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Geachte mijnheer Rutte, 
 
Op 11 oktober 2022 is tijdens de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken in de Tweede 
Kamer gesproken over het rapport De archivering van chatberichten bij het ministerie van 
Algemene Zaken, van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (de Inspectie). Tijdens dat 
debat is ook het advies genoemd dat het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding 
zal uitbrengen over de omgang met berichtendiensten. De adviesaanvraag is op 29 augustus 
2022 door de minister van Binnenlandse Zaken verstuurd, mede namens de Staatssecretaris van 
Digitalisering en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris Cultuur en Media.1  
 
Om misverstanden te voorkomen, acht ik het relevant om de rol en het advies van het 
Adviescollege nader toe te lichten, ook in relatie tot de rol en het rapport van de Inspectie:2 
• De Inspectie houdt namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toezicht op 

het informatiebeheer bij organen van de centrale overheid. Specifiek controleert de Inspectie 
of deze overheidsorganen de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling naleven. De 
grondslag voor dit toezicht is de Archiefwet 1995.  

 
1 De adviesaanvraag wordt gepubliceerd op onze website: www.acoi.nl  

2 Het Adviescollege en de Inspectie hebben samenwerkingsafspraken gemaakt om vanuit hun verschillende taken en 
bevoegdheden elkaar te kunnen aanvullen en versterken. Deze zijn gepubliceerd op de website van het Adviescollege: 
www.acoi.nl   
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• Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is in mei 2022 op basis van de 
Wet open overheid (Woo) ingesteld. Het Adviescollege brengt - gevraagd en ongevraagd - 
adviezen uit aan de regering en het parlement over de openbaarmaking en het beheer van 
overheidsinformatie. Daarnaast bemiddelt het Adviescollege bij klachten van journalisten en 
wetenschappers over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken 
behandelt. Het Adviescollege is kortom geen toezichthouder en geen rechter.  

 
Voor wat betreft dit specifieke advies komt het erop neer dat de toezichthouder constateert dat het 
huidige Rijksbeleid voor berichtendiensten niet voldoet aan de Archiefwet. Ons advies zal aan dat 
oordeel niets veranderen; het zal zien op hoe hierin dan wel te handelen. In het advies zal het 
Adviescollege ingaan op de diverse relevante aspecten die een rol spelen bij de archivering van 
sms- en chatberichten. Het wordt dus eerst en vooral een praktisch advies, over een verantwoorde 
uitvoering van de huidige wetgeving. Zo nodig zal het Adviescollege adviseren over wetswijziging.  
 
Ik verwacht het advies over berichtendiensten medio januari aan te bieden aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ik stuur het advies dan uiteraard ook aan de Eerste en 
Tweede Kamer. Na het uitkomen van het advies, is het vervolgens aan de regering, het parlement 
en de afzonderlijke overheidsorganen om het advies ter harte te nemen. Welke aanpak 
overheidsorganen ook kiezen, sowieso dienen zij hun keuzes publiekelijk te verantwoorden. Zoals 
al geconstateerd door de Inspectie, sluit het huidige Rijksbeleid voor het bewaren van sms- en 
chatberichten niet aan bij de bestaande selectielijsten van de ministeries en is dus tenminste een 
aanvulling hierop noodzakelijk.  
 
Deze brief is verstuurd aan de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en aan de 
Eerste en Tweede Kamer. De inhoud van de brief is afgestemd met de Inspectie.  
 
Hoogachtend,  
 
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding,  
 

 
Ineke van Gent 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 


