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Duidelijk
cc De beslissing is geschreven in heldere taal, waarvan het  

niveau is toegespitst op de doelgroep en de lezer. 

cc Moeilijke begrippen en jargon worden vermeden of uitgelegd.

cc De zinnen in de beslissing zijn kort en zoveel mogelijk in de actieve vorm 

geschreven.

cc Een goed gebruik van kopjes geeft de beslissing een duidelijke structuur.

cc De pagina’s van de beslissing zijn genummerd. 

Persoonlijk
cc De beslissing bevat een passende ondertekening en aanhef.

cc De beslissing is lezersgericht, dat wil zeggen geschreven vanuit het perspectief 

van de burger.

cc De informatie in de beslissing is gericht op de persoonlijke situatie van de 

burger.

cc Als de lezer in de beslissing wordt getutoyeerd, is onderzocht of de doelgroep 

dat waardeert. 

Beknopt
cc De beslissing bevat alleen informatie over de concrete rechten van de individuele 

burger. 

cc De beslissing bevat alleen de hoofdzaken. 

cc De beslissing verwijst voor algemene informatie zo veel mogelijk naar andere 

informatiebronnen, zoals de website of een brochure. Die informatiebronnen 

zijn voor de burger gemakkelijk bereikbaar en beschikbaar.

cc Berekeningen worden uitgewerkt in een bijlage bij de beslissing.

cc De beslissing bevat geen onnodige herhaling van informatie die de burger al 

eerder heeft ontvangen.

Wegwijzer
cc De beslissing verwijst naar een telefoonnummer waar de burger terecht kan met 

inhoudelijke vragen.

cc De beslissing bevat een informatieve rechtsbeschermingsclausule. Bijvoorbeeld:

“Tegen dit besluit staat bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u 

meer informatie over dit besluit, bel dan met (naam, telefoonnummer). Vindt 

u dat dit besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in 

en stuur dit naar (adres). Weet u niet zeker of u deze bezwaarprocedure wilt 

volgen, of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? 

Neem dan contact met ons op via (naam, telefoonnummer).” De lettergrootte 

van deze clausule verschilt niet van de overige tekst van de beslissing.   

cc

Behoorlijke beslissingen

Voor de burger
Burgers krijgen beslissingen, beschikkingen en besluiten van overheidsinstanties. 

In die beslissing staat informatie die voor een burger belangrijk is, bijvoorbeeld 

over zijn belastinguitkering, kinderbijslag of AWBZ-bijdrage. Maar is die beslissing 

dan ook voor de burger geschreven? Is het voor iemand duidelijk en gemakkelijk 

te begrijpen wat er is besloten, waarom er nu een beslissing komt, wat dit voor 

hem betekent en wat hij kan doen als hij het niet eens is met de beslissing, wat 

de uitgangspunten zijn voor deze beschikking en in hoeverre wijziging van die 

uitgangspunten tot wijziging van de beschikking kan leiden?

Vanuit de burger
Dat is zeker niet altijd het geval. Beslissingen worden nog vaak geschreven 

vanuit het (juridische) perspectief van een instantie en zijn zo opgebouwd dat zij 

in de (geautomatiseerde) logica van de organisatie passen. Burgers willen tijdig 

en juist worden geïnformeerd, begrijpen waarom het besluit wordt genomen 

en een eerlijke afweging ervaren. De overheidsinstantie moet daarom de balans 

zoeken tussen de juridische juistheid en heldere communicatie. Dat is niet altijd 

gemakkelijk. Het vergt van de overheidsinstantie dat zij ook nagaat of de groep 

burgers die een beslissing krijgt, de beslissing ook daadwerkelijk begrijpt. 

Uitgangspunten
De Nationale ombudsman geeft in deze wijzer een aantal eenvoudige 

uitgangspunten waarmee een beslissing kan voldoen aan de eisen van 

behoorlijkheid. Of de tekst die met die uitgangspunten is gemaakt voor mensen 

begrijpelijk is, kan een overheidsinstantie toetsen bij burgers, bijvoorbeeld door 

middel van een burgerpanel. Als de overheidsinstantie ervoor zorgt dat een 

beslissing correct en begrijpelijk is, is de eerste stap gezet. De burger weet waar hij 

aan toe is, wat er van hem wordt verwacht en kan inschatten of hij bezwaar wil 

maken.

Heldere boodschap
cc De kern van de beslissing staat voorop.

cc In de beslissing staat duidelijk vermeld wat de aanleiding is.

cc De beslissing is voldoende gemotiveerd.

cc In de beslissing staat duidelijk vermeld wat de gevolgen voor de burger zijn; de 

burger kan uit de beslissing rechtstreeks afleiden welke rechten en plichten hij 

heeft, wat hij ontvangt of moet betalen en welke inspanning van hem wordt 

verwacht. 

cc Indien de beslissing betrekking heeft op een bedrag en dat bedrag in de toekomst 

wijziging kan ondergaan, dan vermeldt de overheidsinstantie wat die wijziging 

kan inhouden en wanneer die plaatsvindt. 

cc De beslissing is als zodanig herkenbaar, eventueel met behulp van beeldtaal.



Beslissingwijzer

Deze Beslissingwijzer is een handreiking voor het opstellen van behoorlijke 

beslissingen. De Nationale ombudsman vindt het ook belangrijk dat de overheid 

verstandig omgaat met bezwaarprocedures. Om hierbij behulpzaam te zijn is de 

Bezwaarwijzer ontwikkeld. 

Deze kunt u raadplegen op www.nationaleombudsman.nl of opvragen via de 

afdeling Communicatie van de Nationale ombudsman, (070) 356 36 79.

De Nationale ombudsman

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

Telefoon (070) 356 35 63

Fax (070) 360 75 72

www.nationaleombudsman.nl

Juni 2011




