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Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten 
bij de overheid 

Aanleiding 
In de afgelopen maanden zijn op verschillende momenten adviezen uitgebracht 
over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid. Eind vorig jaar 
hebben de parlementair advocaat en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 
hun adviezen opgeleverd. Op 19 januari jl. heeft u het advies van het 
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding in ontvangt genomen. Tot 
slot is afgelopen week ook het advies van de Regeringscommissaris 
Informatiehuishouding ontvangen. 

Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd: 
1. Kennis te nemen van deze nota. 
2. De bijgevoegde Kamerbrief te versturen en daarmee de adviezen van het 
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding en de 
Regeringscommissaris Informatiehuishouding met de Tweede Kamer te delen. 
 
Kern 
Met de bijgevoegde Kamerbrief deelt u formeel het op 19 januari jl. gepubliceerde 
advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding met de 
Tweede Kamer. Naar verwachting volgt eind februari 2023 nog een reflectie van 
de Algemeen Rijksarchivaris op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en 
Informatiehuishouding. Daarnaast is afgelopen week ook het advies van de 
Regeringscommissaris Informatiehuishouding ontvangen. Ook dit advies wordt 
met de bijgevoegde Kamerbrief met de Tweede Kamer gedeeld.  
 
Toelichting 
Bij het in ontvangst nemen van het advies van het Adviescollege Openbaarheid en 
Informatiehuishouding op donderdag 19 januari jl. heeft u aangegeven uiterlijk 19 
april 2023 met een kabinetsreactie te zullen komen (conform de Kaderwet 
adviescolleges). Deze kabinetsreactie zal gebaseerd zijn op een integrale 
afweging van alle bovengenoemde adviezen. Het vergt tijd om dit zorgvuldig te 
kunnen doen waarbij alle zaken in samenhang dienen te worden bezien.  
 
Vanuit het programma Open Overheid worden inmiddels in samenwerking met 
alle betrokken partijen de eerste voorbereidende stappen gezet om uiterlijk 19 
april 2023 de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.  
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Politieke context 
Op donderdag 16 februari 2023 staat een commissiedebat met de minister-
president en u gepland over de archivering van stukken door bewindspersonen 
onder de Archiefwet en de Woo/Wob. Het programma Open Overheid coördineert 
de voorbereidingen voor dit debat.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief Adviezen over het 
bewaren en beheren van 
chatberichten bij de overheid 

Kamerbrief 

2 AcO&I - Advies over het 
beheren en bewaren van 
chatberichten bij de overheid 

Bijlage 

3 Regeringscommissaris 
Informatiehuishouding - Advies 
Bewaren en Beheren 
Chatberichten 

Bijlage 
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