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Besluit op verzoek om informatie 

In uw verzoek van 21 juli 2022 door mij ontvangen op 21 juli 2022 heeft u de Raad van State 

gevraagd informatie openbaar te maken. U hebt mij verzocht (zo nodig door 

vindplaatsverwijzing) alle documenten openbaar te maken die de Afdeling Advisering, meer 

in het bijzonder haar Sectie I!, ter beschikking stonden bij de voorbereiding van haar op 17 

november 2021 vastgestelde advies (kenmerk W16.21.0297/II) inzake op 12 oktober 

2021 bij uw Raad ter advisering aanhangig gemaakte wetsvoorstel “Wijziging van enige 

bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek BES (introductie gecombineerde geslachtsnaam)”. 

   

Vermelding briefwisseling / e-mailwisseling 

Op 25 juli 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek is ontvangen. Op 17 augustus 

2022 is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag neemt dan vier 

weken en ik hiervoor twee weken extra nodig zou hebben. De uiterlijke beslisdatum is 

daarmee 2 september 2022 geworden. 

1. Wettelijk kader 

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). 

2 Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek heb ik gezocht in de digitale archiefsystemen/e-mailboxen van bij 

het advies betrokken staatsraden en medewerkers. Bij deze inventarisatie zijn vijf interne 

documenten aangetroffen. 

3. Besluit 

Ik besluit deze vijf documenten en de inventarislijst op grond van art. 5.1, tweede lid onder i 

van de Wet open overheid niet openbaar te maken. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



4 Motivering 

De Afdeling advisering is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving 

en bestuur. De Afdeling beraadslaagt op grond van artikel 274, lid 1, van de Wet op de Raad 

van State bij de voorbereiding van adviezen met gesloten deuren. Voor het goed en 

onafhankelijk functioneren van de Afdeling advisering is het noodzakelijk dat de 

voorbereiding van de adviezen vertrouwelijk plaatsvindt en dat er in vrijheid van gedachten 

kan worden gewisseld. De gevonden interne documenten maken onderdeel uit van de 

voorbereiding die heeft geleid tot het op 17 november 2021 vastgestelde advies van de 

afdeling Advisering van de Raad van State. Openbaarmaking van deze documenten weegt 

daarom niet op tegen het belang van het goed functioneren van de Afdeling advisering. 

Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kunt u contact opnemen met de 

Woo-contactpersoon van de Raad van State via telefoonnummer 070-4264251. 

Kijk voor meer informatie over de Woo-procedure op www.raadvanstate.nl/wetopenoverheid. 

Met vriendelijke groet, 

rs. P.B. Feenstra 

Directeur Bestuursondersteuning Raad van State 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit 

uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: Raad van State, t.a.v. 

adviseur bezwaren Woo, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Op https://www-rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en- 

antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid kunt u zien waar een bezwaarschrift aan moet 

voldoen. 

  

  

(geanonimiseerd)


