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Aan de leden van de gemeenteraad, 
aan de leden van het college van burgemeester en wethouders, 

aan de burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

februari 2017 
Eind 2015 heeft onze commissie besloten een derde kamer in te stellen met de 
werknaam "Samenleving". De introductie van de Jeugdwet en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, gepaard gaande met bezuinigingen en 
decentralisatie, zou de nodige veranderingen met zich meebrengen met een gerede 
kans op bezwaarschriften, zo was onze verwachting. Maar het is anders uitgepakt. 
In het jaarverslag zult u maar weinig lezen dat verband houdt met bezwaarschriften 
in relatie tot de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Wij hebben geen verklaring voor het uitblijven van die bezwaren. Het zou de vraag 
kunnen oproepen of de mensen in Krimpen wel het bestaan kennen van de 
mogelijkheid om tegen dit type besluiten bezwaar te maken. 
Of doen de ambtenaren hun werk zo goed? 
Hoewel het niet op ons werkterrein ligt zag de commissie met belangstelling uit naar 
effecten van het optreden van de in de loop van 2016 benoemde mediators. 
Tot heden hebben echter noch de klanten, noch de medewerkers van het Sociaal 
Domein aanleiding of behoefte gevoeld om een beroep te doen op de mediator(s). 

In de kamers "Algemeen" en "Sociale Zaken" zijn naast de min of meer gebruikelijke 
bezwaarschriften ook dossiers aan de orde geweest die steunen op (ook) voor de 
commissie nieuwe wetgeving. Zoals de wet Hergebruik Overheidsinformatie, het 
digitale broertje van de wet Openbaarheid van Bestuur. Deze wet beoogt digitaal 
opgeslagen informatie beschikbaar te stellen voor degene die erom vraagt, waarbij 
de achterliggende reden voor het verzoek er niet toe doet. 
Ik verwijs u graag naar het "Tot Slot" van dit jaarverslag waar een meer uitgebreide 
toelichting op deze wet en de gevolgen ervan te lezen is. 

Een wijziging in de Gemeentewet per 1 februari 2016 heeft het (helaas) per direct 
onmogelijk gemaakt dat leden van de gemeenteraad aan de commissie mogen 
deelnemen. Burgerraadsleden en oud-raadsleden zorgen ervoor dat de continuïteit 
van het werk van onze commissie geen hinder ondervindt. Daarnaast heeft een 
betrokken plaatsgenoot voor welkome aanvulling van het ledenbestand van de 
commissie gezorgd. 

Het werk van onze commissie is ook dit jaar weer op doeltreffende en doelmatige 
wijze ondersteund door alle medewerkers van het secretariaat. Wij zeggen daar 
graag dank voor. 

Met vriendelijke groet, 
namens de commissie bezwaarschriften, 

t 
Herman Wiltink, voorzitter. 
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INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de commissie bezwaarschriften. 
Deze hoor- en adviescommissie bereidt beslissingen voor op bezwaren die zijn 
ingediend tegen besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester. 

De commissie kent een kamerstructuur. 
In 2016 zijn voor de afhandeling van bezwaarschriften drie Kamers beschikbaar 
geweest die zich elk hebben beziggehouden met bezwaarschriften op afgebakende 
rechtsgebieden: 

» Kamer Algemeen adviseert voornamelijk over bezwaarschriften die zijn 
ingediend tegen besluiten die zijn voorbereid door de afdelingen Ruimte, 
Bestuurs-en Managementondersteuning en Publiekscentrum. 
In deze kamer komen vooral zaken aan de orde die een relatie hebben met 
de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
verkeerswetgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening. 

» Kamer Sociale Zaken adviseert over bezwaarschriften die zijn ingediend 
tegen besluiten op het gebied van sociale zaken. 

» Kamer Samenleving adviseert over bezwaarschriften die een relatie hebben 
met het Sociaal Domein, subsidie en onderwijshuisvesting. 

Kamer Samenleving is in 2016 niet in vergadering bijeengeweest. 

De commissie is niet bevoegd om te adviseren over bezwaarschriften die zijn 
ingediend tegen besluiten op grond van 

» een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering 
onroerende zaken; 

» regelgeving betreffende personeelsaangelegenheden. 
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S A M E N S T E L L I N G VAN D E COMMISS IE 
Bemensing en ondersteuning van de commissie bezwaarschriften 
De volgende personen zijn op het moment van het verschijnen van dit jaarverslag 
benoemd als voorzitter, respectievelijk lid van de commissie bezwaarschriften 

» de heer H. Wiltink, voorzitter; 
» de heer R.M.A. Barkey 
» mevrouw E.H.J. Hofs - van Wensveen 
» mevrouw I.S. van 't Hoogerhuijs - Buitenhuis 
» mevrouw H. van der Kolk - Heuvelman 
» mevrouw W. Lingen - Breedveld 
» mevrouw S.Tollenaar 
» de heer O. Vliegenthart 
» de heer H. van der Wal 

De dames M.C. Bac - Engels, K. Jaarsma - Osseweijer en W.J. van Leeuwen -
Broere en de heer F.J. Bredius hebben in 2016 afscheid moeten nemen van de 
commissie omdat het lidmaatschap daarvan niet langer gecombineerd mag worden 
met het raadslidmaatschap. 
De dames H. van der Kolk- Heuvelman en S.Tollenaar zijn als nieuwe leden tot de 
commissie toegetreden. 

De leden nemen bij toerbeurt deel aan de commissievergaderingen. 
De dames van 't Hoogerhuijs - Buitenhuis, van der Kolk- Heuvelman, 
Lingen - Breedveld en Tollenaar en de heren Barkey en van der Wal zijn inzetbaar 
voor Kamer Algemeen. 
De dames Hofs - van Wensveen, van 't Hoogerhuijs - Buitenhuis, van der Kolk -
Heuvelman en Tollenaar en de heren Barkey, Vliegenthart en van der Wal nemen 
deel aan vergaderingen met Kamer Sociale Zaken. 
De dames Hofs- van Wensveen, van 't Hoogerhuijs - Buitenhuis, 
Lingen - Breedveld en Tollenaar en de heren Vliegenthart en van der Wal zijn 
beschikbaar voor vergaderingen met Kamer Samenleving. 
De heer Wiltink is benoemd als onafhankelijke voorzitter van de commissie 
bezwaarschriften. 
Omdat het in voorkomende gevallen noodzakelijk of wenselijk kan zijn het 
voorzitterschap in een vergadering toe te vertrouwen aan een plaatsvervanger zijn 
de heer Barkey en mevrouw van 't Hoogerhuijs - Buitenhuis in 2015 benaderd met 
het verzoek het voorzitterschap in vergaderingen incidenteel over te nemen. 
Zij hebben zich daartoe bereid verklaard. 

De heer mr. A.F. Braams en mevrouw mr. D.M. de Mooy vervullen het secretariaat 
van de commissie bezwaarschriften. 
De nadere ambtelijke ondersteuning van de verschillende kamers wordt verzorgd 
door mevrouw de Mooy (afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning), 
mevrouw Donkers (afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten) en de heer Bok 
(afdeling Samenleving). 
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D O E L S T E L L I N G EN B E V O E G D H E D E N VAN D E COMMISSIE 

De commissie voldoet aan de eisen die artikel 7:13 van de Algemene wet 
bestuursrecht stelt aan de onafhankelijkheid. De commissie adviseert de drie 
gemeentelijke bestuursorganen over de besluitvorming op bezwaarschriften. 

Voorts rekent de commissie het tot haar taak om: 
- door middel van adviezen en aanbevelingen met betrekking tot bezwaarschriften 

de kwaliteit van het gemeentelijk handelen te bevorderen; 
- een zeeffunctie te vervullen door gebreken in de primaire besluitvorming te laten 

herstellen, waardoor wellicht procedures bij de bestuursrechter kunnen worden 
voorkomen; 

- een bijdrage te leveren aan een goede verhouding tussen de burger en het 
bestuur door de burger een willig oor te bieden en uitleg te geven over regelingen 
en procedures. 

De commissie kent een gemengde samenstelling waarin een onafhankelijke 
voorzitter samenwerkt met burgerraadsleden, oud-raadsleden en overige leden die 
tot lid van de commissie zijn benoemd. Deze werkwijze draagt naar het oordeel van 
de commissie in belangrijke mate bij aan een goede uitvoering van bovengenoemde 
taken. 

De bevoegdheden van de commissie zijn voornamelijk vastgelegd in de Algemene 
wet bestuursrecht. De werkwijze van de commissie is beschreven in de Verordening 
commissie bezwaarschriften 2006. 

S C H E M A T I S C H E O V E R Z I C H T E N 

Bij de vaststelling van het aantal ingediende bezwaarschriften is uitgegaan van het 
aantal ingekomen bezwaarschriften in 2016. 
Tegen een aantal besluiten zijn meerdere bezwaarschriften ingediend die 
gezamenlijk (gevoegd) zijn behandeld. Deze bezwaarschriften zijn als aparte 
bezwaarschriften geregistreerd en doen dus mee in de optelsom. 
In 2016 zijn bij de gemeente in totaal 70 bezwaarschriften ingediend tegenover 82 
bezwaarschriften in 2015. 

De overzichten geven een meerjarig beeld van de afhandeling van de 
bezwaarschriften door de drie kamers van de commissie. 
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KAMER 
Algemeen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 
ingediende 
bezwaarschriften 10 41 16 37 63 26 21 19 10 

Aantal in de 
hoorzitting 
behandelde 
bezwaarschriften 

12 13 35 34 62 14 23 7 13 

Aantal zonder 
hoorzitting 
behandelde 
bezwaarschriften 

- - - - - 2 2 3 -

Aantal 
ingetrokken 
bezwaarschriften 
voor of na de 
hoorzitting 

1 4 
3 3 3 5 

1 

Aantal 
hoorzittingen 

3 4 5 3 4 5 7 4 7 

Kamer Algemeen behandelt bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die 
de afdelingen Ruimte en BMO hebben voorbereid en - in voorkomende gevallen -
bezwaren die zijn gerelateerd aan de werkzaamheden van andere afdelingen (met 
uitzondering van Sociale Zaken en het Sociaal Domein) 
De meeste bezwaren tegen één besluit waren gericht tegen het (verkeers)besluit 
om een woonerf in te stellen aan de Lavendel. 
Bij elkaar opgeteld zijn daartegen 8 bezwaren ingediend. 
Daarvan zijn er in 2015 4 ingetrokken waarna de commissie zich in 2016 over de 
4 overgebleven bezwaren tegen dit verkeersbesluit heeft gebogen. 
De bezwaarschriften die in 2016 zijn ingediend (en de overgebleven 
bezwaarschriften uit 2015 die zijn betrokken bij de werkvoorraad voor 2016) 
betroffen besluiten met de volgende achtergrond: 

*8 maal bezwaar tegen een verkeersbesluit (waarvan 4 tegen hetzelfde besluit) 
*1 maal bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom in verband met 

overtreding van het bestemmingsplan 
*2 maal bezwaar tegen verleende omgevingsvergunningen op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht 
*1 maal bezwaar tegen een besluit op grond van de Wet hergebruik 

overheidsinformatie 
*1 maal bezwaar tegen een besluit tot het weigeren van een briefadres (Wet 
basisregistratie personen) 
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*1 maal bezwaar tegen het weigeren van een verzoek om handhaving in verband 
met een verleende omgevingsvergunning 
*1 maal bezwaar tegen een besluit tot het weigeren van een ontheffing op grond 
van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het parkeren van een groot 
voertuig. 

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders 
hebben de adviezen die Kamer Algemeen van de commissie in 2016 heeft 
uitgebracht zonder uitzondering overgenomen bij de definitieve besluitvorming over 
de bezwaarschriften. 

KAMER Sociale 
Zaken 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 
ingediende 
bezwaarschriften 

24 32 25 38 43 47 70 55 57 

Aantal 
in de hoorzitting 
behandelde 
bezwaarschriften 

16 16 14 23 22 29 65 33 28 

Aantal 
ingetrokken 
bezwaarschriften 
voor of na de 
hoorzitting 

4 5 6 8 5 8 4 17 10 

Aantal 
hoorzittingen 

7 6 6 8 9 11 13 10 10 

Er was in 2016 ten opzichte van voorgaande jaren sprake van een toename van het 
aantal ingediende bezwaren tegen besluiten op grond van de Wet Werk en 
Bijstand/Participatiewet. De gemeentelijke inzet om fraude tegen te gaan heeft 
geleid tot besluiten aangaande beëindiging, intrekking en terugvordering van 
verstrekte bijstand alsmede tot besluiten tot het opleggen van een boete. 
Verder heeft de commissie een toename vastgesteld van het aantal zaken waarin 
bezwaarden zich door een advocaat hebben laten vertegenwoordigen, met name bij 
de wat complexere zaken. 
Voorts heeft de commissie van de vakafdeling vernomen dat de complexiteit van de 
uitvoering, de daarbij behorende besluiten en de daaruit voortvloeiende bezwaren 
in het afgelopen jaar naar hun indruk is toegenomen. 

Tot slot heeft de commissie er kennis van genomen dat de rechtbank een aantal 
uitspraken heeft gedaan in zaken waarin de ontvangst van een uitnodiging of een 
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besluit is bestreden en de gemeente er niet in is geslaagd de rechtbank van het 
tegendeel te overtuigen door te refereren aan "normale" toezending per post. 
De vakafdeling is er daarom toe overgegaan de verzending van poststukken 
middels een goedgekeurd post-verzendregistratiesysteem bij te houden, brieven 
persoonlijk te bezorgen dan wel per aangetekende post te verzenden. 

De commissie heeft vastgesteld dat, evenals bij Kamer Algemeen, de adviezen 
vanuit Kamer Sociale Zaken zonder uitzondering zijn overgenomen bij de definitieve 
besluitvorming op de ingediende bezwaren. 

KAMER Samenleving 2015 2016 

A a . 
ingediende 
bezwaarschriften 

8 3 

Aantal 
in de hoorzitting 
behandelde 
bezwaarschriften 

-

Aantal 
ingetrokken 
bezwaarschriften 
voor of na de hoorzitting 

6 3 

Aantal hoorzittingen 
-

-

Er zijn in 2016 in totaal 3 bezwaarschriften ingediend in verband met de Jeugdwet 
(begeleiding jeugd) en de Wet op het primair onderwijs (eigen bijdrage 
leerlingenvervoer) die in aanmerking kwamen voor behandeling in Kamer 
Samenleving van de commissie. 
Een van deze bezwaarschriften is ingetrokken. 
Het overige tweetal bezwaren is meegenomen in de werkvoorraad voor 2017. 
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S T A T U S A F H A N D E L I N G B E Z W A A R S C H R I F T E N 

Onderstaand wordt de status van de ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 
beschreven. Hiermee wordt inzicht geboden in het eindresultaat van de 
afgehandelde bezwaarprocedures. 

KAMER Algemeen 
Status afhandeling 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingetrokken 3 3 6 - 5 1 

Niet-ontvankelijk 1 1 1 2 -

Gegrond 3 2 1 
2 

-
1 

Ongegrond 31 60 15 22 8 12 

Nieuw primair besluit - - - - - -

In portefeuille per 31 december 4 1 5 1 5 
1 

Kamer Algemeen van de commissie heeft in 2016 geadviseerd over 
bezwaarschriften betreffende 

- een besluit van het college tot het instellen van een woonerf op de Lavendel; 
- een besluit van het college tot het opheffen van het inrijverbod van de Heemlaan; 
- een besluit van het college tot het instellen van een parkeerverbodszone op (een 

gedeelte van) de IJsseldijk; 
- een besluit van het college tot het opleggen van een last onder dwangsom in 

verband met overtreding van het bestemmingsplan; 
- een besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning ten 

behoeve van een particuliere woning (2x); 
- een besluit van het college tot het weigeren van een briefadres; 
- een besluit van het college op een verzoek op grond van de Wet hergebruik 

overheidsinformatie; 
- een besluit van het college tot het aanwijzen van een individuele gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats; 
- een besluit van het college tot het weigeren van een verzoek om handhaving 

(omgevingsrecht). 

Op 1 januari 2017 had Kamer Algemeen nog 1 bezwaarschrift in portefeuille. 
De cijfers geven de commissie geen aanleiding tot nadere bespiegelingen. 
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KAMER Sociale Zaken 
Status afhandeling 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingetrokken 8 
5 

8 4 17 10 

Niet-ontvankelijk (te laat ingediend) 1 7 4 5 3 

3 

Gegrond 2 4 2 5 
8 

Ongegrond 17 11 25 58 25 15 

Nieuw primair besluit 9 13 12 3 7 15 

In portefeuille per 31 december 7 10 8 6 4 
8 

In de bovenstaande tabel kan de status per 31 december 2016 worden afgelezen 
van de bezwaarschriften waarover Kamer Sociale Zaken van de commissie advies 
uitbrengt. 

KAMER Samenleving 
Status afhandeling 

2015 2016 

Ingetrokken 6 5 

Niet-ontvankelijk - -

Gegrond - -

Ongegrond - -

Nieuw primair besluit - -

In portefeuille per 31 december 2 2 

In de bovenstaande tabel kan de status per 31 december 2016 worden afgelezen 
van de bezwaarschriften waarover Kamer Samenleving van de commissie advies 
uitbrengt. 
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G E M I D D E L D E B E S L I S T E R M I J N VAN B E Z W A A R S C H R I F T E N 

Op 1 oktober 2009 is de "Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen" in 
werking getreden. Deze wet verplicht de overheid tot het betalen van een 
dwangsom als niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn een beslissing wordt 
genomen op een aanvraag. Tegelijk met deze wet is een wet in werking getreden, 
die voorziet in aanpassing van de beslistermijn voor bezwaarschriften in de Awb. 
De reden van deze aanpassing is dat deze beslistermijnen in de praktijk veelal niet 
haalbaar bleken te zijn. 

Ingaande 1 oktober 2009 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd (artikel 7:10 
Awb) : 

1 . De wettelijke beslistermijn bedraagt 12 weken, te verlengen met ten hoogste 
6 weken (verdaging); 

2. De wettelijke beslistermijn gaat in op de dag na die waarop de termijn voor 
het indienen van het bezwaarschrift is verstreken; 

Dit betekent in de praktijk dat na binnenkomst van een bezwaarschrift eerst de 
termijn voor het indienen van het betreffende bezwaarschrift moet zijn verstreken (in 
de regel 6 weken na ontvangst van een besluit) voordat vervolgens de wettelijke 
beslistermijn van 12 weken start. 

De volgende overzichten geven een meerjarig beeld van de gemiddelde 
beslistermijn in weken. 

Kamer Algemeen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Beslistermijn in weken 
(gemiddeld) 12 12 13 11 11 10 10 

De commissie stelt vast dat de gemiddelde beslistermijn voor bezwaarschriften in 
Kamer Algemeen stabiel is gebleven. Er zijn verder geen bijzonderheden 
dienaangaande te melden. 

Kamer Soc ia le Zaken 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Beslistermijn in weken 
(gemiddeld) 

11 14 12 11 11 8 

7 
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De commissie stelt verheugd vast dat de gemiddelde beslistermijn voor bezwaar¬
schriften in Kamer Sociale Zaken met 1 week is afgenomen. Er zijn verder geen 
bijzonderheden dienaangaande te melden. 

Kamer Samenleving 2015 2016 

Beslistermijn in weken 
(gemiddeld) 

Voor Kamer Samenleving is het invullen van deze tabel niet aan de orde. 

T O T S L O T 

Na alle aandacht voor de cijfermatige kant van de werkzaamheden wil de 
commissie aan het slot van dit jaarverslag op een andere manier terugblikken op de 
werkzaamheden in het afgelopen jaar. En tevens vooruit kijken naar 2017. 
Onderstaand wordt stilgestaan bij een aantal ontwikkelingen in de regelgeving die 
de commissie het vermelden waard acht. 

Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen losgekoppeld van 
Wet openbaarheid van bestuur en Wet hergebruik overheidsinformatie 

Op 1 oktober 2016 is de Wet tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik in werking 
getreden. De wetswijziging is tevens van toepassing op de Wet hergebruik van 
overheidsinformatie (Who) en is erop gericht om misbruik van beide wetten aan te 
pakken. 
De Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is niet meer van toepassing op 
de Wob en de Who. Het verbeuren van een dwangsom wanneer niet tijdig is beslist 
op een verzoek op grond van de Wob of de Who is niet langer aan de orde. 
Van deze regeling werd in de praktijk nogal eens misbruik gemaakt. 
Er zijn her en der Wob-en Who-verzoeken ingediend die niet waren gericht op het 
verkrijgen van informatie maar op het innen van een dwangsom in verband met niet 
tijdig beslissen. 

Wet hergebruik overheidsinformatie 

In 2015 is de Wet hergebruik overheidsinformatie in werking getreden. 
De Who gaat verder dan de Wob. Een Wobverzoek betreft enkel de openbaarheid 
van informatie. De Wob biedt mogelijkheden om gegevens die bij de overheid 
rusten in te zien. 
De Who staat niet alleen inzage maar ook hergebruik toe en dat mag voor andere 
voor andere doeleinden zijn dan waarvoor de informatie in eerste instantie was 
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bedoeld. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen een verzoek indienen tot het 
verstrekken van overheidsinformatie. Het gaat om informatie waarvan de 
overheidsorganisatie zelf over de intellectuele eigendomsrechten beschikt en die 
wettelijk gezien openbaar is. Informatie waarop wettelijke beperkingen rusten of 
rechten van derden, zoals privacy- of auteursrecht zijn van de wet uitgezonderd. 
De informatie dient in een machinaal leesbaar format beschikbaar te worden 
gesteld waardoor de informatie geschikt wordt voor hergebruik. 
De informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen 
voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Overheidsinformatie kan van 
waarde zijn voor partijen buiten de overheid en als basis dienen voor nieuwe 
producten en diensten zoals apps, visualisaties en analyses. De verstrekte 
informatie kan worden gecombineerd met andere informatie of data. 
In Krimpen aan den IJssel zijn tot nu toe twee verzoeken op grond van de Who 
ingediend. Het ene betrof een verzoek om alle gemeentelijke nieuwsberichten 
beschikbaar te stellen voor hergebruik, het andere een verzoek om allerhande aan 
de Wet waardering onroerende zaken gerelateerde informatie te verstrekken. 

Wet open overheid 

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid aangenomen. Als 
de wet ook door de Eerste Kamer komt zal de Wet open overheid de Wob en de 
Who vervangen. Het wetsvoorstel verankert de toegang tot publieke informatie en 
het hergebruik van die informatie als rechten van inwoners. De actieve 
openbaarheid wordt versterkt door openbaarmaking uit eigen beweging van 
bepaalde categorieën informatie verplicht te stellen. Overheidsorganen moeten een 
online beschikbaar register gaan bijhouden van documenten en datasets waarover 
zij beschikken. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te 
mogen maken zijn strenger. 

Mocht de Wet open overheid worden ingevoerd, dan wordt het voor 
bestuursorganen minder gemakkelijk om een informatieverzoek te weigeren. Een 
voorbeeld betreft de zogenaamde "persoonlijke beleidsopvattingen". Als het gaat 
om persoonlijke beleidsopvattingen moeten verzoekers inzicht kunnen krijgen in 
feiten, de overwogen voor- en nadelen, de kansen en risico's en de overwogen 
alternatieven. Dat kan als ambtenaren deze scheiden van hun eigen opvattingen. 
Dit houdt dus in dat stukken met overwegingen van ambtenaren of externe 
adviseurs straks ook voor openbaarmaking in aanmerking komen als deze als 
alternatief zijn voorgesteld en zijn meegewogen bij de uiteindelijke beslissing. Voor 
het vergemakkelijken van verzoeken die zijn gericht op openbaarheid moeten 
bestuursorganen een via internet raadpleegbaar informatieregister bij gaan houden. 
In dat register wordt geregistreerd wat het bestuursorgaan volgens de Archiefwet 
moet bewaren (inkomende en uitgaande post, de belangrijkste interne stukken). 
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