van contraseign afgegeven. Het ministerie biedt de drukproeven van het Besluit en de 
nota van toelichting aan voor publicatie in het Staatsblad. De Koningin ondertekent het Besluit. Het 
Ministerie van Justitie zorgt voor publicatie van het Besluit in het Staatsblad op 30 december 2008. 
Datum van inwerkingtreding is 1 januari 2009..  
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2.3.1.3 Globale tijdslijn 
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2.3.2 Organisatie- en functioneel niveau 

2.3.2.1 Werkgroep 
 
Ministerie VWS - Juridische 
zaken 

  Opstellen concept besluit 

Ministerie VWS, Beleid   VWS Beleid heeft een leidende rol binnen het 
team (VWS is eerstverantwoordelijke 
ministerie- focus op tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten). 

Ministerie FIN 
 

  Medeverantwoordelijk ministerie; betrokken 
wegens afschaffen buitengewone 
uitgavenregeling 

Ministerie SZW   Medeverantwoordelijk ministerie; berekenen 
inkomenseffecten 

CAK   uitvoerder 
Vektis   uitvoerder 

CIZ   uitvoerder 
UWV, Belastingdienst*   uitvoerder 
*Uit de interviews en het dossier kan niet worden gereconstrueerd of het UWV en de Belastingdienst 
ook deel uitmaken van de werkgroep 
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2.3.2.2 Stuurgroep 
 
Ministerie VWS- DG   Toezicht vanuit eerstverantwoordelijke 

ministerie 
Ministerie FIN- Directeur    Toezicht vanuit medebetrokken ministerie 

Ministerie SZW- Directeur   Toezicht vanuit medebetrokken ministerie 
IRF- Directeur?*   Uitvoerder 
CAK- Directeur   Uitvoerder 
Zorgverzekeraar   Uitvoerder 
*Uit de interviews en het dossier kan niet worden gereconstrueerd of het IRF ook deel uitmaken van 
de externe partijen Stuurgroep 
 

2.3.2.3 Procesbeschrijving 
 
Bedenken voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten 
Vanuit het regeerakkoord 2007 blijkt welke ministeries voor uitwerking van de voorziening 
verantwoordelijk zijn; Staatssecretaris van Financiën wegens de afschaffing van de buitengewone 
uitgavenregeling, SZW voor het berekenen van inkomenseffecten die gepaard gaan met de 
regelgeving en VWS vanwege de focus op de tegemoetkoming voor chronisch zieken en 
gehandicapten. Het toepasbaar maken van de regelgeving ligt grotendeels onder de 
verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van VWS. De gewenste datum van inwerkingtreding van 
de nieuwe regeling is 1 januari 2009. 
 
Besluiten tot nieuwe regeling 
De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG Raad) brengt advies uit de regelgeving niet vorm te 
geven via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), omdat deze rechtsongelijkheid tussen 
burgers bevordert. De stuurgroep neemt dit advies over en besluit een nieuwe regeling te maken. 
 
Bezien ervaring no claim en rapport Vektis 
In 2006 heeft Vektis onderzoek gedaan voor de afschaffing van de no claim onderzoek gedaan naar de 
indeling van de beoogde doelgroep. Op basis van het onderzoeksrapport van Vektis, maakt de 
werkgroep een werkbare indeling van de doelgroep.  
 
Vaststellen aanpak en budget Wtcg en Btcg 
Op basis van de ingewonnen informatie stelt de stuurgroep een plan van aanpak (contouren van de 
wetgeving) en budget op en stuurt deze op 1 november 2007 naar de Tweede Kamer. De Kamer 
bekijkt de brief met de aanpak en de kosten van de Wtcg. 
In April 2008 verschijnt de brief van de Stuurgroep aan de Kamer waarin de contouren van de AmvB 
zijn opgesteld.  
 
Bekijken begrotingseffecten en afstemming UWV / Belastingdienst / VNG 
Het ministerie van Financiën bekijkt de begrotingseffecten en stemt af met de Belastingdiensten het 
IRF. Het ministerie van SZW stemt het voorstel af en bespreekt de aspecten van de uitvoering met het 
UWV.  
De ambtenaren van VWS bespreken de begrotingseffecten op gemeentelijk niveau met VNG. 
Afstemmen in werkgroep 
“VWS -Beleid” heeft een leidende rol. Onder leiding van VWS Beleid start een interdepartementale 
werkgroep op ambtelijk niveau de voorbereiding voor het Btcg. In deze werkgroep nemen ambtenaren 
van VWS, Financiën en SZW plaats en daarnaast de uitvoerende partijen Centraal Administratie 
Kantoor (CAK) en het VNZ en KISG Totaal Informatie Systeem (Vektis). (Uit de interviews en het 
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dossier kan niet worden gereconstrueerd of het UWV en de Belastingdienst ook deel uitmaken van de 
externe partijen werkgroep/stuurgroep.) Gedurende het proces komt Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) bij de werkgroep. (Het is niet bekend wanneer CIZ precies bij de werkgroep komt.)  
 
Afstemmen in Stuurgroep 
De Directeuren van SZW, VWS DG, Financiën, CAK en IRF houden in een Stuurgroep tijdens het 
gehele proces van de totstandkoming van de AMvB toezicht op het proces. Gedurende het 
schrijfproces van het Besluit houden VWS Beleid VWS Juridische zaken (WJZ) (na april) de 
Staatssecretaris van VWS over de voortgang op de hoogte door middel van nota’s, presentaties en 
mondelinge informatie. Het departement legt de verslagen van de Stuurgroep schriftelijk vast en 
archiveert de verslagen. 
 
Afstemmen met Kamerleden 
De directeur van VWS belegt sessies met Kamerleden. Tijdens deze sessies bespreekt de directeur de 
Wtcg en het Btcg. 
 
Ontwerpen conceptbesluit 
De betrokken beleidsambtenaar van VWS legt in april 2008 de brief naar de Kamer en het rapport van 
Vektis bij een wetgevingsjurist van VWS (afdeling WJZ), om op basis van deze stukken een 
conceptbesluit te schrijven. WJZ neemt vanaf dan de rol van penvoerder van Beleid over. Vervolgens 
schrijft de wetgevingsjurist een conceptbesluit. 
 
Voorleggen conceptbesluit aan werkgroep 
De wetgevingsjurist legt verschillende versies van het conceptbesluit en mogelijke problemen en 
oplossingen voor aan de werkgroep in een memo. De werkgroep levert commentaar door middel van 
trackchanges op het conceptbesluit. De wetgevingsjurist verwerkt het commentaar. Wekelijks overlegt 
de werkgroep over het conceptbesluit en nota van toelichting en opgekomen issues.  
Daarnaast stemt de wetgevingsjurist gedurende het schrijfproces de concepten af met de stuurgroep 
per e-mail. 
 
Registratie voortgang 
De genomen stappen verwerkt het team van VWS gedurende het hele proces in Delphi ter registratie.  
 
Voorleggen conceptbesluit aan staatssecretaris 
De wetgevingsjurist legt de conceptteksten voor aan de staatssecretaris van VWS. De staatssecretaris 
leest de concepten, geeft opmerkingen in de tekst weer en accordeert deze.  
 
Nagaan AL / notificatieplicht 
De wetgevingsjurist beziet of er notificatieplichten van toepassing zijn (nee), en of er gevolgen op 
decentraal niveau zijn (nee). De regeling brengt administratieve lasten met zich mee. De 
wetgevingsjurist zoekt een oplossing om deze te mitigeren, en neemt een specifieke bepaling op in de 
AMvB om de administratieve lasten voor de uitvoerders te beperken door middel van een vergoeding.  
 
Voorbereiden en uitbrengen van persberichten 
De directie Voorlichting van VWS stelt persberichten op omtrent het aankomende Besluit. De 
betrokken ambtenaren van VWS bekijken de persberichten inhoudelijk. Na akkoord plaatst de directie 
Voorlichting de persberichte op de website.  
 
Uitvoeringstoets 
Op 3 juli 2008 vraagt de Kamer de Staatssecretaris van VWS tijdens de VAO om een uitvoeringstoets. 
De Staatssecretaris geeft Berenschot opdracht de uitvoerbaarheid van de regelgeving te onderzoeken. 
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De Staatssecretaris informeert de Kamer over de aanpak van de uitvoeringstoets. Op 3 oktober biedt 
de Staatssecretaris het rapport van Berenschot en de reactie hierop aan aan de Tweede Kamer. 
 
WKB Toetsing Wet tcg en concept-AMvB 
In juli 2008 stuurt de wetgevingsjurist VWS de concept-AMvB mee met de Wet tcg ter toetsing (WKB 
toets) naar de verantwoordelijke wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie (toetser). Het 
ministerie van Justitie toetst de Wet tcg en hierbij globaal de concept-AMvB. De wetgevingsjurist van 
VWS ontvangt per email eerste opmerkingen op het concept. 
 
WKB toetsing AMvB 
In augustus 2008 verstuurt de wetgevingsjurist van VWS een nieuwe versie van de AMvB in ter 
toetsing en vraagt om spoedige advisering. Op de aanvraag in augustus 2008 volgen een aantal 
vragen van de toetser die de wetgevingsjurist toelicht. Op 28 november dient de wetgevingsjurist een 
gewijzigd conceptbesluit in. Zij ontvangt van de toetser een schema met opmerkingen. De 
wetgevingsjurist van VWS vult in het schema haar reactie op de opmerkingen in en stuurt het terug. 
Daarop krijgt zij op 1 december 2008 een akkoord van de toetser. 
 
Aanvraag CBP toetsing 
De wetgevingsjurist stelt op 26 augustus 2008 een adviesaanvraag op voor het conceptbesluit voor 
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De DG van VWS tekent de adviesaanvraag en 
stuurt deze door naar het CBP. Een medewerker informatiebeheer van het CBP stuurt op 2 september 
een ontvangstbevestiging naar de DG.  
 
Voorlopig advies CBP 
Het college van het CBP bekijkt de bescherming van persoonsgegevens in het conceptbesluit. Het CBP 
geeft op 6 oktober aan niet volledig inhoudelijk te kunnen adviseren omdat bepaalde delen van de 
AMvB nog niet zijn uitgewerkt. CBP brengt een voorlopig advies uit aan de Staatssecretaris van VWS 
en vraagt om verdere uitwerking van de tekst. Het secretariaat van de Staatssecretaris leidt het 
advies door naar de wetgevingsjurist.  
  
Tweede aanvraag CBP toetsing 
De wetgevingsjurist dient op 30 oktober een aangepast besluit en een adviesaanvraag in. De DG 
verzoekt de voorzitter van CBP telefonisch om spoedige advisering. De voorzitter verneemt het 
verzoek tot spoedige behandeling.  
 
Advies CBP 
Het college bekijkt de bescherming van persoonsgegevens in het gewijzigde besluit. Het CBP brengt 
advies uit op 10 november 2008. De wetgevingsjurist van VWS verwerkt het advies in het Besluit en 
in de toelichting.  
 
Conceptbesluit naar Tweede Kamer 
De wetgevingsjurist verzendt op 21 oktober een brief bij het Wetsvoorstel tcg met hierin de details 
van de AMvB (op verzoek Kamer, de wet bevat geen voorhangbepaling). 
 
Besluiten geen behandeling ambtelijk voorportaal en onderraad 
Wegens de korte termijn tot de gewenste inwerkingtreding en omdat de AMvB reeds is afgestemd op 
hoog ambtelijk niveau, besluit de Stuurgroep niet de gehele gebruikelijke procedure te volgen en niet 
over te gaan tot behandeling door het ambtelijk voorportaal en de onderraad.  
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Indienen ministerraad 
De wetgevingsjuriste downloadt een ministerraadformulier van Rijksweb en vult het in. DBO nummert 
het formulier en dient het samen met de AMvB (in origineel en vijf kopieën) in bij de afdeling DIF van 
Algemene Zaken op 1 december, voor de ministerraad van 5 december.  
 
Verzoek spoedige advisering ministerraad 
De DG van VWS verzoekt het ministerie van Algemene Zaken om spoedige behandeling. Via het 
secretariaat van Algemene Zaken ontvangt de DG bevestiging voor een spoedige agendering.  
 
Agendering ministerraad 
Aan de hand van de binnengekomen stukken en de vaste agendapunten stelt het secretariaat de 
agenda voor de ministerraad op van 5 december. Omdat dit een Besluit betreft, mag deze direct het 
secretariaat het Btcg direct agenderen voor de volgende ministerraad. De minister president stelt de 
agenda en de besluitenlijst in de stafvergadering (maandag) voorafgaand aan de volgende 
ministerraad definitief vast. Ook beslist de minister-president dat de Btcg een hamerstuk is.  
Na vaststelling verzendt de secretaresse van de secretaris per cryptofax de agenda voor de 
ministerraad naar de ministeries . 
Op woensdag voorafgaand aan de ministerraad, stelt de secretaris een aanvullende agenda op (de 
woensdagagenda). Hierop staan de spoedeisende zaken. Deze gaan ook naar de ministerraad van 
vrijdag.  
 
Vergadering ministerraad 
De minister-president zit de vergadering voor. De secretaris en een adjunct-secretaris ondersteunen 
de ministerraad ambtelijk. De secretaris is bij de gehele ministerraad aanwezig en maakt zelf 
aantekeningen, de adjunct-secretaris is aanwezig bij zijn/haar onderwerp en maakt hiervan 
aantekeningen. De ministerraad behandelt de AMvB direct als hamerstuk en geeft op 5 december 
akkoord. 
 
Opstellen besluitenlijst ministerraad 
Na de ministerraad stelt de adjunct voor zijn betreffende gedeelte een besluitenlijst op. Aan het eind 
van de dag bespreekt de secretaris de besluitenlijsten met alle adjuncten. Aan het eind van de dag 
stellen de adjunct-secretarissen de besluitenlijsten op. Op maandag versturen de adjuncten de 
besluitenlijst.  
 
Opstellen notulen ministerraad 
Vanaf maandag na de vergadering begint de adjunct met het opstellen van conceptnotulen. De 
secretaris geeft hierop commentaar een aanvullingen. De adjunct verwerkt dit commentaar en levert 
de notulen aan bij het secretariaat van de secretaris. Het secretariaat verwerkt alle notulen van de 
adjuncten tot een verslag. Het secretariaat stuurt de notulen uit op vrijdagochtend per cryptofax naar 
de ministeries en de Koningin. De week erna staan deze notulen op de agenda van de ministerraad 
(dus twee weken na de desbetreffende vergadering).  
 
Ondertekenen voordracht en nota van toelichting 
Direct na afloop van de ministerraad op 5 december tekent de Staatssecretaris direct de voordracht en 
de nota van toelichting; de Ministers van SZW en Financiën ondertekenen tevens de nota van 
toelichting.  
Indienen voordracht  
De wetgevingsjurist VWS biedt de voordracht, de memorie van toelichting en het Besluit in papieren 
vorm aan bij het Kabinet der Koningin (KdK) voor advisering door de Raad van State (RvS).  
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Aanhangigmaking 
Het KdK verwerkt de stukken in 4 werkdagen. De afdeling DIV stuurt het departement een 
ontvangstbevestiging. De afdeling DIV kent het Besluit een nummer toe en voert dit in het 
registratiesysteem (interne database met behandelstappen) in. Na inschrijving stelt DIV het 
wetsvoorstel in handen van de inhoudelijk medewerkers van de afdeling WRV. Deze medewerkers 
kijken of alle procedures omtrent de aanbieding van het stuk zijn gevolgd. Vervolgens bekijken zij het 
stuk inhoudelijk.  
WRV stelt de Kabinetsmissive voor de RvS op en de brief aan het departement dat de stukken 
aanhangig zijn gemaakt bij de RvS (Kabinetsrescript). Voorts informeert WRV de Koningin schriftelijk 
over de inhoud van het wetsvoorstel. De Koningin bekijkt het stuk en parafeert de voordracht. DIV 
houdt in het registratiesysteem door middel van behandelingsstappen bij welke stukken door de 
Koningin getekend zijn en wat de stand van zaken is.  
De directeur van het KdK ondertekent de Kabinetsmissive. Het KdK verstuurt de Kabinetsmissive, 
Besluit en nota van toelichting naar de Raad van State op 8 december 2008. Tegelijkertijd verstuurt 
het KdK het Kabinetsrescript naar VWS.  
 
Indienen Besluit, nota en memorie van toelichting elektronisch bij RvS 
(De minister doet geen officiële spoedaanvraag bij RvS). De wetgevingsjurist van VWS deelt aan de 
RvS mee dat de zaak in aantocht is en met spoed behandeld moet worden. Reeds voordat de zaak 
officieel aanhangig is gemaakt bij RvS door het KdK, ontvangt het secretariaat per email van DBO het 
Besluit en de toelichting elektronisch (op 5 december 2008). Wanneer de zaak elektronisch 
binnenkomt, verstuurt de administratie van unit I een automatische ontvangstbevestiging per email 
naar het departement.  
 
De jurist van de RvS heeft voor ontvangst van de stukken al conceptversies uit de Kamerstukken 
geraadpleegd. 
 
Vernemen aankondiging stuk en verzoek tot snelle behandeling 
Het unithoofd van unit I (= de ambtelijke ondersteuning van afdeling I, die onder meer zaken van 
VWS behandelt) van de Raad van State verneemt de aankondiging van het stuk en het verzoek om 
snelle behandeling. Het unithoofd beslist in overleg met de voorzitter van afdeling I dat het 
ontwerpbesluit met spoed behandeld wordt. (Afdeling I bestaat met inbegrip van de voorzitter uit 
negen Staatsraden, die deskundig zijn op het terrein van deze afdeling, namelijk Algemene Zaken, 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Ook de Staatsraad voor Financiën is in dit geval betrokken, hoewel geen 
deeluitmakend van afdeling I.) Het unithoofd bedeelt het besluit toe aan twee wetgevingsjuristen van 
unit I.  
 
Aanmaken dossier 
De administratie van directie wetgeving van de RvS maakt een elektronisch en een papieren dossier 
aan: kopie van de zaak en regelingen en wetten die gewijzigd gaan worden. De behandelend juristen 
vullen het dossier zelf verder aan met relevante informatie zodat de Staatsraden uiteindelijk 
voldoende geïnformeerd een oordeel kunnen vellen over het besluit ten behoeve van het opstellen van 
een advies. De dossiers zijn toegankelijk voor de gehele directie wetgeving van de RvS.  
 
Officiële aanhangigmaking 
Op 8 december 2008 ontvangt de RvS de kabinetsmissive van het KdK (dan is de zaak officieel 
aanhangig gemaakt bij de Raad van State). De administratie voert de ontvangst van het besluit en de 
adviesaanvraag in het administratieve systeem in. 
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Agenda aanhangig gemaakte zaken 
De administratie maakt een agenda van alle aanhangig gemaakte zaken voor de Staatsraden en 
draagt zorg dat alle Staatsraden een afschrift van de zaak krijgen. 
Op woensdagochtend (de dag van het afdelingsoverleg), bespreekt het unithoofd de agenda met 
aanhangig gemaakte zaken.  
 
Voorbereiden conceptadvies 
(De behandelend jurist vraagt geen verdere informatie of toelichting aan de behandelend ambtenaar 
op het departement.) De jurist toetst het Besluit in het licht van de onopgemaakte versie van de Wet 
en van hetgeen er over de Wet en het Besluit in de Kamer is besproken. Verder toetst zij het Besluit 
aan de handleiding Bescherming van Persoonsgegevens en de Aanwijzingen voor de regelgeving. De 
handleidingen van de RvS zijn niet openbaar. Haar bevindingen legt zij vast in een conceptadvies (CA 
rapporteur) en bespreekt deze met de rapporteur. Vervolgens stelt de jurist op aanwijzingen van de 
rapporteur een conceptadvies voor de afdeling (CA afdeling) op die de afdelingsvergadering bespreekt.  
 
Behandelen conceptadvies 
De Staatsraden stellen vragen aan de rapporteur per e-mail over de zaak. De afdeling bespreekt op 
woensdagochtend deze vragen en de CA Afdeling. De behandelend jurist verwerkt de input van de 
afdeling in een advies voor de Volle Raad (CA Staatsraden).  
 
(De Volle Raad is een besloten vergadering en de behandelend jurist is hierbij zelf niet aanwezig, er is 
een aparte jurist voor de Volle Raad, belast met notuleren en afwerken van adviezen.) De Raad 
bespreekt het advies. De plaatsvervangend rapporteur beantwoordt de opmerkingen van de 
Staatsraden.  
 
Aanpassen conceptadvies 
Na behandeling van de opmerkingen vanuit de Volle Raad past de notulist van de Volle Raad het 
advies aan. Vervolgens verstuurt de notulist het advies naar de administratie die de tekst in een 
officiële opmaak (minuut ) doorgeleidt naar de directeur, Raadadviseur, Secretaris en de 
Vicepresident.  
 
Advies Raad van State 
De administratie verwerkt de wijzigingen en maakt de officiële versie aan op Koninginnepapier 
(advies) en legt dit ter tekening voor aan de Vicepresident van de Raad op 18 december 2008. Het 
departement ontvangt van de administratie RvS direct na ondertekening door de Vicepresident een 
elektronische versie van het advies, met een bijlage met redactionele kanttekeningen. Er gaat ook een 
officiële getekende papieren versie met een kopie naar het ministerie en een kopie naar het KdK en 
het ministerie van Justitie. De RvS stuurt het originele advies direct aan het ministerie.  
 
Opstellen nader rapport 
Naar aanleiding van het advies van de Raad van State (dictum 3) schrijft de wetgevingsjuriste VWS 
het nader rapport. Het advies van de Raad van State en het op te stellen nader rapport legt de 
wetgevingsjurist aan de betrokken ambtenaren van de departementen voor en stemt dit met hen af. 
De betrokken ambtenaren van VWS bekijken het rapport en vullen het aan. Het nader rapport leidt de 
jurist vervolgens d.m.v. een nota via de directeuren van de betrokken afdelingen binnen VWS naar de 
Staatssecretaris, voor ondertekening.  
 
Bespreken Besluit in Tweede Kamer 
De Tweede Kamer formuleert begin december vragen over de AMvB. De Staatssecretaris beantwoordt 
de Kamervragen. 
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Verklaring van contraseign 
Op 12 december tekenen de betrokken ministeries een verklaring van contraseign.  
 
Aanvragen drukproeven 
De wetgevingsjuriste, ondersteund door het secretariaat van de directie WJZ, bereidt in verband met 
de resterende korte termijn de bekendmaking voor. Het secretariaat vraagt digitaal drukproeven aan 
bij Sdu. De Sdu stuurt de drukproeven naar VWS ter controle. 
 
Uitbrengen nader rapport 
Na ontvangst van het advies van de Raad van State op 12 december stelt de wetgevingsjurist een 
ontwerp-nader rapport en een nota bij het rapport voor de Staatssecretaris op. Op 23 december 2008 
ondertekent de Staatssecretaris van VWS het nader rapport. Na ondertekening door de 
Staatssecretaris biedt de wetgevingsjuriste het nader rapport met een kopie van het advies van de 
RvS, het Besluit en de nota van toelichting aan bij het Kabinet der Koningin voor bekrachtiging. 
 
Aanbieden Besluit ter publicatie 
De wetgevingsjuriste stemt met de functionaris publicatie de af over de uitgiftedatum, i.v.m. de 
spoed. De wetgevingsjuriste dient de drukproeven met het aanbiedingsformulier Staatsblad en 
kopieën van de verklaringen van contraseign in bij de daarvoor verantwoordelijke functionaris bij het 
Ministerie van Justitie.  
Het aanbiedingsformulier van de Btcg is gedateerd op de 23 december 2008.  
 
Publicatie Staatsblad (1) 
De functionaris van Justitie kent het stuk een Staatsbladnummer toe (ieder jaar dezelfde nummers 
maar het jaartal is bepalend voor het nummer), voegt de officiële datum van het Besluit en de datum 
van het nader rapport toe, vermeldt dat het advies van de RvS openbaar wordt gemaakt en brengt de 
laatste wijzigingen in het origineel aan (geen inhoudelijke verandering). De functionaris informeert bij 
het Kabinet der Koningin naar de verwachte datum van bekrachtiging. Vervolgens ondertekent de 
Minister van Justitie alvast voor uitgifte. De functionaris van Justitie neemt contact op met Sdu en laat 
de stukken klaarzetten voor drukken, onder embargo, in afwachting van de bekrachtiging door de 
Koningin.  
 
Bekrachtiging 
De functionarissen van het Kabinet der Koningin (DIV) verwerken de stappen in het 
registratiesysteem. WRV geleidt het besluit door naar de Koningin voor ondertekening. De Koningin 
ondertekent het besluit. bereiden de stukken voor ter tekening door de Koningin en leggen het Besluit 
aan haar voor. Op 29 december ondertekent de Koningin (eenmaal) het Besluit.  
Het Kabinet der Koningin stuurt het ondertekende stuk door naar de functionaris bij het Ministerie van 
Justitie.  
 
Publicatie Staatsblad (2) 
De functionaris voegt de uitgiftedatum toe en belt Sdu om het embargo op te heffen en geeft hiermee 
akkoord voor de eindproductie. Sdu publiceert het Besluit en de nota van toelichting in het Staatsblad.  
 
Publicatie in Staatscourant 
DBO zendt de redactie van de Staatscourant het nader rapport en het advies van de Raad van State te 
opname in het bijvoegsel van de Staatscourant. Tevens legt DBO het advies van de Raad van State ter 
inzage neer op het Ministerie. Hiermee zijn het advies en het nader rapport openbaar.  
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Archiveren stukken 
De functionaris van Justitie stuurt de originele stukken naar VWS voor de contrasignering. Nadat de 
bewindspersonen het besluit getekend hebben, geleidt het ministerie het originele besluit met 
contraseign door naar het Kabinet der Koningin, die het besluit in het archief van de Koningin 
opnemen. De verklaring van contraseign archiveert het ministerie zelf.  
 
Ontvangst nader rapport Raad van State 
Op 6 januari stuurt de wetgevingsjuriste het nader rapport elektronisch naar de RvS. Via het KdK 
ontvangt de RvS de papieren versie van het nader rapport. De behandelend jurist maakt een evaluatie 
van het nader rapport, welke toegankelijk is voor de Directie Wetgeving. Het unithoofd bespreekt het 
nader rapport met de directeur. De behandelend jurist sluit het dossier.  
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3 Casusbeschrijving: Implementatie richtlijn in formele wet: Wet 
tot wijziging van de Wta en het BW ter implementatie van 
richtlijn 2006/43/EG 

 
Casusoverzicht 
 

Wet tot wijziging van de Wta en het BW ter implementatie van richtlijn 2006/43/EG 
 

Type regeling Formele wet ter implementatie EG-richtlijn  

Start proces Mei 2007 

Publicatie regeling 27 juni 2008 
Inwerkingtreding 27 juni 2008 
Doorlooptijd proces 1 jaar en 2 maanden 

Aantal betrokken actoren   11, exclusief belangengroepen (zie tabel Betrokken 
actoren - H.2)  

Betrokken ministeries Ministerie van Financiën (eerstverantwoordelijke 
ministerie) 
Ministerie van Justitie 

Betrokken uitvoeringsinstanties AFM 

Betrokken 
marktvertegenwoordigers 

NIVRA, NOvAA 

Aantal opgeleverde formele 
producten 

49 (zie tabel Producten - H.3) 

Gebruikte voorzieningen 28 (technische) ondersteuning / handleidingen (zie tabel 
Ondersteuning-H.4) 
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Betrokken actoren 
 

Betrokken actoren Afdelingen / Functies / onderdelen 

Minister 

Directeur Financiële Markten 

Afdeling Financiële Markten 

Ministerie van Financiën 

Sr. jurist wetgevingskwaliteit 

Ministerie van Justitie Minister 

 Verantwoordelijke WKB-toetsing 

 Functionaris publicaties 

AFM  

marktpartijen Belangenorganisaties (NIVRA, NOvAA) 

Actal  

Kabinet der Koningin De Koningin 

 Directeur Kabinet der Koningin 

 Afdeling Wet Regelgeving en Verzoekschriften 

 Afdeling Documentaire Informatie Voorziening 

Raad van State Afdelingshoofd, Directeur, Raadsadviseur, Secretaris, 
Vicepresident 

 Raad 

 Rapporteur 

 Wetgevingsjurist 

 Secretariaat / notulist 

Ministerraad Minister president 

 Secretaris 

 Adjunct Secretaris 

 Secretariaat 

Tweede Kamer Griffie 

 Vaste Commissie voor Financiën 

 Bureau Wetgeving 

Eerste Kamer Griffie 

 Vaste Commissie voor Financiën 

Sdu  

Europese Commissie  
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Selectie geïnterviewden  
 

Betrokken 
actoren 

Geïnt
ervie
wd 

Functie geïnterviewde(n) Onderwerp 

Beleidsmedewerker; 
verantwoordelijk voor inhoud 
en totstandkoming de wet  

gehele proces (vanuit eerstverantwoordelijk 
ministerie) 

Ministerie van 
Financiën 

x 

wetgevingsjurist; samen met 
beleidsmedewerker 
verantwoordelijk voor inhoud 
en formele stappen 

Eerste deel van het traject (vanuit 
eerstverantwoordelijk ministerie) 

x wetgevingsjurist, 
verantwoordelijk voor deel 
jaarrekeningrecht  

gehele proces: betrokkenheid JUS als 
verantwoordelijk voor een deel van de wettekst 

Ministerie van 
Justitie 

x Wetgevingsjurist, 
verantwoordelijk voor WKB 
toetsing 

WKB toetsing 

AFM x medewerker domein 
Accountancy, verantwoordelijk 
voor inbreng AFM bij 
totstandkoming van de wet  

Gehele proces: rol AFM en betrokkenheid 
marktpartijen 

marktpartijen    

Actal x medewerker secretariaat 
verantwoordelijk voor wet- en 
regelgeving van Financiën 

adviesaanvraag bij Actal 

Ministerraad x secretaris ministerraad ministerraadbehandeling 

Raad van 
State 

x Wetgevingsjurist, unit 3 bij de 
Raad van State 

Advisering Raad van State 

griffie Tweede Kamer - 
medewerker 
documentenstroom 

Tweede Kamerbehandeling 

griffie Tweede Kamer - 
Coördinator cluster 
documentenstroom 

Tweede Kamerbehandeling 

griffier Vaste commissie voor 
Financiën 

schriftelijke behandeling (voorbereiding) Tweede 
Kamer 

Tweede 
Kamer 

x 
  

wetgevingsjurist Bureau 
Wetgeving 

Tweede Kamerbehandeling (plenair)  

griffier Vaste commissie voor 
Financiën 

Eerste Kamerbehandeling (schriftelijk en plenair) Eerste Kamer x 
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Hoofd Afdeling Wet 
Regelgeving en 
Verzoekschriften 

Doorgeleiden stukken naar Koningin en RvS Kabinet der 
Koningin 

 x 

 Eerste Medewerker Wet 
Regelgeving en 
Verzoekschriften 

Doorgeleiden stukken naar Koningin en RvS 

Europese 
Commissie 

   

Ministerie van 
Justitie 

x Functionaris uitgifte 
Staatsblad 

Publicatie Staatsblad 

 

3.1 Product 
 
In het proces van de totstandkoming van de wet zijn een aantal formele producten opgeleverd. 
Formele producten zijn producten die voorgeschreven zijn, m.a.w. die op basis van de voorschriften 
voor regelgeving opgeleverd moeten worden (bijvoorbeeld de regeling zelf, de toelichting en de 
publicatie). In onderstaande tabel is de verantwoordelijke actor weergegeven, het opgeleverde 
formele product en of het product in het officiële dossier zit. Formele producten die niet in het officiële 
dossier zaten maar door betrokkenen ter beschikking zijn gesteld, zijn aangegeven als ‘nagezonden’. 
Daarnaast zijn er in het proces een aantal stukken gebruikt die niet in deze categorie vallen, zoals 
rapporten van uitvoerders, notulen etcetera. Deze stukken zijn niet in onderstaande tabel opgenomen, 
maar worden behandeld in de procesbeschrijving (opgenomen in 5.2.2), als onderdelen en resultaten 
van bepaalde stappen. 
 

3.1.1 Tabel formele producten  
 

Actoren Afdeling 
Formele 

producten/Documenten 
In dossier F/J* 

Minister Ondertekende Wet - 
 

 Ministerie van 
Financiën  

Directie Financiële 
markten 

Conceptwet (wetsvoorstel) 
Memorie van toelichting 
Adviesaanvraag Actal 
Voordracht wetsvoorstel  
Nota n.a.v. het verslag 
Aanbiedingsbrief nota n.a.v. het 
verslag 
Nader rapport  
Memorie van antwoord 
Aanbiedingsformulier 
ministerraad 
Aanbiedingsformulier Staatsblad 
Nota van wijziging (3x) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

Nagezonden 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
 
F 
F 
 
F 
J 

Ministerie van 
Justitie 

 Delen van concept voorstel wet 
Delen van memorie van 
toelichting 
Delen van nader rapport 
Delen van nota n.a.v. het verslag 
WKB toets 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
  

F 
F 
 
F 
F 

dossier 
toets-

ing 
Actal    

 
 

Ministerraad  Besluitenlijst ministerraad 
Notulen ministerraad 
Agenda ministerraad 

- 
- 
- 

 

Kabinet der Koningin  Kabinetsrescript  
Kabinetsmissive  

- 
- 
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Koninklijke boodschap + F 

Raad van State   Advies op wetsvoorstel + 
- 
- 

F 

Griffie  Handelingen Tweede Kamer 
Agenda  
Stemmingsuitslagen 
Kamerstukken  
Stenogram Tweede Kamer 
Wekelijks vergaderschema  
Tweede Kamer 
Lange termijnschema Tweede 
kamer 
Stenogram Eerste Kamer 
Handelingen Eerste Kamer 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 

Commissie en staf 
(griffier) 

Agenda commissie 
Besluitenlijst commissie 
Verslag 
 

- 
- 
+ 

 
 
F 

Bureau Wetgeving Opmaak Wetsvoorstel in 
Kamerstukkenopmaak 
Bijtekst 
Opmaak Nota van Wijziging in 
Kamerstukken opmaak 
Opgestelde 
conceptamendementen 
Stemminglijst 
Eindtekst 
Transponeringstabel (nummers 
Kamerstukken) 
 

+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

F 

Tweede Kamer 

Tweede Kamer Amendementen  Deels F 

Eerste Kamer Commissie en staf 
(griffier) 

Handtekeningenlijst 
Eindverslag Kamercommissie 
 

- 
nagezonden 
 

 

Sdu  Publicatie Staatsblad -  

*In de kolom F/J is aangegeven of het product in het officiële dossier van Financiën of in het officiële 
dossier van Justitie zit (indien in beide: aangegeven als F). 
 

3.2 Ondersteuning 
 
Tijdens het proces maken de verschillende actoren gebruik van diverse manieren van ondersteuning. 
De focus ligt op de technische ondersteuning, waarmee elektronische systemen om teksten te 
bewerken, planningen te maken of informatie op te zoeken worden bedoeld. Ook systemen om te 
communiceren, zoals e-mailvoorzieningen, vallen onder de technische ondersteuning. Daarnaast 
worden er handboeken en checklists gebruikt ter referentie en zullen bronnen, al dan niet elektronisch 
(databases, wet- en regelgeving), geraadpleegd worden. 

3.2.1 Tabel ondersteuning 
  
In onderstaande tabel staan de gebruikte ondersteuningsinstrumenten weergegeven. De tabel bevat 
in aanvulling op de technische ondersteuning ook de (digitale) documenten en handboeken die als 
input bij het proces zijn gebruikt door de actoren. Verticaal zijn de actoren weergegeven, horizontaal 
de door hen gebruikte ondersteuningselementen, ingedeeld naar functionaliteit. In de bijlage is een 
omschrijving van de systemen opgenomen. 
 



 

254 
 

 intern 
delen 

exter
n 
delen 

input verwerken Communi-
ceren 

voortgang Input-documenten 

Ministerie 
van 
Financiën 

    Internet Microsoft 
Office 

E-mail  I-Timer  Draaiboek voor de 
regelgeving 

    Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

 E-mail Elektronische 
agenda 

Draaiboek voor de 
regelgeving 

    Porta-Juris    Plannings-
systeem 
directie 
wetgeving 

Handboek administratie-
ve procedures 

Ministerie 
van 
Justitie 

  Bibliotheek   Wetgevings-
volgsysteem 

 

AFM     Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail     

Actal Dossier 
(intranet) 

 Internet Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail   

Minister-
raad 

       Microsoft 
Office 
(Word) 

Cryptofax     

Kabinet 
der 
Koningin 

       Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail  Registratie 
Behandel-
systeem 

  

Raad van 
State 

 dossier    Kluwer 
knowledge 
portal 

Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail    Aanwijzingen voor de 
regelgeving 

   Eur-lex    Handleiding opstellen CA 

   Radolex    Thematisch handboek 

   ADW     

        

Tweede 
Kamer 

 Intranet Parlan
do 

 Rechtspraak
.nl 

 Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail  Gedeelde 
schrijf  

 Reglement van Orde 
Tweede Kamer 

  Parlis  Wetten.nl   kaartenbak  

   Eur-lex    Aanwijzingen voor de 
Regelgeving. 

   Overheid.nl     

Eerste 
Kamer 

 Website Web-
site 
(voort
gang) 

   Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail  Gedeelde 
schijf 

Reglement van Orde 
Eerste Kamer 

        

 Justitie 
(publicatie
) 

     Internet  Microsoft 
Office 
(Word) 

E-mail Digitaal Loket  Aanwijzingen voor de 
regelgeving 

 

3.2.2 Tabel ondersteuning naar niveau 
 
In onderstaande tabel zijn de gebruikte ondersteuningselementen geconsolideerd en ingedeeld naar 
niveau: netwerkniveau (samenwerkende actoren), organisatieniveau (actor) en functioneel niveau 
(verantwoordelijke functionaris). 
 
Niveau Type ondersteuning 

Netwerkniveau e-mail, internet, cryptofax 

Organisatieniveau e-mail, gemeenschappelijke planningssystemen, gedeelde 



 

255 
 

mappen/documenten 

Functioneel niveau Informatieverzameling via websites; gebruik Aanwijzingen 
voor de regelgeving; handboeken/reglement met 
procedures en handleidingen met thematische informatie 
(zowel in hard copy als op intranet) 

 

3.2.3 Beschrijving ondersteuning 
 

Ondersteuning  Beschrijving 

Wetten.nl http://wetten.overheid.nl/zoe
ken/ 

De website is de eenvoudige toegang tot alle 
informatie van de Nederlandse overheid op 
internet. 

Eur-Lex http://eur-
lex.europa.eu/nl/index.htm 

EUR-Lex geeft rechtstreeks en gratis toegang tot 
het recht van de Europese Unie. 

Draaiboek voor de 
regelgeving en 
Aanwijzingen 

 Systematische beschrijving van de procedures bij 
totstandkoming van regelgeving op alle niveaus. 

Reglement van Orde 
Eerste Kamer 

 Het Reglement van Orde bevat regels over de 
organisatie en de werkwijze van de Eerste Kamer. 

Reglement van Orde 
Tweede Kamer 

 Het Reglement van Orde bevat regels over de 
organisatie en de werkwijze van de Tweede 
Kamer. 

Internet  Wereldwijd netwerk waarmee diverse 
elektronische bronnen kunnen worden 
geraadpleegd. 

Intranet  Netwerk binnen een organisatie 

I-Timer  Interdepartementaal voortgangsysteem m.b.t. 
notificatie bij de Europese Commissie 

Parlando http://parlando.sdu.nl Overzicht met parlementaire publicaties 

Parlis Parlis.nl Informatieportal waarop Kamervragen en 
kamerstukken worden aangeboden 

Porta Juris  Overzicht van rechtsbronnen 

ADW  Algemene databank wet en regelgeving 

Kluwer Knowlegde 
Portal 

 Toegang tot onder andere Fiscale databanken, 
Nederlandse Jurisprudentie, wetgeving 

Rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/def
ault.htm 

De officiële site van de Rechtspraak en de Hoge 
Raden van Nederland 

Overheid.nl http://www.overheid.nl/ Alle publiekelijk toegankelijke informatie van de 
overheid en officiële documenten. 

Radolex  Intern naslag werk voor de Raad van State, bevat 
uitgebrachte adviezen 

Registratie 
Behandelsysteem 

 Intern voortgangsysteem van het Kabinet der 
Koningin 

Wetgevingsvolgsystee
m 

 Intern voortgangsysteem van het ministerie van 
Justitie 

Digitaal Loket  Een loket met zelf te definiëren dynamische 
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webformulieren en tracking and tracing 
functionaliteit; o.a. voor elektronische 
bekendmaking. 

Cryptofax  Fax waarmee gecodeerde informatie kan worden 
uitgewisseld 

   

Handleiding adviezen  Interne handleiding Raad van State om concept 
adviezen op te stellen 

Thematisch handboek  Intern handboek Raad van State, bevat 
geclusterde informatie op thema 

Microsoft Office 
(Word) 

 Software voor tekstverwerking 

 

3.3 Proces  

3.3.1 Netwerkniveau 

3.3.1.1 Context 
 
De Wet toezicht accountantsorganisaties moet gedeeltelijk gewijzigd en aangepast worden om deze in 
overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van 17 mei 2006 (2006/43/EG). De gewenste 
datum van inwerkingtreding van de richtlijn is 29 juni 2008. 
 
In 2006 heeft de verantwoordelijke wetgevingsjurist van Directie Financiële Markten (DFM) het 
voortraject gestart, waarbij zij een Implementatieplan opstelt en in begin 2007 het 
conceptwetsvoorstel en een conceptbesluit opstelt. In mei 2007 publiceert het ministerie het concept 
als consultatiedocument op de website van het Ministerie van Financiën. 
Medio 2007 neemt een beleidsmedewerker binnen DFM het accountantsdossier (waar de Wta onder 
valt) over, en neemt daarmee het traject van de totstandkoming van de wet tot wijziging van de Wta 
en het BW ter implementatie van de richtlijn op zich. De beleidsmedewerker onderhoudt regulier 
contact met het Ministerie van Justitie en de AFM gedurende het proces van de totstandkoming van de 
wet. 
 
Formeel is na de notificatie de implementatie van de richtlijn afgerond, maar de beleidsmedewerker 
van Financiën blijft actief in het dossier als aanspreekpunt voor de richtlijn binnen het departement en 
deelnemer van de Audit Regulatory Committee in Brussel waar kwesties aangaande de richtlijn 
worden besproken. Ook de wetgevingsjuriste van het Ministerie van Justitie blijft na de implementatie 
bezig met de gewijzigde BW-bepalingen en vragen en onduidelijkheden over de interpretatie van de 
richtlijn afkomstig van marktpartijen en belangengroepen. 
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3.3.1.2 Globale tijdslijn  
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Datum Processtappen chronologisch 

Mei 2007 Consultaties externe partijen 

Juni 2007 Actal bekijkt AL van het conceptwetsvoorstel en de AMvB 

Juli 2007 Afronding wetgevingstoets Justitie op wetsvoorstel 

Juli 2007 Behandeling van het wetsvoorstel in de ministerraad 

Augustus 2007 Aanhangig maken wetsvoorstel bij de Raad van State 

September 2007 Advies van de RvS op het wetsvoorstel 

November 2007 Aanhangig maken wetvoorstel bij de Tweede Kamer 

Januari 2008 (Eind)Verslag vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer 

Februari 2008 Nota naar aanleiding van het verslag 

April 2008 Drie plenaire behandelingen in de Tweede Kamer 

Mei 2008 Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer (vaste commissie voor Financiën)  

Juni 2008 Bekrachtigen wetsvoorstel door de Koningin 

Juni 2008  Aanbieden voor publicatie Staatsblad 

Juni 2008  Publicatie in Staatsblad en notificatie  

 

3.3.2 Organisatie- en functioneel niveau 

3.3.2.1 Kernteam en medebetrokkenen 
 
Ministerie FIN – DFM - 
Beleidsmedewerker  

Verantwoordelijke Opstellen (concept)wettekst 

Ministerie FIN-DFM- 
Wetgevingsjuriste  

Verantwoordelijke Opstellen (concept) wettekst 

Ministerie van Justitie Medeverantwoordelijke Direct betrokken, verantwoordelijk voor het 
gedeelte jaarrekeningenrecht  

AFM 
 

Direct betrokken Leveren van input op conceptversies van de 
wet 

NIVRA/ NOvAA Betrokken Leveren van input op conceptversies van de 
wet 
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3.3.2.2 Procesbeschrijving 
 
De volgorde van de stappen in de onderstaande procesbeschrijving is gebaseerd op de globale tijdslijn 
van het proces. Voor de duidelijkheid is het proces hieronder per stap weergegeven, maar in 
werkelijkheid waren er vele iteraties tussen de stappen. De temporele relaties tussen de activiteiten 
zijn in het BPMN-procesmodel van de casus weergegeven. 

2006 

Opstellen implementatieplan 
De beleidsmedewerker en wetgevingsjurist van het ministerie van Financiën benaderen de 
wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie. De wetgevingsjurist van Justitie is onder meer 
gespecialiseerd op het gebied van jaarrekeningenrecht en wordt bij het wetsvoorstel betrokken 
omwille van de bepalingen omtrent het jaarrekeningenrecht in de Europese richtlijn, op basis waarvan 
met het wetsvoorstel ook het Burgerlijk Wetboek (BW) moet worden aangepast. Voor wijziging van 
het BW ligt de verantwoordelijkheid bij Justitie.  
De beleidsmedewerker en de wetgevingsjurist van Financiën stellen in december 2006 in samenspraak 
met de wetgevingsjurist van Justitie een implementatieplan op.  
 
2007 

Schetsen structuur wetsvoorstel 
Begin 2007 schetst de behandelend beleidsmedewerker en betrokken wetgevingsjuriste bij het 
ministerie van Financiën, afdeling Financiële Markten, het conceptwetsvoorstel en een conceptbesluit 
voor de wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties. 

Gedurende het gehele proces: 

Afstemmen ministerie van Financiën en ministerie van Justitie  
De beleidsmedewerker van Financiën en de wetgevingsjurist van Justitie stemmen 
voortdurend inhoudelijk en procedureel af, telefonisch en per e-mail. 

Bespreken met de AFM  
De beleidsmedewerker en wetgevingsjuriste van Financiën onderhouden regelmatig contact 
met de AFM omtrent het conceptwetsvoorstel. 
Via de email en via regulier overleg vindt afstemming plaats met de AFM voor, tijdens en na 
de openbare consultatiefase.  
 
Input op tekst van AFM 
De AFM stuurt suggesties op de gehele wettekst door middel van track-changes naar de 
beleidsmedewerker van Financiën, die de conceptteksten aanpast en in beheer houdt 
(penvoerder). 

 
Behandeling bij ministerie van Justitie 

Opstellen Startnotitie  
De wetgevingsjurist van Justitie maakt een interne startnotitie. Hierin staat kort de inhoud 
toegelicht, wie de behandelend ambtenaar is, of er bijzondere politieke risico’s zijn, de datum 
van inwerkingtreding en het verwachte tijdspad, dat het volgt uit een EG-regelgeving, met 
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welke organisaties het wetsvoorstel moet worden afgestemd en welke ministeries erbij 
betrokken zijn.  

Vaststellen startnotitie  
De wetgevingsjurist legt de startnotitie neer bij het afdelingshoofd. Na haar akkoord legt het 
afdelingshoofd de notitie voor bij de directeur van de afdeling. De directeur legt de startnotitie 
voor aan het directie stafoverleg van de Directie Wetgeving (directeur en de 
afdelingshoofden). Tijdens het stafoverleg bespreekt de directie de notitie. Na goedkeuring in 
het stafoverleg, gaat de procedure formeel van start.  

Invoeren startnotitie in volgsysteem 
Het afdelingshoofd legt de notitie neer bij het secretariaat. Het secretariaat voert de 
startnotitie in het interne volgsysteem in.  

 

Gedurende gehele proces bij Justitie: 

Bijhouden voortgang wetsvoorstel 
Iedere week maakt het secretariaat een uitdraai van het volgsysteem en de voortgang 
van de wetgevingstrajecten, ter bespreking in het stafoverleg. Eventuele wijzigingen 
en bijzonderheden worden op verzoek van het afdelingshoofd door het secretariaat 
ingevoerd in het systeem. Iedereen op de afdeling krijgt een uitdraai van het voor 
hem/haar relevante onderdeel van het volgsysteem en kan daarin bezien waar de 
diverse wetsvoorstellen staan in de procedure.  

Voorbereiden stukken ter tekening 
De wetgevingsjurist stelt voor de stukken richting de minister een begeleidende nota 
op en via het afdelingshoofd, directeur wetgeving, directeur-generaal WIAV en 
secretaris-generaal (parafering in de lijn) komt deze nota bij de minister terecht.  

Tekenen stukken 
De wetgevingsjurist krijgt de stukken terug met de paraaf van alle genoemde 
personen in de lijn en van de minister, eventueel met opmerkingen.  

Contact Justitie met AFM  
Tijdens het schrijven van het wetsvoorstel (tot aan de ministerraad) onderhoudt de 
wetgevingsjurist van Justitie veel contact per e-mail en telefoon met de AFM.  

Aanleveren tekstdelen BW-deel 
De wetgevingsjurist van Justitie levert haar bijdrage voor het gedeelte 
jaarrekeningenrecht aan per email. De ambtenaar van Financiën voegt deze bijdrage in 
de tekst. Justitie kijkt voor het gedeelte BW niet naar de begroting, de administratieve 
lasten, of de bedrijfseffecten en U&H-effecten, aangezien hiervoor advies inwinnen en 
dergelijke toetsing een taak is van het eerstverantwoordelijke ministerie, Financiën. 

Participeren aan schrijven / aanpassen tekstdelen wet 
De wetgevingsjurist stuurt suggesties op de gehele wettekst door middel van track-
changes naar de beleidsmedewerker van Financiën (penvoerder). 
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2007 (vervolg) 
 

Opstellen consultatiedocument  
De wetgevingsjurist van Financiën stelt een consultatiedocument op waar belanghebbenden en 
beroepsorganisaties reacties op kunnen geven.  

Bekijken wetgevingskwaliteit / feedback geven uitgaande formele stukken 
De senior jurist wetgevingskwaliteit van het Ministerie van Financiën bewaakt de wetgevingskwaliteit 
en geeft feedback op het consultatiedocument (zoals op alle uitgaande formele stukken). 

Uitzetten consultatiedocument  
Op 11 mei 2007 publiceren de wetgevingsjurist/beleidsmedewerker het concept als 
consultatiedocument op de website van het Ministerie van Financiën. Daarnaast gebruiken de 
wetgevingsjurist en beleidsmedewerker een lijst van consultatiereacties op de Wta in 2003 om te 
weten welke partijen van belang zijn om per brief te consulteren. 

Ontvangen en bekijken consultatiereacties 
Van mei tot juli 2007 komen de consultatiereacties binnen. 

Overdracht taken omtrent wetsvoorstel 
In mei 2007 neemt de beleidsmedewerker het accountantsdossier en de afhandeling van de 
aanpassing van de Wet toezicht accountantsorganisaties geheel op zich, de wetgevingsjurist is hierna 
niet meer betrokken.  

Afstemming binnen Financiën 
Binnen het departement gaat de beleidsmedewerker te rade bij collega’s over de inhoud en 
procedures omtrent het wetsvoorstel. Hij legt de conceptwet voor aan het afdelingshoofd die het stuk 
bestudeert en opmerkingen terugstuurt in track-changes.  

Consultatie Raad voor de Jaarverslaggeving 
Op verzoek van de wetgevingsjurist van Justitie consulteert de beleidsmedewerker de Raad voor de 
Jaarverslaggeving (RJ) begin juni 2007. De beleidsmedewerker stuurt de RJ het consultatiedocument 
(conceptwet).  
 
Naar aanleiding van het verzoek tot consultatie neemt de RJ telefonisch contact op met Justitie voor 
nadere informatie wat precies van hen wordt verwacht.  
 
Advisering Actal 

Adviesaanvraag Actal 
De beleidsmedewerker berekent het effect van de administratieve lasten die het 
wetsvoorstel met zich meebrengt. De Minister van Financiën ondertekent het verzoek om 
advies aan Actal. Op 11 mei 2007 verstuurt de beleidsmedewerker het wetsvoorstel ter 
toetsing naar Actal.  

Correspondentie met Actal 
De beleidsmedewerker legt de berekening in juni 2007 per mail aan Actal voor en heeft 
contact per e-mail met de behandelaar bij Actal over de inhoud van de paragraaf 
gerelateerd aan de administratieve lasten. 
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Advies Actal 
Actal bericht in juni 2007 per email dat voldoende aandacht is besteed in het wetsvoorstel 
aan de administratieve lasten en dat Actal geen advies zal uitbrengen. 

 
Naast de adviesaanvraag omtrent de administratieve lasten en de consultatie, doet de 
beleidsmedewerker voor het wetsvoorstel geen andere adviesaanvragen. 

Aanbieden voor WKB toetsing 
De beleidsmedewerker stuurt het wetsvoorstel met de memorie van toelichting in juni naar de 
verantwoordelijke voor WKB toetsing bij het ministerie van Justitie. 

Formuleren en doorgeven opmerkingen WKB toets 
De wetgevingsjurist die de WKB toets uitvoert formuleert opmerkingen (de WKB toets) en geeft deze 
door aan de beleidsmedewerker op 29 juni 2007. 

Verwerken opmerkingen WKB toets 
De beleidsmedewerker van Financiën ontvangt de opmerkingen van WKB en verwerkt deze in de 
tekst. 

Bedrijfseffectentoets 
In juli 2007 (vlak voor de ministerraad) ontvangt de beleidsmedewerker van Financiën een e-mail van 
het Meldpunt voorgenomen regelgeving van het Ministerie van Economische Zaken, dat het 
wetsvoorstel via het ministerie van Justitie te laat aan hen is voorgelegd. Zij merken op dat de 
bedrijfseffectentoets niet is uitgevoerd vanwege de korte termijn. 
 
Behandeling ministerraad 

Rechtstreekse agendering in de ministerraad 
De beleidsmedewerker neemt contact op (per e-mail) met de secretaris van de onderraad. 
Omdat het een zuivere implementatie van een richtlijn betreft, geeft de secretaris van de 
onderraad aan dat het stuk direct naar de ministerraad kan en dat zowel het ambtelijk 
voorportaal als de onderraad overgeslagen kunnen worden. 

Agendering ministerraad 
De ministerraad ontvangt de stukken van het ministerie van Financiën op 4 juli 
2007. Wegens de korte implementatietermijn vraagt Financiën het wetsvoorstel 
spoedheidshalve te agenderen in de ministerraad van 13 juli. 
Aan de hand van de binnengekomen stukken en de vaste agendapunten stelt het 
secretariaat de agenda voor de ministerraad op. Het secretariaat plaatst de wet op de 
agenda van de ministerraad op 13 juli 2007. De minister-president stelt de agenda en de 
besluitenlijst in de stafvergadering voorafgaand aan de volgende ministerraad definitief 
vast. 
Na vaststelling verzendt de secretaresse van de secretaris van de ministerraad per 
cryptofax de agenda voor de ministerraad naar de ministeries. 

Vergadering ministerraad 
De minister-president zit de vergadering voor. De secretaris en een adjunct-secretaris 
ondersteunen de ministerraad ambtelijk. De secretaris is bij de gehele ministerraad 
aanwezig en maakt zelf aantekeningen, de adjunct-secretaris is aanwezig bij zijn/haar 
onderwerp en maakt hiervan aantekeningen. De ministerraad behandelt het wetsvoorstel 
en geeft op 13 juli 2007 akkoord voor de behandeling van het stuk in de Tweede Kamer.  
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Aantekeningen minister van Justitie 
De minister van Justitie maakt zelf aantekeningen van de ministerraad en geeft deze 
aantekeningen aan bureau SG (Secretaris-generaal) binnen Justitie. SG verspreidt het 
document binnen de organisatie, naar alle afdelingshoofden. Via het afdelingshoofd krijgt 
de wetgevingsjurist de aantekeningen over het gedeelte dat gaat over de wet.  

Opstellen besluitenlijst ministerraad 
Na de ministerraad stelt de adjunct voor zijn betreffende gedeelte een besluitenlijst op. Aan 
het eind van de dag bespreekt de secretaris de besluitenlijsten met alle adjuncten. Op 
maandag verstuurt de secretaris de besluitenlijst. 

Opstellen notulen ministerraad 
Vanaf maandag na de vergadering begint de adjunct met het opstellen van conceptnotulen. 
De secretaris geeft hierop commentaar een aanvullingen. De adjunct verwerkt dit 
commentaar en levert de notulen aan bij het secretariaat van de secretaris. Het 

secretariaat voegt deze samen. Het secretariaat stuurt de notulen uit op vrijdagochtend per 

cryptofax naar de ministeries en de Koningin. De week erna staan deze notulen op de 

agenda van de ministerraad (dus twee weken na de desbetreffende vergadering).  

Ontwerpen voordracht adviesaanvraag Raad van State 
De beleidsmedewerker van het ministerie van Financiën ontwerpt de voordracht van de 
adviesaanvraag aan de Raad van State. 
De minister van Financiën ondertekent de voordracht en memorie van toelichting. 
  
Advisering door de Raad van State 

Indienen voordracht  
De beleidsmedewerker van Financiën stuurt de voordracht, de memorie van toelichting en 
het wetsvoorstel op 27 juli 2007 naar het Kabinet der Koningin (KdK). 

Indienen (elektronisch) wetsvoorstel, memorie van toelichting, adviezen en 
consultatiereacties 
De beleidsmedewerker stuurt op dezelfde dag (27 juli 2007) per e-mail de stukken naar de 
Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State. De stukken zijn: de voordracht, 
de memorie van toelichting, het wetsvoorstel en de begeleidend memo. Het systeem van 
de Raad van State verstuurt een automatische ontvangstbevestiging. 

Aanmaken dossier - papier en elektronisch  
De Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State maakt na de digitale ontvangst 
van de stukken een dossier aan. Dit dossier wordt elektronisch en op papier aangemaakt. 
Het dossier bestaat uit: het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, de verplichte 
adviesaanvragen (Actal), en de consultatiereacties. 

Invoeren in registratiesysteem - KdK 
Afdeling DIV van het Kabinet der Koningin registreert na ontvangst de stukken en geleidt 
ze door naar de afdeling WRV. 

Bekijken procedureel en inhoudelijk - KdK 
WRV bekijkt de ingediende stukken procedureel en inhoudelijk en stelt het kabinetsmissive 
voor de Raad van State op. 
WRV stelt het kabinetsrescript ter bevestiging van de aanhangigmaking op. 
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WRV stelt voor de Koningin een informatieoverzicht op met onder andere een korte 
beschrijving van de wet. 

Voordracht voorleggen aan Koningin - KdK 
De directeur van het Kabinet der koningin legt de Koningin de voordracht en het 
informatieoverzicht voor. 

Bekijken stukken en paraferen voordracht - KdK 
De Koningin bekijkt de voordracht en het informatieoverzicht en parafeert de stukken. 

Ondertekenen kabinetsmissive - KdK 
De directeur van het Kabinet der koningin ondertekent het kabinetsmissive. 

Doorsturen kabinetsrescript en kabinetsmissive - KdK 

WRV stuurt het kabinetsrescript door naar de beleidsmedewerker van Financiën. 

WRV stuurt het kabinetsmissive, de memorie van toelichting en het wetsvoorstel naar 
Administratie van Directie Wetgeving van de Raad van State waarmee de Koningin, namens 
de Minister van Financiën, het voorstel op 2 augustus 2007 aanhangig maakt bij de Raad 
van State. 

Opstellen agenda 
De Administratie Directie Wetgeving van de Raad van State stelt een agenda op van de 
aanhangig gemaakte zaken. 
De ontvangen stukken van het ministerie van Financiën en het Kabinet der Koningin 
vormen de zaak. De administratie stelt de zaak digitaal beschikbaar en stuurt de zaak door 
naar de staatsraden en afdeling 3 (voor FIN en SZW zaken) van de Raad van State. 

Bespreken agenda en aanwijzen juristen en rapporteur 
Afdeling 3 bespreekt de agenda en wijst juristen aan en een rapporteur tijdens het 
afdelingsoverleg. 
Afdeling 3 bespreekt de adviezen inhoudelijk met de behandelend jurist en andere juristen. 

Verzoek om stukken nadere informatie 
De behandelend jurist van de Raad van State verzoekt de wetgevingsjurist van het 
projectteam om het verstrekken van nadere informatie m.b.t. de gewijzigde wet. 
De jurist voert voorbereidend onderzoek uit en stelt een lijst op met inhoudelijke punten en 
een lijst met redactionele kanttekeningen. 

  
Ontwerpen CA rapporteur 
De jurist ontwerpt het CA rapporteur (eerste conceptadvies) en bespreekt deze met de 
rapporteur en vervolgens met afdeling 3. 

Ontwerpen CA Staatsraden 
De jurist ontwerpt naar aanleiding van de bespreking met de afdeling het conceptadvies CA 
Staatsraden. 

Vragen door Staatsraden 
De staatsraden bestuderen de zaak, alle ontvangen stukken, en stellen vragen per e-mail 
aan de rapporteur. 
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Behandeling door de Raad 
De staatsraden bespreken CA staatsraden, het conceptadvies, met de rapporteur. 

Redactioneel aanpassen advies 
De notulist doet de redactionele aanpassingen aan het advies. 

Vaststellen officiële versie advies 
De administratie maakt het officiële advies van de Raad van State op. 
De directeur Wetgeving, Raadadviseur, secretaris van de Raad en de vicepresident lezen en 
paraferen het advies. 
De administratie print het definitieve officiële advies. 
De vicepresident stelt het officiële advies vast en ondertekent het op 6 september 2007. 

Doorsturen officieel advies 
De Administratie van Directie Wetgeving van de Raad van State stuurt het officiële advies 
in door naar Minister van Financiën (ontvangen op 10 september 2007), die het advies 
doorstuurt naar de secretaris-generaal. Het betreft een blanco advies met enkele 
redactionele kanttekeningen. 
De administratie stuurt het advies elektronisch door naar de beleidsmedewerker van het 
projectteam. 
De administratie stuurt afschriften van het advies naar de secretaris-generaal van 
Financiën, naar afdeling WRV van het Kabinet der Koningin en naar Directie Wetgeving van 
het ministerie van Justitie. 

Verwerken redactionele kanttekeningen Raad van State 
De beleidsmedewerker verwerkt de redactionele kanttekeningen van de Raad van State. Naar 
aanleiding van het advies van de Raad van State maakt de beleidsmedewerker enkele kleine 
aanpassingen op de conceptwet. De gewijzigde versie legt hij voor aan het afdelingshoofd die er 
nogmaals naar kijkt. 

Ontwerpen nader rapport 
De beleidsmedewerker stelt het nader rapport op, met input van de wetgevingsjurist van Justitie 
(telefonisch en per email) -voor het gedeelte jaarrekeningenrecht.  
 
Indiening bij het Kabinet der Koningin  

Voorbereiden stukken door Justitie – Tweede Kamer 
Op alle stukken die vanuit het ministerie van Justitie naar de Tweede Kamer gestuurd 
worden staat de handtekening van de Staatssecretaris van Justitie omdat het een wijziging 
van het BW betreft. De Staatssecretaris krijgt in ieder geval alle stukken waarbij dat is 
voorgeschreven en alle fasen van het wetsvoorstel onder ogen.  

Voorbereiden stukken door Justitie – Tweede Kamer 
De wetgevingsjurist stelt voor de stukken richting de Staatssecretaris een begeleidende 
nota op en via het afdelingshoofd, directeur wetgeving, directeur-generaal WIAV en 
secretaris-generaal (parafering in de lijn) komt deze nota bij de Staatssecretaris terecht. 
De wetgevingsjurist krijgt deze stukken terug met de paraaf van alle genoemde personen 
in de lijn en van de Staatssecretaris, eventueel met opmerkingen. 

Indienen stukken bij Kabinet der Koningin 
De beleidsmedewerker van Financiën dient het Nader rapport, een afschrift van het nader rapport, het 
advies van de Raad van State, het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en de oorspronkelijke 
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teksten van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting in bij het Kabinet der Koningin op 7 
november 2007. 

Doorgeleiden nader rapport en advies Raad van State 
DIV van het Kabinet der Koningin geleidt het nader rapport en het advies van de Raad van State door 
naar de afdeling WRV. 

Opstellen Koninklijke boodschap  
WVR stelt de Koninklijke boodschap en een bijbehorend informatieoverzicht (over onder andere het 
wetsvoorstel, de adviezen, het nader rapport en de wijzigingen) voor de koningin op, en daarnaast het 
kabinetsmissive en het kabinetsrescript. 

Voorleggen Koninklijke boodschap aan Koningin 
De directeur van het Kabinet der Koningin legt de Koninklijke boodschap en het informatieoverzicht 
voor aan de Koningin. 

Ondertekenen Koninklijke boodschap 
De Koningin ondertekent de Koninklijke boodschap op 13 november 2007. 

Indiening bij de Tweede Kamer 

Indienen bij de Tweede Kamer  
WRV verstuurt de stukken naar de Tweede Kamer. De griffie van de Tweede Kamer ontvangt de 
Koninklijke boodschap met het wetsvoorstel (tekst zoals gewijzigd na advies Raad van State), de 
memorie van toelichting, een afschrift van het advies van de Raad van State en een afschrift van het 
nader rapport. 

Doorsturen kabinetsmissive en kabinetsrescript 
De directeur van het Kabinet der Koningin ondertekent het kabinetsmissive. 
WRV stuurt het kabinetsmissive met een afschrift van het nader rapport naar de administratie Raad 
van State. 
WRV stelt het kabinetsrescript op en stuurt dit naar het ministerie van Financiën op 15 november 
2007. 
WRV stelt een brief op met de mededeling van indiening en verstuurt de brief naar de minister van 
Financiën en de vicepresident van de Raad van State. 
WRV bewaart het originele advies van de Raad van State en nader rapport. 
 
Indienen stukken digitaal bij de Griffie  
De beleidsmedewerker van het Ministerie van Financiën stuurt een elektronische versie van het 
wetsvoorstel en de memorie van toelichting naar de Griffie van de Tweede Kamer.  
 
Verspreiden (elektronisch) wetsvoorstel 
Na ontvangst geeft de Griffie van de Tweede Kamer de stukken een Kamerstuknummer en distribueert 
de stukken o.m. aan de leden van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer en Bureau 
Wetgeving. 
 
Inhandenstelling 

Doorgeleiden naar Presidium 
De Griffie van de Tweede Kamer geleidt de Koninklijke Boodschap door naar het Presidium. 
Het Presidium besluit bij welke algemene of vaste commissie het wetsvoorstel in handen gesteld zal 
worden. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de leden gebracht.  
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Doorgeleiden naar commissie – formele inhandenstelling 
Vervolgens (e)geleidt de Griffie het wetsvoorstel door naar de vaste commissie voor Financiën, dit is 
de formele inhandenstelling. 
 
Schriftelijke voorbereiding 
 

Uitwisselen standpunten 
Gedurende de schriftelijke behandeling wisselen de leden van de commissie regelmatig 
onderling en met hun fracties standpunten uit met betrekking tot het wetsvoorstel.  

Bespreken planning en issues 
Gedurende de schriftelijke behandeling bespreken de Griffier van de commissie en de 
beleidsmedewerker van Financiën geregeld de planning en issues in de schriftelijke 
behandeling. 

Opstellen agenda procedure-vergadering 
De Griffier van de Commissie stelt tijdens het werkoverleg de agenda op voor de 
procedurevergadering met het voorstel voor de wijze van behandeling van het 
wetsvoorstel.  

Aanmaken dossier en kamerstuk wetsvoorstel  
Het Bureau Wetgeving maakt een dossier aan van het wetsvoorstel. 
Tijdens het wekelijkse werkoverleg wijst Bureau wetgeving een dossierhouder aan voor het 
geagendeerde wetsvoorstel. 
De administratief medewerker van het Bureau Wetgeving maakt het wetsvoorstel op in de 
huisstijl (gebruikelijke opmaak Kamerstukken, met o.a. ondernummers).  
 
Drukken stukken 
Bureau Wetgeving stuurt de stukken terug naar de Griffie. De Griffie laat de stukken bij 
Sdu drukken. Sdu stuurt vervolgens de gedrukte stukken hardcopy naar Bureau Wetgeving 
en digitaal naar de Griffie.  
Op 5 december stuurt Bureau Wetgeving een kopie van het gedrukt wetsvoorstel ter 
controle door naar de beleidsmedewerker van Financiën met het verzoek correcties door te 
geven voor 12 december 2007.  
 
Bij-tekst 
Bureau Wetgeving houdt gedurende het proces bij de Tweede Kamer een bijgewerkte 
versie van het wetsvoorstel bij (de Bij-tekst). De administratief medewerker van Bureau 
Wetgeving plaatst de Bij-tekst steeds op de website van de Tweede Kamer . 

Opstellen commissieverslag uit inbreng fracties 
De woordvoerders van de fracties (in de vaste commissie voor financiën) stellen de inbreng 
op en dienen die in. 
De griffier stelt het commissieverslag op uit de inbreng van de fracties. 

Vaststellen commissieverslag 
De leden van de commissie bekijken het commissieverslag dat is opgesteld door de griffier. 
Op 21 december 2007 stellen de leden van de commissie het verslag vast. 
De griffier stuurt het officiële verslag naar de beleidsmedewerker van Financiën en de 
Griffie op 24 januari 2008. De Griffie maakt het verslag op als Kamerstuk en laat het door 
de Sdu drukken. 
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Voorbereiden nota naar aanleiding van het verslag 
Op 28 januari 2008 ontvangt de beleidsmedewerker het verslag van de vaste commissie 
van Financiën van de Tweede Kamer. Hij bereidt de nota naar aanleiding van het verslag 
voor. De wetgevingsjurist van het ministerie van Justitie levert input voor de nota. Er vindt 
geen fysiek overleg plaats, contacten gaan per e-mail en over de telefoon. 

Aanbieden nota naar aanleiding van het verslag 
De beleidsmedewerker verstuurt de nota n.a.v. het verslag op 15 februari 2008 naar de 
Griffie. De Griffie maakt de nota n.a.v. het verslag op als Kamerstuk, laat deze drukken 
door de Sdu en verspreidt dit aan de commissieleden en anderen die hebben aangegeven 
stukken te willen ontvangen. 
 
Agendering 
De Griffie agendeert het wetsvoorstel voor de plenaire behandeling. Tijdens tweewekelijks 
werkoverleg wijst Bureau Wetgeving een dossierhouder aan voor het geagendeerde 
wetsvoorstel 

 
Plenaire behandeling Tweede Kamer 

Agenderen plenaire debatten  
De Griffie stemt de agendering van de plenaire debatten af met de griffier van de Vaste 
commissie voor Financiën, op verzoek van de commissie. 

Voorbereiden plenair debat 
De beleidsmedewerker van het Ministerie van Financiën bereidt de spreekpunten en vragen 
voor de minister voor de plenaire debatten voor. De minister bereidt zich op basis van de 
notities met spreekpunten voor op het plenaire debat. 

Amendementen 
De Kamerleden bereiden amendementen voor. Conceptamendementen worden op verzoek 
van een Kamerlid opgesteld door Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer, door het 
Ministerie van Financiën of door hen gezamenlijk. In het geval het conceptamendement 
wordt opgesteld door het Ministerie van Financiën controleert Bureau Wetgeving of het 
amendement tegemoet komt aan de wensen van het Kamerlid.  
Wanneer het Kamerlid aangeeft dat een conceptamendement ingediend mag worden, 
verzorgt het Bureau wetgeving dit door het conceptamendement een ondernummer te 
geven en te verspreiden naar de Commissieleden) en naar de behandeld ambtenaar van 
het Ministerie van Justitie. .  
De griffie zorgt ervoor dat de ingediende amendementen worden gedrukt bij de SDU. De 
administratief medewerker van Bureau Wetgeving voegt de gedrukte amendementen toe 
aan het dossier.  
 
Gedurende de behandeling wordt meerdere malen een nota van wijziging ingediend. 
Bureau Wetgeving geeft aan de Kamerleden aan wat de daaruit volgende aanpassingen in 
de wet (bij-tekst) voor consequenties hebben voor ingediende amendementen. 
De minister reageert in de Kamer op amendementen. 

Opstellen nota's van wijziging  
De beleidsmedewerker van Financiën stelt drie nota’s van wijziging met toelichting op (21 
maart, 8 april en 24 april) in samenspraak met het ministerie van Justitie. De minister 
ondertekent de toelichting bij de nota van wijziging. 
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De beleidsmedewerker stuurt de nota van wijziging elektronisch en origineel (hard copy) 
door naar de griffie. 
De griffie ontvangt de nota van wijziging elektronisch en verspreidt deze naar de 
Kamerleden en commissieleden. De originele nota van wijziging geleidt de griffie door naar 
Bureau Wetgeving. Bureau Wetgeving maakt de nota van wijziging op als kamerstuk en 
zendt deze weer terug naar de Griffie. De Griffie laat de nota van wijziging bij de Sdu 
drukken als Kamerstuk en verspreidt deze. Vervolgens zorgt de administratief medewerker 
van Bureau Wetgeving voor opname van de nota van wijziging in de Bij-tekst. De 
medewerker print een nieuwe versie van de Bij-tekst, archiveert deze, en publiceert de Bij-
tekst op de openbare website. 
  

Het Plenaire debat Tweede Kamer 
 

Er vinden drie plenaire behandelingen in de Tweede Kamer plaats (2 april, 8 april, 22 april). 
De beleidsmedewerker van Financiën is aanwezig bij de plenaire behandeling in de Kamer. 
De wetgevingsjurist van Justitie is bij het eerste debat aanwezig.  

 
De Kamerleden stellen vragen. 
De beleidsmedewerker en de betrokkene van het Ministerie van Justitie noteren de vragen 
en stellen antwoorden op.  
Gedurende de schorsing bespreken de ambtenaren en de minister de vragen en bestudeert 
de minister de antwoorden. 
In de tweede termijn beantwoordt de minister de vragen. 
De Kamerleden stellen nieuwe vragen. De beleidsmedewerker en de wetgevingsjurist van 
het Ministerie van Justitie noteren de vragen en stellen ad hoc antwoorden op (Justitie voor 
vragen m.b.t. jaarrekeningenrecht). Deze sturen ze per bode direct naar de minister. De 
minister beantwoordt de vragen.  
Tijdens de laatste twee debatten is de wetgevingsjurist van Justitie niet aanwezig, zij 
schrijft van tevoren de antwoorden uit op vragen die vanuit de Kamer zijn gekomen of zijn 
te verwachten. Tijdens de plenaire behandeling blijft zij telefonisch bereikbaar voor vragen 
van de beleidsmedewerker van Financiën. 

Stemmingen 
Na het sluiten van de beraadslaging stelt de wetgevingsjurist van Bureau Wetgeving een 
stemmingslijst op waarop alle amendementen en de consequenties van al dan niet 
aannemen staan vermeld. De Griffie verspreidt de stemmingslijst binnen de Kamer. 
De Kamer stemt over de amendementen en neemt 1 amendement aan. 
De griffier van de commissie is aanwezig bij de stemming en noteert de uitslagen. Op 24 
april neemt de Kamer het wetsvoorstel met algemene stemmen aan. 

Opmaken eindversie wetsvoorstel 
Na de aanvaarding maakt Bureau Wetgeving een eindversie van het wetsvoorstel op 
(eindtekst). De jurist van Bureau Wetgeving stuurt het wetsvoorstel vervolgens ter controle 
naar de beleidsmedewerker van het Ministerie van Financiën. De beleidsmedewerker 
controleert de tekst. Bureau Wetgeving maakt vervolgens het document op met het 
‘voorzittersformulier’ (waar de voorzitter dient te tekenen) en drukt het wetsvoorstel op 
zwaar papier.  
Vervolgens tekent de voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel 
(voorzittersformulier). Bureau Wetgeving verzendt het wetsvoorstel per bode naar de 
Eerste Kamer (juni 2008). 
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(Schriftelijke) behandeling Eerste Kamer 
 

Ontvangst Eerste Kamer 
De postkamer van de Eerste Kamer ontvangt het wetsvoorstel van de bode. 
Het Centraal Informatiepunt heeft op de website van de Eerste Kamer een elektronisch 
dossier (aangemaakt tijdens de behandeling in de Tweede Kamer) om de voortgang van 
het wetsvoorstel bij te houden. 
De voortgang van het stuk is publiekelijk, de achtergrondinformatie is deels alleen 
toegankelijk voor leden.  
De afdeling postregistratie en tekstverwerking maakt daarnaast een papieren dossier aan 
met alle officiële stukken. 

Agendering commissie 
De medewerkers van de afdeling postregistratie bekijken welke de beleidsverantwoordelijke 
commissie is en leggen het voorstel voor aan de commissiegriffier van de vaste commissie 
voor Financiën.  

A stuk 
Het A stuk komt binnen bij de afdeling postregistratie en tekstverwerking die de 
commissiegriffier attendeert en het A stuk op de website plaatst. Het A stuk is het 
wetsvoorstel (zoals deze luidt na verwerking van amendering en wijzigingen in de tekst in 
de Tweede Kamer).  
Voor verspreiding van stukken onder de commissie leden geeft de commissiegriffier op alle 
stukken akkoord. De staf van de commissie stuurt de stukken per email naar de commissie 
en de postkamer zorgt dat het in een papieren versie voorhanden is in de postvakjes.  
De commissie krijgt de gedrukte versie van het zogenaamde A stuk aangeleverd op 24 april 
2008. 
 
Besluiten voorbereidend onderzoek 
Op 6 mei 2008 besluit de commissie het voorstel aan een voorbereidend onderzoek te 
onderwerpen op 27 mei 2008. De leden van de commissie voor Financiën winnen informatie 
in (via informeel contact) ter voorbereiding voor de bespreking van het wetsvoorstel. 

Inbreng en eindverslag 
De meeste leden leveren de inbreng (namens hun fracties) elektronisch aan bij de 
commissiegriffier. De griffier bundelt de input van de fracties (naar inhoud) zodat het 
verslag een geheel vormt.  
Het onderzoek heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van 
opmerkingen en brengt de commissie eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen 
als hamerstuk. 
De afdeling tekstverwerking stelt het eindverslag op 27 mei formeel vast en maakt het 
openbaar op de website. De afdeling tekstverweking verstuurt het verslag als formeel 
document en elektronisch naar het ministerie van Financiën op 5 juni 2008. 

Afstemming gedurende behandeling 
Gedurende het proces onderhoudt de griffier van de commissie contact met de 
beleidsmedewerker van het ministerie per email of telefoon, omtrent inhoudelijke zaken en 
voortgang en procedure. Daarnaast onderhoudt de commissiegriffier contact met de 
commissiegriffier van de Tweede Kamer over procedurele zaken maar ook over inhoudelijke 
punten om overlap in werkzaamheden te voorkomen. 
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Plenair debat Eerste Kamer 
Op 10 juni 2008 doet de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk af.  

Tekenen wetsvoorstel 
Na goedkeuring door de Eerste Kamer tekent de voorzitter van de Eerste Kamer de officiële wettekst 
(stempel), welke eerder is getekend door de voorzitter van de Tweede Kamer. Een bode van de Eerste 
Kamer brengt het wetsvoorstel naar het Kabinet der Koningin. 

Bekrachtiging en bekendmaking 
De functionarissen van het Kabinet der Koningin (DIV) verwerken de status in het 
registratiesysteem. 
WRV bereidt de stukken voor en geleidt de wet door naar de Koningin voor ondertekening. 
Op 12 juni 2008 ondertekent de Koningin (tweemaal) - de Wet en het slotformulier. Het 
Kabinet der Koningin stuurt het getekende wetsvoorstel door naar het ministerie van 
Financiën, voor het tekenboek van de minister.  

Aanvragen drukproeven 
De beleidsmedewerker van Financiën vraagt bij de Sdu drukproeven aan. Wegens de korte 
termijn vraagt hij de drukproeven alvast voor de contrasignering door de bewindspersonen 
aan. Hij belt naar Sdu met het verzoek de drukproeven zo snel mogelijk op te leveren. De 
contactpersoon bij Sdu stuurt de drukproeven per e-mail naar de beleidsmedewerker op 23 
juni 2008. De wetgevingsjurist van Justitie is voor het BW-deel betrokken bij het 
controleren van de drukproeven voor het Staatsblad. Na controle blijkt dat de drukproef 
voor de wet moet worden aangepast. De Sdu stuurt een nieuwe drukproef per email.  

Tekenen wetsvoorstel door het departement 
Zowel de Minister van Financiën als de Staatssecretaris van Justitie contrasigneren de wet. 
Voor de ondertekening zorgt een ambtenaar binnen het ministerie van Financiën.  

Aanbieden wet voor publicatie Staatsblad 
De beleidsmedewerker van Financiën neemt contact op met de functionaris van Justitie 
verantwoordelijk voor publicatie, met het verzoek de plaatsing in het Staatsblad voor 29 
juni 2008 af te handelen.  
Op 24 juni levert de beleidsmedewerker de drukproeven en de groene formulieren 
(aanbiedingsformulier Staatsblad) aan aan de functionaris bij het ministerie van Justitie.  

Publicatie Staatsblad 
De functionaris van Justitie kent het stuk een Staatsbladnummer toe, bepaalt de officiële 
datum van ondertekening, beziet of het wetsvoorstel is ondertekend en bekijkt of eventuele 
wijzigingen in het origineel legitiem zijn. Vervolgens vermeldt ze de uitgiftedatum en het 
Staatsbladnummer op het document, en het Kamerstuknummer. 
De Minister van Justitie tekent voor uitgifte. 
De functionaris voegt bij de handtekening van de Minister van Justitie de datum van 
uitgifte. 
De functionaris geeft de Sdu opdracht tot het drukken van de tekst. 
Op 27 juni 2008 publiceert de Sdu de wet in het Staatsblad. 

Archiveren wet 
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De functionaris van Justitie stuurt de originele getekende wettekst naar het Kabinet der 
Koningin, die de wet in het archief van de Koningin opneemt. 

Notificatie 

Formele notificatie 
OP 27 juni 2008 vindt de formele notificatie plaats, op het moment dat de regelingen (wet 
en besluit) in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Een ambtenaar bij Financiën draagt zorg 
voor de centrale notificatie in een elektronisch systeem (via de daarvoor bestemde website 
van de Europese Commissie en (nationaal) via I-timer).  

Elektronisch verzenden stukken naar de Europese Commissie  
Daarnaast stuurt de beleidsmedewerker op dezelfde dag per e-mail het wetsvoorstel, de 
transponeringstabel en de Staatsbladpublicaties naar de Europese Commissie in Brussel.   
 
De juriste van Justitie ontvangt een melding per e-mail van de beleidsmedewerker bij 
Financiën, dat er voldaan is aan de notificatieverplichting en dat de wet is opgestuurd naar 
de Europese Commissie.   

Publicatie resterende bepaling 
In augustus 2008 publiceert de Sdu een Besluit van het ministerie van Justitie ter 
implementatie van een resterende bepaling uit de richtlijn.  
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4 Casusbeschrijving: Ministeriële regeling: Regeling aquacultuur 
 
Casusoverzicht  

 
Regeling aquacultuur 

Type regeling Ministeriële Regeling 

Start proces Oktober 2006 (vaststelling richtlijn 24 oktober 2006) 

Publicatie regeling 22 juli 2008 
Inwerkingtreding 1 augustus 2008 
Doorlooptijd proces 1 jaar en 10 maanden 

Aantal betrokken actoren  11 (zie tabel Betrokken actoren - H.2)  

Betrokken ministeries Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Betrokken uitvoeringsinstanties Voedsel en Waren Autoriteit, Algemene Inspectiedienst 

Betrokken 
marktvertegenwoordigers 

 Productschap Vis, Vereniging van Siervishouders  

Aantal opgeleverde formele 
producten 

5 (zie tabel Producten - H.3) 

Gebruikte voorzieningen 14 (technische) ondersteuning / handleidingen (zie tabel 
Ondersteuning-H.4) 

 
Betrokken actoren 
 

Betrokken actoren Afdelingen 

Minister 

Plv Directeur Juridische zaken 

Afdeling beleid (Directie Vis) 

Juridische zaken 

Secretariaat Juridische Zaken 

Betrokken bestuursraadslid (DG) 

Ministerie van LNV 

Bibliothecaris 

Werkgroep   

VWA 

AID 

Externe partijen Werkgroep 

CVI 

Externe partijen Productschap VIS 

 Vereniging van Siervishouders 

Actal  

WUR - LEI  
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Redactie Staatscourant   

Ministerie van Buitenlandse Zaken  DIE 

Europese Commissie  

 
Selectie geïnterviewden  
 

Betrokken 
actoren 

Geïnt
ervie
wd 

Functie geïnterviewde(n) Onderwerp 

x Senior beleidsmedewerker; direct 
betrokken bij de totstandkoming van 
de Europese richtlijn 2006/88. 

gehele proces (vanuit eerstverantwoordelijk 
ministerie) 

Ministerie 
van LNV 

x wetgevingsjurist; Afdeling Juridische 
Zaken (JZ) is primair verantwoordelijk 
voor het optekenen van de Regeling en 
Toelichting aquacultuur. 

gehele proces (vanuit eerstverantwoordelijk 
ministerie) 

x Beleidsmedewerker van de Voedsel en 
Waren Autoriteit (VWA), lid van 
implementatieteam 

gehele proces: rol VWA VWA 

 x  adviseur gespecialiseerd in 
dierziektebestrijding van de Voedsel en 
Waren Autoriteit (VWA), lid van 
implementatieteam 

gehele proces: rol VWA 

 

4.1 Product 
 
In het proces van de totstandkoming van de Regeling aquacultuur zijn een aantal formele producten 
opgeleverd. Formele producten zijn producten die voorgeschreven zijn, m.a.w. die op basis van de 
voorschriften voor regelgeving opgeleverd moeten worden (bijvoorbeeld de regeling zelf, de 
toelichting en de publicatie). Uit analyse van het dossier, de interviews en de nagezonden stukken 
blijkt welke formele producten zijn opgeleverd en door wie. In onderstaande tabel is de 
verantwoordelijke actor weergegeven, het opgeleverde formele product en of het product in het 
officiële dossier zit. Daarnaast zijn er in het proces een aantal stukken gebruikt die niet in deze 
categorie vallen, zoals een rapport van het LEI met administratieve lastenberekening, een 
implementatieschema, notulen, planningen etcetera. Deze stukken zijn niet in onderstaande tabel 
opgenomen, maar worden behandeld in de procesbeschrijving (opgenomen in 5.2.2.), als onderdelen 
en resultaten van bepaalde stappen.  

4.1.1 Tabel formele producten  
 

Actoren Afdeling Formele producten/Documenten In dossier 

Minister Ondertekende regeling   
- 

Ministerie van LNV 

Juridische zaken 
i.s.m. Beleid 

Concept regeling  
Toelichting 
Transponeringstabel 

+ 
+ 
+ 

Redactie 
Staatscourant 

  Publicatie Staatscourant  
+ 
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4.2 Ondersteuning 
 
Tijdens het proces maken de verschillende actoren gebruik van diverse manieren van ondersteuning. 
De focus ligt op de technische ondersteuning, waarmee elektronische systemen om teksten te 
bewerken, planningen te maken of informatie op te zoeken worden bedoeld. Ook systemen om te 
communiceren, zoals e-mailvoorzieningen, vallen onder de technische ondersteuning. Daarnaast 
worden er handboeken en checklists gebruikt ter referentie en zullen bronnen, al dan niet elektronisch 
(databases, wet- en regelgeving), geraadpleegd worden.  

4.2.1 Tabel ondersteuning 
 
In onderstaande tabel staan de gebruikte ondersteuningsinstrumenten weergegeven. De tabel bevat 
in aanvulling op de technische ondersteuning ook de (digitale) documenten en handboeken die als 
input bij het proces zijn gebruikt door de actoren. Verticaal zijn de actoren weergegeven, horizontaal 
de door hen gebruikte ondersteuningselementen, ingedeeld naar functionaliteit. In de bijlage is een 
omschrijving van de systemen opgenomen. 
 
 intern 

delen 
extern 
delen 

Input 
(richtlijnen en 
procedures) 

verwerken communiceren voortgang Voorbeeld-
documenten 

 Intranet   Handleiding LNV Microsoft 
Word 

E-mail     Ministerie 
van LNV - 
Beleid         Internet (WUR 

site) 
    

    Vademecum 
proces voor 
regelgeving 

 Microsoft 
Office 
(Word) 

 E-mail  Implementa
tie- 
schema 

Sjabloon voor de 
Regeling 

    Website KCW   Mappenstructuur 
LNV 

  Sjabloon voor de 
Toelichting 

        (gedeelde schijf)     

    Wetten.nl       Voorblad bij de 
Minute 

    Eur-Lex         

Ministerie 
van LNV – 
Juridische 
Zaken 

    Draaiboek voor de 
regelgeving en 
Aanwijzingen 

        

 Intranet   Internet   E-mail     

    Eur-lex         

    Vetimpleg.eu         

VWA 

    Systeem voor 
vergunningen voor 
de sector 
(internet) 

        

AID         E-mail     

CVI         E-mail     

Productsc
hap Vis 

        E-mail     

Vereniging 
van 
Sierhouder
s 

        E-mail     
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Actal         E-mail   Document 
Adviesprocedure 

 LEI         E-mail     

Staats-
courant 

        E-mail     

Europese 
Commissie 

     Elektronisch 
notificatie-
systeem 

 

4.2.2 Tabel ondersteuning naar niveau 
 
In onderstaande tabel zijn de gebruikte ondersteuningselementen geconsolideerd en ingedeeld naar 
niveau; netwerkniveau (samenwerkende actoren), organisatieniveau (actor) en functioneel niveau 
(verantwoordelijke functionaris). 
 
Niveau Type ondersteuning 
Netwerkniveau e-mail, internet 
Organisatieniveau e-mail, gemeenschappelijke planningssystemen, gedeelde 

mappen/documenten 
Functioneel niveau Informatieverzameling via KCW en websites voor 

regelingenbestanden; gebruik digitale sjabloons 
aangeboden op intranet, gebruik digitale procedures 
(handleidingen) aangeboden op intranet. 

 

4.2.3 Beschrijving ondersteuning 
 

Ondersteuning  Beschrijving 

Handleiding LNV  Interne handleiding LNV procedure 

Vademecum proces voor 
regelgeving 

 Naslagwerk proces voor regelgeving 

Website KCW http://www.kc-wetgeving.nl/ Kenniscentrum wetgeving, voor alle 
wetgevingsjuristen bij de rijksoverheid en de 
Raad van State 

Wetten.nl http://wetten.overheid.nl/zoe
ken/ 

De website is de eenvoudige toegang tot alle 
informatie van de Nederlandse overheid op 
internet. 

EurLex http://eur-
lex.europa.eu/nl/index.htm 

EUR-Lex geeft rechtstreeks en gratis toegang tot 
het recht van de Europese Unie. 

Draaiboek voor de 
regelgeving en 
Aanwijzingen 

 Systematische beschrijving van de procedures bij 
totstandkoming van regelgeving op alle niveaus. 

Internet  Wereldwijd netwerk waarmee diverse 
elektronische bronnen kunnen worden 
geraadpleegd. 

Vetimpleg.eu http://www.vetimpleg.eu/ EU-Invoer en doorvoer regels voor (live) 
producten van dierlijke oorsprong en levende 
dieren 

Systeem voor 
vergunningnen voor de 
sector (internet) 

 administratie systeem op internet 

 Mappenstructuur LNV  Gedeelde hardeschijf met bepaalde 
mappenstructuur 
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 WUR site http://www.wur.nl/NL/ Website universiteit van Wageningen met 
onderzoeksloket voor het uitzetten van 
onderzoeksopdrachten. 

 Microsoft Office (Word)  Software om teksten mee te schrijven 

Sjabloon voor de 
Regeling 

 Sjabloon voor gebruik in MS Office 

Sjabloon voor de 
Toelichting 

 Sjabloon voor gebruik in MS Office 

Voorblad bij de Minute  Sjabloon voor gebruik in MS Office 

Document 
Adviesprocedure 

 Document Adviesprocedure 

 

4.3 Proces  

4.3.1 Netwerkniveau 

4.3.1.1 Context 
 
Eind 2006 vaardigt de Europese Raad richtlijn 2006/88/EG betreffende veterinairrechtelijke 
voorschriften voor aquacultuurdieren en de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij 
waterdieren uit. In deze richtlijn worden bestaande richtlijnen ter voorkoming van dierziektes 
aangescherpt en de Europese regelgeving voor handel van lidstaten met een vrijstatus 
geharmoniseerd. Richtlijn 2006/88/EG moet door de lidstaten worden geïmplementeerd op nationaal 
niveau. In Nederland worden ter implementatie van deze richtlijn bij Besluit (5 juni 2008) een aantal 
amvb’s gewijzigd en wordt de oude Regeling aquicultuur vervangen door de Regeling aquacultuur. 
Voor de totstandkoming van de Regeling aquacultuur is het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit verantwoordelijk. In twee fasen, Voorbereiding en Vaststelling & bekendmaking, 
vormt het ministerie in samenwerking met uitvoerders en marktpartijen de regeling.  
 

4.3.1.2 Procesbeschrijving 
 
Voorbereiding 
LNV vormt een werkgroep die de implementatie van de regeling ter hand neemt. De afdeling 
Juridische Zaken en Directie Viss van het ministerie van LNV zijn betrokken, samen met een aantal 
externe partijen. De werkgroep overlegt over alle te nemen stappen. De sector wordt betrokken door 
middel van de publicatie van artikelen en het initiëren van voorlichtingsbijeenkomsten. De werkgroep 
wint advies in met betrekking tot de administratieve lasten van de regeling bij LEI en Actal. Juridische 
zaken stelt de conceptregeling op, waarop de leden van de werkgroep commentaar kunnen geven en 
wijzigingen kunnen doorgeven.  
 
Vaststelling en bekendmaking 
LNV maakt de regeling op en legt de officiële versie ter ondertekening voor aan de minister. Na 
ondertekening door de minister biedt het ministerie de vastgestelde regeling, met bijbehorende 
toelichting, aan voor publicatie in de Staatscourant. Datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2008. 
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4.3.1.3 Globale tijdslijn 

  

4.3.2 Organisatie- en functioneel niveau 

4.3.2.1 Werkgroep 
 
In onderstaande tabel is de samenstelling van de werkgroep weergegeven, en daarbij wat de rol van 
de verschillende leden van de werkgroep in de totstandkoming van de regeling is. Deze rollen en 
taken komen terug in de procesbeschrijving. 
 
Ministerie LNV - Juridische zaken   -correcte implementatie van de 

richtlijn in de Nederlandse wetgeving 
Ministerie Directie Visserij    -penvoerder / leidende rol team. 
Voedsel en Waren Autoriteit – 
VWA 

  -uitvoerder en toezichthouder op 
diergezondheid 
-adviseren bij de opbouw van een 
systematiek voor de uitvoering van de 
richtlijn in Nederland 

Centraal Veterinair Instituut – 
CVI 

  -vis-dierziektenlaboratorium 

Algemene Inspectie Dienst – AID   -toezicht 
Productschap Vis   -markt 
Vereniging van Siervishouders 
(Ornamental Fish International) 

  -markt 

4.3.2.2 Procesbeschrijving 
 
De volgorde van de stappen in de onderstaande procesbeschrijving is gebaseerd op de globale tijdslijn 
van het proces. Een aantal stappen wordt in het proces echter voortdurend of regelmatig gedurende 
het hele proces uitgevoerd (bijvoorbeeld het vergaderen van de werkgroep; het inlichten van de 
directeuren en het verwerken van opmerkingen). Voor de duidelijkheid is het proces hieronder per 
stap weergegeven, maar in werkelijkheid waren er vele iteraties tussen de stappen. De temporele 
relaties tussen de activiteiten zijn in het BPMN-procesmodel van de casus Regeling aquacultuur 
(gepubliceerd op de website) weergegeven.  

Voorbereiding 
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Initiëren werkgroep  
door LNV DViss 

LNV DViss stelt in 2006 een werkgroep samen bestaande uit de: 
• LNV Juridische Zaken (JZ) 
• Voedsel en Waren Autoriteit- VWA (uitvoerder en toezichthouder op diergezondheid); 
• CVI (vis-dierziektenlaboratorium); 
• Productschap Vis;  
• Vereniging Siervishouders (Ornamental Fish International). 

Penvoerder is een beleidsmedewerker van LNV DViss. 

Betrekken externe sector  
door LNV Dviss  

Aangezien de implementatie van de richtlijn grote veranderingen teweeg brengt voor de sector, besluit 
LNV in overleg met VWA en AID, met het oogpunt op latere acceptatie en handhaving van de richtlijn, 
de sector in de ontwerpfase van de regeling intensief te betrekken. LNV DViss, ondersteund door VWA 
en de AID, geeft bij LNV JZ aan welke productschappen en belangenbehartigers zij van belang achten 
te betrekken bij de ontwerpfase van de regeling. Productschap Vis en de Vereniging Siervishouders 
(Ornamental Fish International) zijn in de werkgroep betrokken.  

Opstellen implementatieschema 
door Penvoerder 

De penvoerder stelt een implementatieschema op in 2006. 

Maken planning  
door LNV JZ  

In november 2007 maakt LNV JZ een planning voor het juridische deel van de implementatie, op basis 
waarvan zij vervolgens een juridisch plan maakt. LNV JZ mailt het juridisch plan naar de werkgroep. 

Vergaderen werkgroep  
door Leden werkgroep  

In de werkgroep vergaderen: 
• LNV DViss 
• LNV JZ 
• Voedsel en Waren Autoriteit- VWA (uitvoerder en toezichthouder op diergezondheid); 
• CVI (vis-dierziektenlaboratorium); 
• Productschap Vis;  
• Vereniging Siervishouders (Ornamental Fish International). 

De werkgroep onderhoudt voortdurend contact per email en houdt vergaderingen ongeveer een keer 
per maand. Het implementatieschema fungeert als agenda.  
LNV DViss heeft een leidende rol binnen de werkgroep: de penvoerder organiseert de bijeenkomsten, 
maakt de notulen en verstrekt de notulen via de email aan de leden van de werkgroep. 
De werkgroep bespreekt het implementatieschema en werkt het bij. Het implementatieschema 
fungeert direct als planningssysteem voor de leden van de werkgroep.  
De rol van VWA gedurende het proces is het adviseren bij de opbouw van een systematiek voor de 
uitvoering van de richtlijn in Nederland.  
In de laatste maand van de ontwerpfase, zijn alleen LNV JZ en LNV DViss nog betrokken bij de 
afronding. Zij werken in een gedeelde map op een gedeelde schijf die toegankelijk voor medewerkers 
van LNV.  
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Bezien noodzakelijkheid aparte kosten-batenanalyse  
door Leden werkgroep  

Voor het ontwerpen van het BNC-fiche zijn in het voortraject reeds de financiële consequenties 
geschetst (in kader van het BNC fiche is nog met FIN afgestemd: FIN heeft input geleverd voor het 
BNC-fiche). Uit die Financial impact assessment bleek dat de extra kosten die de regeling voor de 
sector met zich meebrengt niet abnormaal hoog zouden zijn. Om die reden besluit de werkgroep geen 
aparte kosten-batenanalyse uit te voeren.  

Bezien noodzakelijkheid handhaafbaarheids / uitvoeringstoets  
door Leden werkgroep  

LNV JZ doet geen expliciete handhaafbaarheidtoets en uitvoerbaarheidstoets door middel van de 
standaard formats, aangezien LNV JZ dit voldoende geverifieerd acht door de betrokkenheid van de 
uitvoerende en handhavende partijen in de werkgroep en er sprake is van één op één implementatie 
van een richtlijn.  

Bezien noodzakelijkheid milieutoets  
door Leden werkgroep  

De werkgroep kenschetst de belasting van het milieu als minimaal. LNV JZ geeft geen opdracht tot het 
uitvoeren van een specifieke toets om de gevolgen voor het milieu te bekijken. De werkgroep vindt 
een milieutoets niet noodzakelijk. VROM is niet betrokken bij de totstandkoming van de Regeling. 

Bezien noodzakelijkheid specifieke effectentoetsen  
door Leden werkgroep  

De werkgroep acht specifieke effectentoetsen niet nodig.  

Initiëren voorlichtingsbijeenkomsten sector 
 door LNV DViss en VWA 

DViss en de VWA onderhouden contact met de viskweeksector via koepelorganisatie NVGA door 
middel van maandelijkse informatie-avonden en publicaties in vakbladen. Met behulp van het contact 
met de sector bezien zij of regelgeving uitvoerbaar is en of er draagvlak voor de regelgeving bestaat. 
Het geven van voorlichting en het betrekken van de sector bij een werkgroep, is binnen LNV DViss 
standaard procedure. Op deze manier creëren de beleidsmedewerkers niet alleen draagvlak voor de 
regeling, maar signaleren ze ook knelpunten op het gebied van de uitvoering en verzekeren zij zich 
van voldoende expertise. Daarnaast initiëren DViss en de VWA voorlichtingsbijeenkomsten voor de 
sector en kan de sector zich informeren door de website van de LNV te raadplegen.  

Schrijven artikelen om sector op de hoogte te stellen  
door CVI  

De betrokkene van het CVI schrijft artikelen voor tijdschriften om op deze manier de sector op de 
hoogte te stellen van de nieuwe regelgeving. Voor publicatie bekijken LNV DViss en de VWA de 
artikelen inhoudelijk.  

Schrijven handboek met uitvoeringsvoorschriften  
door VWA  

In april 2008 verzoekt LNV DViss, de betrokken dierziektenspecialist van de VWA om een handboek 
(draaiboek) met uitvoeringsvoorschriften te schrijven (wie doet wat en hoe binnen de VWA). 
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Opstellen conceptregeling  
door LNV JZ 

De behandelend jurist binnen LNV (JZ) is verantwoordelijk voor zowel de amvb als de ministeriële 
regeling ter implementatie van de richtlijn en hiermee verantwoordelijk voor het ontwerp van een 
concept-regeling. Begin 2008 start de jurist met het opstellen van een concept-regeling. De jurist 
stuurt deze ter revisie aan de werkgroepleden per e-mail.  

Aanbrengen wijzigingen in conceptregeling  
door Leden werkgroep (VWA en AID) 

VWA en AID ontvangen van de jurist een conceptregeling. 
Zij reageren hierop door wijzigingen in het document aan te brengen en deze naar de jurist terug te 
sturen.  

Verwerken wijzigingen  
door LNV JZ  

Op basis van de input van de werkgroep die de jurist per e-mail ontvangt, werkt de jurist nieuwe 
concepten uit. De jurist maakt op haar eigen computer een map aan waar ze de stukken in opslaat en 
slaat daarnaast de stukken op in een map op de N-schijf, welke toegankelijk is voor de Directie van 
LNV JZ.  

Laten berekenen administratieve lasten  
door LNV DViss en LEI 

Voor LNV DViss is het te complex de administratieve lasten te berekenen, om die reden dient 
penvoerder begin 2008 bij het LEI (via de WUR website) een verzoek in om een berekening te maken. 
Hiervoor is bij LNV WOT(onderzoeks)budget beschikbaar.  
Binnen twee maanden ontvangt penvoerder het conceptrapport van het LEI per email (feb/maart 
2008). LEI deed twee soortgelijke exercities in kader van andere beschikkingen waardoor het rapport 
gerelateerd aan richtlijn 2006/88 redelijk snel is opgeleverd.  
Penvoerder stuurt het conceptrapport van het LEI via de email door naar de leden van de werkgroep.  

Vaststellen LEI rapport  
door Leden werkgroep en LEI 

De werkgroep levert op het conceptrapport opmerkingen per email aan het LEI (7 maart 2008). Het 
LEI past op basis van die opmerkingen het rapport aan, stuurt het terug naar de werkgroep op 20 
maart 2008. 

Voorleggen regeling aan Actal 
door LNV JZ en Actal 

LNV JZ legt op 19 juni aan Actal per email de concept regeling voor, met het LEI-rapport als bijlage. 
LNV JZ spreekt af met Actal om de toelichting met de Administratieve Lasten berekening tevens voor 
te zullen leggen. LNV JZ legt op 4 juli aan Actal een nieuwe versie van de regeling voor en de 
concepttoelichting met AL(administratieve lasten)-berekening.  
Actal reageert met het bericht dat zij geen advies over de regeling zullen uitbrengen. 

Inlichten teamleider en Plv. Directeur Juridische Zaken  
door LNV JZ 

Bij nadering van de door de EC gestelde deadline voor de implementatie, trekken JZ (jurist en 
teamleider) en penvoerder samen op bij het finaliseren van de regeling. De supervisie van de juristen 
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en de werkverdeling doet de teamleider van JZ. Er vindt geregeld overleg tussen de teamleider en de 
jurist plaats. De teamleider houdt de Plv. Directeur Juridische Zaken op de hoogte van opgetreden of 
voorziene moeilijkheden (tijdigheid van de implementatie) door middel van overleg en door middel 
van communicatie per e-mail over stukken, waarbij de Plv. Directeur Juridische Zaken is ge-ccd.  

Uitprinten Minute en Ondertekenen regeling  
door LNV JZ, LNV DViss, VWA, AID, DG LNV en de Minister 

Op 30 juli 2008 print de jurist de minute, de definitieve regeling en de toelichting voor de minister uit 
op geel papier en brengt deze ter parafering bij de teamleider. Vervolgens parafeert de Plv. Directeur 
Juridische Zaken, de directeur van DViss, de VWA en de AID, de DG en tot slot ondertekent de 
Minister de regeling. Bij de minute (voorblad, regeling en toelichting) is een nadere toelichting voor de 
minister gevoegd. Op deze nadere toelichting staan de belangrijkste wijzigingen samengevat. 
Normaliter draagt de secretaresse zorg voor het laten paraferen van de minute maar in dit geval 
brengt de jurist vanwege spoed de minute zelf langs.  

Transponeringstabel  
door LNV JZ  

De jurist overlegt met de teamleider of zij wel of geen transponeringstabel maakt, dit is afhankelijk 
van de Europese regelgeving en de grootte van de wijziging. De jurist stelt een transponeringstabel 
op. Er bestaat geen template voor een transponeringstabel. JZ publiceert de transponeringstabel, als 
onderdeel van de Toelichting, in de Staatscourant. De transponeringstabel gaat als onderdeel van de 
toelichting samen met de regeling in het archief.  

Publicatie regeling in Staatscourant  
door Secretariaat LNV JZ  

Zodra de Minister haar handtekening heeft gezet, stuurt de jurist een e-mail naar het secretariaat van 
LNV JZ met het verzoek de regeling naar de Staatscourant te sturen voor publicatie. Vervolgens stuurt 
het secretariaat het verzoek tot publicatie van de regeling per e-mail naar de Staatscourant. (De jurist 
ontvangt geen drukproeven, dit is alleen bij het Staatsblad het geval.)  

Verzoek tot notificatie aan bibliothecaris  
door LNV JZ en de bibliothecaris 

Op de dag van ondertekening nadat door de Minister is getekend verzoekt de jurist per e-mail de 
bibliothecaris om te notificeren dat de richtlijn is geïmplementeerd. De bibliothecaris draagt zorg voor 
de verdere afwikkeling van de notificatie. Naast afwikkeling van de notificatie is de bibliothecaris 
verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in veterinaire regelgeving op Europees niveau 
aan JZ. Hiervoor bekijkt de bibliothecaris frequent het Publicatieblad.  
 
Afwikkeling notificatie bij Europese Commissie 
 
Door LNV JZ en Buitenlandse Zaken 
 
BZ DIE (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Integratie Europa) voert op 30 juli de regeling in 
het elektronisch notificatiesysteem van de Europese Commissie in en verzoekt LNV de regeling in de I-
Timer in te vullen. 
De Europese Commissie stuurt Buitenlandse Zaken op 17 juli een brief (ingebrekestelling) met de 
mededeling dat de omzettingstermijn voor de richtlijn is verstreken en dat zij nog geen bericht van 
een omzettingsmaatregel hebben gekregen en verzoekt de regering dit toe te lichten. BZ stuurt de 
brief per fax door aan LNV JZ. LNV JZ (directeur JZ) stelt een formele reactie op, en stuurt deze aan 



 

282 
 

BZ. BZ geleidt op 11 augustus de reactie (via de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk 
der Nederlanden) door naar de Commissie.  
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5 Interview protocol 
 

5.1 Voorbereiding 
Zorg voor een goede voorbereiding, let op de volgende zaken: 

• Digitale representatie BPMN modellen getest. 
• Opname apparatuur staat gereed. 
• Pennen en papier aanwezig voor notities 
• Koffie, thee en water staan klaar.  
• Vaststellen interview scope aan de hand van BPMN modellen. Waar in het proces is de 

deelnemer gepositioneerd. (Het is aan te raden deze positionering te oden in samenspraak 
met de deelnemer, voorafgaande het daadwerkelijke interview. Op deze manier maakt de 
deelnemer direct kennis met de BPMN modellen en zal hij zich kunnen voorbereiden op het 
interview.) 
 

5.2 Binnenkomst 
Stel de deelnemer op zijn gemak. De onderzoeker moet zich realiseren dat de deelnemer vijandig, 
zenuwachtig of ongeïnteresseerd kan zijn. Laat de deelnemer voelen dat hij in controle is over de 
situatie en stel je als onderzoeker niet te dominant op, blijf wel in een actieve rol. Maak een praatje, 
maar begin nog niet over de onderzoeksonderwerpen. Laat de deelnemer plaats nemen en vraag of de 
deelnemer eventueel iets wil drinken. 
 

5.3 Introductie 
De start van het interview.  
 

• Verwelkom de deelnemer en introduceer de aanwezige onderzoekers. 
• Leg in het kort het doel van het interview uit en vertel waarom de deelnemer is gekozen. 
• Vertel wie nog meer geïnterviewd zullen worden en hoe de informatie gebruikt gaat worden. 
• Benadruk de vertrouwelijkheid van het onderzoek. 
• Benadruk de rol van de deelnemer in het interview en waarom gedetailleerde informatie 

belangrijk is voor het succes van het interview en het onderzoek. 
• Informeer de deelnemer over de duur van het onderzoek en de eventuele pauze tijdens het 

onderzoek. Informeer de deelnemer over toiletten als het onderzoek op een voor de 
deelnemer onbekende locatie plaats vindt. 

• Geef een uitleg over de opname apparatuur en de aanwezigheid van eventuele observanten. 
Vraag toestemming om het gesprek op te nemen. Start de opname. 

• Nodig de deelnemer uit zelf vragen te stellen over het interview protocol en vraag of de 
procedure duidelijk is. 
 

5.4 Interview 
 

5.4.1 Introductie 
Begin met vragen over persoonlijke informatie.  

• Vraag de deelnemer zich zelf te introduceren: naam, rol in de wetgevingsprocedure, etc. 

5.4.2 Context afbakening 
Vervolg met vragen over contextuele informatie. Op deze manier gaat het onderwerp leven voor de 
deelnemer en zal hij zich de situatie beter kunnen herinneren. Tegelijkertijd moet deze informatie 
gebruikt worden om de vragen tijdens het interview beter te formuleren. Deze vragen zetten direct de 
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toon van het interview, waarbij de deelnemer zich schikt in zijn rol als geïnterviewde en spontaan 
antwoorden zal geven op de vragen. Als de onderzoeker veel weerstand voelt bij de deelnemer kan hij 
de interview strategie aanpassen  

• Baken het onderwerp van gesprek af en stel vast over welke activiteiten gesproken gaat 
worden.  

• Vraag welke elektronische ondersteuning gebruikt wordt. Denk aan tekstverwerkers, 
dataopslag, netwerken (autorisatie) en communicatiemiddelen. Geef aan dat er straks 
specifieker op deze zaken wordt ingegaan.  

5.4.3 Hoofdthema's 
Aan de hand van Tom Wengraf (Wengraf, 2001) maken we verschil tussen de centrale 
onderzoeksvraag (CRQ) , die is onderverdeeld in “Theory Based Questions” (TQ). Deze worden 
geoperationaliseerd door middel van Interview Questions (IQ). De interview questions komen terug in 
bijlage 3. Deze worden weergegeven aan de hand van de Theory based Questions. 
 De centrale onderzoeks vraag: “Hoe verloopt procedure X in de praktijk.” 
 Theory based questions: 

TQ1: Vragen met betrekking tot de concrete acties tijdens de procedure, de procedure 
flow, volgorde en ‘wachtmomenten’ tussen de stappen.  

“wat gebeurt er? ” 
  TQ2: Vragen met betrekking tot actoren en rollen, 

 “wie doet wat?” 
TQ3: Concrete vragen naar aanleiding onvolledigheid / onduidelijkheid draaiboek / 
volledigheid procedurestap beschrijving. 
 “waarom gebeurt deze stap niet/wel?” 
TQ4: Vragen richten op stuurinformatie, notities, procedures, documenten, afschriften, 
stukken en de gebruikte elektronische hulpmiddelen 

   “hoe wordt deze activiteit ondersteund?” 
 
Begin het interview met vragen die betrekking hebben op de procedure zoals de deelnemer deze zich 
herinnert. Laat de deelnemer zijn eigen ervaringen over zijn activiteiten vertellen aan de hand van de 
volgende hoofdstappen: Trigger, Beoordelen, Werkzaamheden, Verzenden. 
Eén interviewer maakt notities naar aanleiding van de woorden van de deelnemer en noteert direct de 
discrepantie tussen verhaal en praatplaat.  
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Figuur 1. Procedure interview 

 
Nadat de deelnemer zijn eigen beeld heeft gegeven van de activiteiten worden deze vergeleken met 
de proceduremodellen. Er kan nu worden gevraagd naar concrete processtappen die wel of niet aan 
bod zijn gekomen en de er kunnen zaken ter sprake komen die tijdens de dossieranalyse zijn 
opgevallen.  
De volgorde van de vragen moet zoveel mogelijk aan de hand van de chronologische processtappen 
opgesteld worden. Dit kan per interview verschillen.  
 

5.4.4 Eind van het interview. 
Geef ongeveer tien minuten voor het einde aan dat het interview er bijna op zit. Doe dit door middel 
van zinnen als: “het laatste onderwerp”, “tijdens de laatste paar minuten”. De deelnemer kan zich 
focussen op de laatste vragen en tegelijkertijd zaken die hij nog wil uiten op een rijtje zetten. Vraag 
de deelnemer na de laatste interview vraag of er onderwerpen of zaken zijn die hij nog wil bespreken.  
 

5.5 Afsluiting 
 
Schakel de eventuele opname apparatuur uit. Sluit het interview af in de trant van: “Dit waren alle 
vragen, bedankt dat u mee wilde doen aan dit interview. Wilt u eventueel nog iets vertellen? Mocht u 
later nog terug willen komen op een aantal onderwerpen of aanvullingen willen toevoegen, dan kunt u 
ons bereiken via telefoon en email.” 
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• Vraag of de onderzoeker tijdens een later stadium van het onderzoek nogmaals contact mag 
opnemen. 

• Geef kort aan hoe waardevol dit interview was voor het onderzoek 

• Benadruk nogmaals de vertrouwelijkheid 

• Overhandigen contactgegevens 

• Mochten er tijdens de afsluiting toch nog significante onderzoeksonderwerpen ter sprake 
komen, vraag dan of de deelnemer deze wil herhalen als de opname apparatuur weer 
ingeschakeld is. 

5.6 Afronding interview sessie. 
 

• Bekijk of de opname is gelukt. 

• Geef de opname een juiste naam en plaats op de computer. Geef een codering in het volgende 
formaat: Initialen interviewer - initialen deelnemer – datum - versie. Bijvoorbeeld: SK-MK-
130709-1 

• Verwerk meteen de notities en algemene indrukken. Noteer de codering ook bij deze 
documenten. 

5.7 Vragen 
 
Stel brede open vragen, dat wil zeggen geen vragen die simpel met ja of nee beantwoord kunnen 
worden. Stimuleer de deelnemer om uitgebreid te antwoorden, maar laat ‘m niet teveel afdwalen. 

• Open vragen: niet direct naar de reden vragen met een “waarom” vraag, maar liever uitleg 
vragen met een “wat of hoe” vragen.  

o Hoe hebt u deze procedurestap in de praktijk tot stand gebracht? 

o Wat waren uw taken met betrekking tot deze procedure? 

• Bij verwarring over gebruikte termen altijd direct opheldering vragen door middel van een 
vervolg vraag.  

o U heeft het over “…”.  

o Kunt u dit preciseren?  

o Is dit hetzelfde als “…”? 

• Vragen direct relateren aan de volgorde van de procedure. Gebruik de procedure modellen 
en dossiers. 

o Herkent u deze procedurestappen? Klopt de volgorde? 

o Kunt u aangeven over welke procedure stap u het nu heeft aan de hand van de 
‘praatplaat’? 

• Details zijn belangrijk, vraag door naar de documenten, wijze van afhandeling etc. 

o Wat zijn de resultaten van deze procedure? Worden er documenten opgeleverd? 
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o Hoe bemachtigd u de documenten die voor deze procedurestap nodig zijn? 

• Consistentie is van groot belang. Probeer tijdens het interview in de gaten te houden of er 
geen inconsistenties zitten in het verhaal en confronteer de deelnemer hier mee. 

o -Eerder vertelde u –het volgende- . Klopt dit nog in het licht van uw laatste uitlating? 

• Zorg dat je gefocust blijft op de informatie die naar boven moet komen. Het kan zijn dat de 
deelnemer geen kennis heeft van deze bepaalde procedurestap, maar het kan ook zijn dat de 
vraag verkeerd begrepen wordt. Herhaal dezelfde vraag in andere bewoordingen. 

• Geef geen richting aan in de vraagstelling. Als het antwoord al in de vraag besloten ligt loop 
je het risico dat de deelnemer de druk van de onderzoeker niet kan weerstaan en bevestigend 
antwoord. 

• Probeer de taal van de deelnemer te gebruiken in de vraagstelling. De deelnemer moet zich 
direct kunnen identificeren met de situatie die uit de vraagstelling naar voren komt. Vermijd 
abstracte of theoretische vragen. 

• Geef geen oordeel over de antwoorden. Gebruik ook geen zinnen als “hé, dat is goed om te 
weten / interessant”. Dit verstoort de flow van vraag en antwoord en geeft de deelnemer de 
indruk dat hij wordt beoordeeld waardoor hij kan dichtslaan.  

• Geef tijdens een interview geen samenvattingen van de antwoorden. De samenvatting 
verstoord het interview terwijl er beter een vervolg vraag gesteld kan worden in de trant van:  

o “Begrijp ik goed dat -dit en dat-?“ 

o  “Bedoelt u –dit of dat-?” 

• Laat de deelnemer altijd uitpraten. Maak geen zinnen af en vul geen woorden aan. 

• Luister goed! 
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6 Wetgevingstrajecten  
Onderstaande wetgevingstrajecten zijn door de respondenten genoemd tijdens de enquêtes. Zij kregen 
de vraag welk wetgevingstraject zij als laatste hadden meegemaakt, in de rol waarop de enquêtevragen 
gebaseerd waren. 
 

Wetgevingstraject Naam 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Aanpassing Besluit Fiscale eenheid 2003 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

AMvB digitaal procederen 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

AMvB Positieflijst 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

AMvB Registratie kinderopvang 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

AMvB taakstelling gesubsidieerde rechtsbijstand 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

AMvB tot implementatie van de richtlijn CCS 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

AMvB volgrecht 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Besluit afbreking zwangerschap 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Besluit omgevingsrecht op grond van de wabo 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Besluit personeel veiligheidsregio's 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie  

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Besluit van 17 december 2009 tot wijziging van het Re-
integratiebesluit (Stb. 591) 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Besluit van 23 december 2009 tot wijziging van enige 
fiscale uitvoeringsbesluiten 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Binnenvaartbesluit 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Intrekking van enkele amvb's i.v.m. de richtlijn 
ecodesign 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

regels mbt luchthavens 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Tijdelijk besluit lex silencio positivo dienstenrichtlijn 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Uitwerking 15 Invorderingswet 1990 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Verzamelbesluit fiscale AMvB's, eind 2009. 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Verzamelbesluit Van rechtswege verleende vergunning 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Waterbesluit 
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Algemene Maatregel van 
Bestuur 

wijziging voertuigenreglement, implementatie richtlijn 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

wijziging AMvB financieel beheer netbeheerders 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Wijziging van het Bao en Bass inverband met de Wet 
implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen 
aanbesteden 

Algemene Maatregel van 
Bestuur 

Wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector 

Formele Wet  Wajong 

Formele Wet - Wet VROM BES - BRZO BES - Inrichtingebesluit BES 

Formele Wet 32141 wijziging van de Pensioenwet 

Formele Wet Aanpassing van de EZ-wetgeving aan de Kaderwet 
zelfstandige bestuursorganen 

Formele Wet Aanpassingswet Awn (lsp) 

Formele Wet affectieschade 

Formele Wet Afschaffing titelbescherming makelaars 

Formele Wet Algemene douanewet 

Formele Wet AOW-verhoging 

Formele Wet belastingplan 2007 

Formele Wet Belastingplan 2010 

Formele Wet Belastingplan 2010  

Formele Wet Belastingplan 2010 cs. 

Formele Wet Belastingplan 2010.  

Formele Wet Belastingplan 2010.  

Formele Wet BES-wet VROM 

Formele Wet Bronbescherming journalisten 

Formele Wet CHW 

Formele Wet Crisis en Herstelwet 

Formele Wet crisis- en herstelwet 

Formele Wet dataretentie 

Formele Wet de Algemene douanewet 

Formele Wet de crisis- en herstelwet 

Formele Wet de Rijkswet politie van Curacao, van Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

Formele Wet Dienstenwet 

Formele Wet Dijkstalwetgeving 

Formele Wet DNA 

Formele Wet Drank en Horecawet 

Formele Wet Drank- en Horecawet 
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Formele Wet DUO 

Formele Wet Een wijziging van de Waterschapswet 32273. 

Formele Wet eerste pakket BESwetgeving, bestaande uit zes 
wetsvoorstellen 

Formele Wet Fiscale vereenvoudigingswet 

Formele Wet Fiscale vereenvoudigingswet 2010 

Formele Wet fiscale wetgeving 

Formele Wet Fiscale wetgeving BES 

Formele Wet Geen van de wetstrajecten is nog afgerond. Bij geen 
van de trajecten heb ik deelgenomen vanaf het begin. 

Formele Wet gelaatsbedekkende kleding 

Formele Wet Goedkeuringswet van de overeenkomst van 29 mei 
1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde 
splijtstofelementen (32042) 

Formele Wet Haags Verdrag inzake de internationale bescherming 
van Volwassenen 

Formele Wet Herziening gastouderstelsel. 

Formele Wet Herziening gastouderstelsel. 

Formele Wet herziening natuurwetten 

Formele Wet Herziening Schuldsaneringsregeling 

Formele Wet implementatie kaderrichtlijn afval 

Formele Wet implementatie van de richtlijn behandeling stedelijk 
afvalwater 

Formele Wet initiatief-wet inzake referenda 

Formele Wet Inlenersaansprakelijkheid WML 

Formele Wet Invoering pensioenregister 

Formele Wet Invoeringswet wabo 

Formele Wet Invoeringswet Waterwet 

Formele Wet IOW 

Formele Wet Kentekenregister omvormen tot basisregistratie 

Formele Wet maatregelen wanbetalers 

Formele Wet modern migratiebeleid 32 052 

Formele Wet Modernisering AWR 

Formele Wet momenteel zijn 34 wetsvoorstellen in mijn commissies 
aanhangig. De laatste plenair was 28781 
affectieschade (verworpen) 

Formele Wet Overige Fiscale Maatregelen 2010 

Formele Wet Postwet 2009 

Formele Wet referentieniveau's rekenen & taal 

Formele Wet Staatkundige veranderingen n.a.v. de ontmanteling 
van de Nederlandse Antillen. 

Formele Wet Stb. 2009, 551; Kamerstukken 31945  

Formele Wet Uitvoeringswet EGTS-verordening Lopend 
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Formele Wet Uitvoeringswet EGTS-verordening Lopend 

Formele Wet Uitvoeringswet Europees betalingsbevel 

Formele Wet Veegwet 

Formele Wet Verlengingswet Sanctiebesluit Irak en een e 

Formele Wet Versterking cassatierechtspraak Wet aanpassing 
bestuursrecht 

Formele Wet Verwijsindex risico's voor jeugdigen 

Formele Wet Verzamelwet aanpassing beslistermijn ivm de Wet 
dwangsom 

Formele Wet Verzamelwet III VenW 

Formele Wet waterwet 

Formele Wet Wet electronisch procederen bij de bestuursrechter 

Formele Wet Wet elektronische bekendmaking 

Formele Wet Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

Formele Wet wet kraakverbod 

Formele Wet wet op het financieel toezicht 

Formele Wet Wet revitaisering generiek toezicht 

Formele Wet Wet revitalisering generiek toezicht 

Formele Wet wet seks met dieren 

Formele Wet wet stimulering arbeidsparticipatie 

Formele Wet Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten  

Formele Wet Wet Uniformering loonbegrip (nog niet afgerond) 
laatste afgerond traject Fiscale vereenvoudigingswet 
2010 

Formele Wet Wet van 17 december 2009 tot wijziging van de 
Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten 
(Stb. 564) 

Formele Wet Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet op 
de bedrijfsorganisatie in verband met verdere 
modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie (Stb. 2009, 29). Latere wetten waar 
ik aan mee heb gewerkt zijn nog niet tot wet 

Formele Wet Wet versterking slachtoffer in het strafproces 

Formele Wet Wetgeving ivm ontmanteling Nederlandse Antillen en 
toevoeging Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij 
Nederlands staatsbestel. Traject bestaat uit vele 
wetsvoorstellen en voorstellen van rijkswet. 

Formele Wet wetgeving mbt de detentie van Charles Taylor in 
Nederland 

Formele Wet Wetgeving voor Bonaire, St. Eustatius en Saba  

Formele Wet Wetgeving voor Bonaire, St. Eustatius en Saba naar 
aanleiding van de ontmanteling van de Antillen per 10-
10-2010. 

Formele Wet Wetsvoorstel 31823 inzake Aanpassingen TBS met 
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voorwaarden. 

Formele Wet wetsvoorstel fusietoets onderwijs 

Formele Wet wetsvoorstel lastenverlichting Justitie 

Formele Wet Wetsvoorstel van SZW 

Formele Wet wetsvoorstel Wet dieren Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

Formele Wet Wetsvoorstel wijziging Boek 2 BW en Wet 
documentatie vennootschappen 

Formele Wet Wetswijziging Wmo i.v.m. alfahulpen 

Formele Wet wetvoorstel herstructurering Raad van State 

Formele Wet wijz. FES wet 

Formele Wet Wijziging art. 23 Grondwet i.v.m. 
samenwerkingsscholen 

Formele Wet wijziging kernenergiewet 

Formele Wet Wijziging Kernenergiewet (30 429) 

Formele Wet wijziging Mijnbouwwet ivm stimulering actief gebruik 
van vergunningen voor opsporing, winning en opslag 

Formele Wet Wijziging Scheepvaartverkeerswet ivm implementatie 
GNB-verdrag 

Formele Wet Wijziging Spoorwegwet. 

Formele Wet wijziging Tabakswet (rookverbod) 

Formele Wet Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de 
Algemene nabestaandenwet (Stb 2010, 74) 

Formele Wet Wijziging van de Trac…wet 

Formele Wet Wijziging van de Warenwet 

Formele Wet Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden 

Formele Wet Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten 

Formele Wet wijziging Wet milieubeheer i.v.m. EU-verordening over 
chemische stoffen 

Formele Wet wijziging Wet milieubeheer inzake modernisering 
regelgeving over milieueffectrapportage 

Formele Wet wijziging wet militair tuchtrecht (tegengaan 
ongewenst gedrag bij krijgsmacht) 

Formele Wet wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten 

Formele Wet wijziging wetboek van strafrecht 

Formele Wet Wijziging Winkeltijdenwet 

Formele Wet wijziging Wmo 

Formele Wet wijziging WWB (Nederlandse taal) initiatiefvoorstel 
Blok (32 328) 

Formele Wet Wijziging zorgstelsel 

Formele Wet wv. opsporing en verzekering onverzekerden 
zorgverzekering 
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Ministeriële Regeling 2 wijzigingsregelingen van Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet, eind 2008/2009, waarbij de artikelen 
35a-35g werden ingevoegd 

Ministeriële Regeling Aanpassing uitvoeringsregeling belastingen op 
milieugrondslag 

Ministeriële Regeling Archieregeling 

Ministeriële Regeling een regeling op het terrein van personenvervoer in 
2005 

Ministeriële Regeling regeling BIOS PO en VO 

Ministeriële Regeling Regeling openbaar antenneregister 

Ministeriële Regeling Regeling vaststelling toetstermen voor permanente 
educatie financiele dienstverlening wft 2010-2011  

Ministeriële Regeling Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel 
dierlijke producten 

Ministeriële Regeling Regeling werkzaamheden, administratieve 
voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW 

Ministeriële Regeling Subsidieregeling 

Ministeriële Regeling Verstrekking actuele reisinformatie over het openbaar 
vervoer ten behoeve van exploitanten van 
reisinformatiesystemen 

Ministeriële Regeling Wijziging Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 
2010 

Ministeriële Regeling wijziging regeling budgetverdeling politie 

Ministeriële Regeling Wijziging Regeling inburgering 

Ministeriële Regeling wijziging Regeling tarieven luchtvaart 2008 

Ministeriële Regeling wijziging Regeling voertuigen 

Ministeriële Regeling wijziging van de regeling vergoedingen documenten 
Wp2000 

Ministeriële Regeling zachte dood Sloopregeling personen- en bestelauto's 
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7 BPMN Legenda 
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