Open wetsontwerp protocol (OWP)
Introductie
Het open wetsontwerp protocol is
een kwaliteitsrichtlijn voor het
openbaar, participatief en online
ontwikkelen van wetsvoorstellen.
Doelstellingen:
●
Wetgeving welke beter aansluit
bij de samenleving en praktijk
●
Overzichtelijke werkwijze
●
Verregaande transparantie
●
Stimuleren van open overheid

Initiatie

Agendering

Agendering

Projectdoelen

Projectmanagement

Onderwerp agenda
Tweede Kamer (TK)

Debat Tweede Kamer
Inbrengen motie(s)

Aannemen motie(s),
incl. OWP door TK*

Project start-up
Opzetten webforum o.g.

Onderzoek

Onderzoek

Projectdoelen

Projectmanagement

Belanghebbendenonderzoek

Situatieanalyse

Definitief vaststellen
Doelen & Kaders*

Plan van aanpak

Projectmanagement

Ontwerpeisen

Ontwerpeisen
detaillering

hoofdlijnen

Planning
Draaiboek

Consultatie ideeën
belanghebbenden*

Programma
van eisen*

Initiatiefwet +
Uitvoeringscheck*

Parlementair proces

Parlementair proces

Parlementair proces

Parlementair proces

Voorbereiden debat
door Tweede Kamer

Behandeling wet
door Tweede Kamer

Behandeling wet
door Eerste Kamer

Publicatie
Staatscourant

Implementatie

Implementatie

Implementatie

Implementatie

Voorbereiden uitrol
door overheden

Uitrol door overheden
Tussencontrole(s)

Testen bij overheden
Eindcontrole

Wet treedt
in werking

hoofdlijnen

Definitie

hoofdlijnen

Ontwerp

detaillering

Het protocol omvat 5 stappen.
1. Duidelijke opdracht

Ontwikkeling

Borg open werkvormen. Beschrijf
concreet de mindset en werkwijze
bij bovenwettelijke innovatie.
Verwijs in moties en opdrachten
naar deze kwaliteitsrichtlijn o.g.

Realisatie

2. Open communicatie
Informeer alle belanghebbenden
over alle trajectonderdelen rechtstreeks, via websites en
via diverse (sociale) media.
Deel kennis. Voorzie in tijdige en
volledige informatie.
3. Open project/traject

detaillering 30%

voorbereiding

Gebruiken &
Beheren

hoofdlijnen

detaillering

detaillering

hoofdlijnen

detaillering 70%

Voer alle trajectstappen in de
fasen Definitie, Ontwerp en
Ontwikkeling uit overeenkomstig
de OpenProcesMap.
5. Openbare evaluatie

hoofdlijnen

Ontwerp

detaillering >85%

hoofdlijnen

overdracht

detaillering

overdracht

detaillering

Gebruik

Nazorg

Einde project

Wet is van kracht
Handleiding

Processen verbeteren
Beheerplan

Projectevaluatie
Updates*

Projectafsluiting
Archiveren

Gebruik

* Eindbesluit door Tweede Kamer ● Gerealiseerd ● In uitvoering ● Open voor input ● On hold Link
OpenProjectMap, overzicht van alle trajectonderdelen en beslisdocumenten

Informeren
en
kennis delen
Voorbereiden
projectstap

Input
vragen

4. Open processen
Vraag per trajectstap aan alle
belanghebbenden om deelname,
input, feedback en consent.

voorbereiding

hoofdlijnen

Maak trajecten beter inzichtelijk
voor bestuurders, kenniswerkers,
burgers, eindgebruikers e.a. door
alle trajectstappen, beslis- en
werkdocumenten en te verwachten
doorlooptijden te benoemen.
Volg de OpenProjectMap.

detaillering

Start

Besluit door
bestuur of
●
raad
●
●

Concept
versie

Alle
belanghebbenden

Elke trajectstap wordt afgerond
met een openbare evaluatie door
alle belanghebbenden.
Alle instemmingen en afwijzingen
worden tijdig toegevoegd aan de
documenten voor besluitvorming.
Ontwerp
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Consent
vragen

Feedback
vragen
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OpenProcesMap, werkwijze voor volwaardige multistakeholderparticipatie

