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Betreft Overzicht ILT-publicaties 

  

 

 

 

Geachte voorzitter, 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stuurt tweemaandelijks een 

overzicht van haar rapporten aan de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van een 

incident in 2013 waarbij een ILT-rapport niet was gepubliceerd door het ministerie 

van IenW, terwijl de bewindspersonen destijds wel hun akkoord hadden gegeven 

op publicatie. Aangezien sinds 2013 onderzoeksrapporten/signaalrapportages 

actief openbaar worden gemaakt door verzending naar de Tweede Kamer door de 

betreffende bewindspersoon, is het continueren van dit overzicht mijns inziens 

niet meer noodzakelijk. Hieronder licht ik dit besluit toe. 

 

Rapporten standaard openbaar 

Na het incident in 2013 is een nieuwe procedure in gang gezet omtrent rapporten 

die openbaar worden gemaakt via de website van de ILT. Rapporten, zoals 

onderzoeksrapporten en signaalrapportages, worden sindsdien actief onder de 

aandacht van de Tweede Kamer gebracht. Hierbij worden twee routes gehanteerd: 

1. Aanbieding van het rapport door de betreffende minister of 

staatssecretaris aan de Tweede Kamer. 

2. De minister of staatssecretaris verstuurt tweemaandelijks een overzicht 

van ILT-rapporten naar de Tweede Kamer. 

 

Ad1. Procedure van verzending van ILT-rapportages 

Elk rapport dat de inspectie aanbiedt aan de bewindspersonen wordt door de 

betreffende bewindspersoon wiens verantwoordelijkheid in geding is binnen 6 

weken al dan niet voorzien van een beleidsreactie in ongewijzigde vorm 

aangeboden aan de Tweede Kamer. Indien wordt afgezien van een beleidsreactie 

c.q. de termijn van zes weken niet wordt gehaald, kan het rapport 

openbaargemaakt worden en de beleidsreactie op een later moment; dit conform 

Aanwijzingen inzake de rijksinspecties1. Indien de minister een aanwijzing geeft 

aan de ILT die inhoudt dat een bepaald rapport niet openbaargemaakt wordt, dan 

is dit een bijzondere aanwijzing waarover hij of zij de Staten-Generaal onverwijld 

moet informeren. 

                                                 
1 Regeling vaststelling Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, aanwijzing 13, Toelichting. 
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Ad2. Overzicht van ILT-rapporten 

In aanvulling daarop ontvangt de Tweede Kamer tweemaandelijks een overzicht 

van de op de website van de ILT gepubliceerde rapporten. Dit geeft de Tweede 

Kamer de mogelijkheid om nogmaals kennis te nemen van het ILT-rapport. 

 

Wet open overheid 

Daar bovenop heeft de ILT - met de inwerkingtreding van de Wet open overheid 

(Woo) - per 1 mei een inspanningsverplichting om haar informatie actief openbaar 

te maken. De ILT is overigens de enige inspectiedienst die uw Kamer met deze 

overzichten informeert. 

 

Om bovenstaande redenen is het informeren van de Tweede Kamer over het werk 

van de ILT voldoende geborgd en is het mijns inziens niet meer nodig om uw 

Kamer een overzicht van ILT-rapporten te sturen.  
 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

Mark Harbers 


