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Betreft Adviesaanvraag digitals communicatiekanalen

Geacht college,

De minister-president heeft op 19 mei jl. in het debat over de sms-berichten op

zijn teiefoon de toezegging aan de Kamer gedaan om uw Adviescollege

Openbaarheid en Informatiehuishouding (O&I) een advies te iaten uitbrengen

over het bewaren van chatberichten. Via deze brief dienen wij, de minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van
Digitalisering en Koninkrijksreiaties, daarom via deze weg een adviesaanvraag in.

Specifiek heeft de toezegging van de minister-president betrekking op het

uitbrengen van een advies over de werking van het wettelijk stelsel in relatie tot

het gebruik van chatberichten. Wij stelien daarom de volgende vragen voor:

1. Weike consequenties heeft het gebruik van digitals communicatiekanalen als

sms, WhatsApp en Signal voor de toepassing van de relevante wetgeving, in

het bijzonder de Wet open overheid, Algemene verordening

gegevensbescherming en de Archiefwet?

2. Hoe kunnen de bewindspersonen van BZK en OCW hun taken en

bevoegdheden binnen het wettelijke stelsel (voor openbaarheid en

informatiehuishouding) invullen om een verantwoorde omgang met digitals

communicatiekanalen te bevorderen?

wij verzoeken het Adviescoilege om bij de beantwoording van deze vragen over

het gebruik en de verantwoorde omgang met digitals communicatiekanalen in te
gaan op de maatschappelijke, bestuurlijke, organisatorische, technologische en

juridische aspecten.

Aanpalende (advies)trajecten

Het is voor het Adviescollege O&I van belang om kennis te nemen van het felt dat

een aantal andere partijen momenteel gelijksoortige adviezen uitbrengt over dit

onderwerp. De Minister-president heeft in het debat van 19 mei 2022 rond 'sms-

berichten op de teiefoon van de minister-president' een brief toegezegd over de

aanpak van het vraagstuk van het vier-ogen-principe bij het bewaren van

chatberichten en het uitlezen van smartphones volgens het Noorse model.

Verder werkt ook de Regeringscommissaris Informatiehuishouding aan een advies

over het (gewenste) beleid rond chatberichten.
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Bovendien voert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (O&E) een
onderzoek uit near het informatiebeheer en de toepassing van de Archiefwet bij
het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Dit onderzoek vindt plaats naar
aanleiding van het gevoerde debat op 19 mei jl. over de archivering van digitale
communicatiekanalen behorende tot de bewindspersoon AZ.
Ten slotte kijkt ook de parlementair advocaat, op verzoek van de Kamer, naar de
vraag 'hoe verhoudt de Handreiking bewaren chatberichten zich tot de Archiefwet,
de Wet openbaarheld bestuur en de Wet open overheid?'T Wij vragen uw
Adviescollege om bij de planning en uitwerking van het advies zoveel mogeiijk
rekening te houden met de planning van de hiervoor genoemde acties, zodat het
Adviescollege mede op de uitkomsten daarvan kan reflecteren. Het streefmoment
voor het ontvangen van het advies is, gezien de looptijd en planning van de
verschillende hierboven beschreven acties, het vierde kwartaal van 2022.
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Gezien de reikwijdte van de bovenstaande adviesaanvraag is deze ondertekend
door mijzelf uit hoofde van mijn verantwoordelijkheid voor het
openbaarheidsbeleid inclusief het Adviescollege Openbaarheld &
Informatiehuishouding, mede namens de staatssecretaris voor Digitalisering en
Koninkrijksrelaties die de verantwoordelijkheid draagt voor de digitale rijksdienst
en rijksbrede codrdinatie op de verbetering van de informatiehuishouding en
namens de Staatssecretaris Cultuur en Media die de verantwoordelijkheid draagt
voor de Archiefwet.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

C

Bruins Slot

Zie Besluitenlijst procedurevergadering cie BiZa d.d. 7 juli 2022, agendapunt 22.

Pagina 2 van 2


