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Beantwoording commissiebrief EK inzake documenten 

betreffende conceptadvies AcICT - deel 2 

Aanleiding 

Op 13 oktober hebben de Eerste Kamer leden van de fracties van de SP en PvdD 

van de commissie IWO verzocht om documenten te verstrekken in het kader van 

het advies dat het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) op verzoek van de Kamer 

heeft uitgebracht over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. U heeft op de eerste 

twee openbaarmakingsvragen gereageerd per brief van 17 oktober 2022, zoals 

verzocht door de Eerste Kamer. Daarbij heeft u in afstemming met AcICT het 

conceptadvies van AcICT en de ambtelijke reactie op dat conceptadvies 

vertrouwelijk aan de Kamer gezonden. Met bijgaande brief reageert u op de derde 

vraag.  

Geadviseerd besluit 

Instemmen met de reactie aan de Eerste Kamer en het ondertekenen van de te 

versturen brief aan de Eerste Kamer.  

Kern 

In de brief van 13 oktober wordt door de SP en de PvdD in de derde vraag 

verzocht om alle interne communicatie over het conceptadvies aan de Kamer te 

doen toekomen. Dit betreft “alle interne communicatie omtrent dat concept of die 

concepten tussen de minister en zijn ambtenaren en tussen ambtenaren onderling 

in welke vorm dan ook - onder meer nota’s, notities, memo’s, e-mails, digitale 

aantekeningen, digitale boodschappen via telefoon”. Dit is een zeer breed 

verzoek. Dit heeft onder meer betrekking op de reactie op het conceptadvies en 

raakt daarmee tevens de vertrouwelijkheid van het proces van hoor en wederhoor 

in het kader van het adviesproces van AcICT. In de brief van 17 oktober bent u 

ingegaan op het belang van de vertrouwelijkheid in de hoor- en wederhoorfase, 

waar AcICT in haar reactie op het openbaarmakingsverzoek op heeft gewezen. In 

deze opvolgende brief ter beantwoording van de derde vraag herhaalt u dit belang 

en geeft u aan dat het zo gericht mogelijk omgaan met verzoeken om 

informatievoorziening belangrijk is, ook om rekening te houden met de betrokken 

belangen zoals het onderzoeksbelang.  

U geeft aan dat sinds 13 oktober de Kamer uw beleidsreactie op het definitieve 

rapport heeft ontvangen en vertrouwelijk het voor voorgelegde conceptadvies en 

de ambtelijke reactie hierop. Ook is de technische briefing door de EK gehouden 

in aanwezigheid van een ambtenaar van BZK. Daarmee maakt u de afweging dat 

Eerste Kamer inmiddels over de de nadere informatie beschikt over de 

totstandkoming van het door de EK gevraagde AcICT advies en de betrokken 
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belangen in het adviesproces afwegende u op deze wijze gericht voldaan heeft 

aan het informatieverzoek.  

Toelichting 

Onderdelen die niet openbaar gemaakt kan worden 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 




