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Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
zoals toegezegd in de brief van 29 juni jl. (Kamerstukken II 2021/2022, 35925, 
nr. 33) een afschrift aan van het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en 
Erfgoed “De archivering van chatberichten bij Algemene Zaken”. Als bijlage is de 
reactie op de aanbevelingen van de Inspectie aan de minister van Algemene 
Zaken opgenomen. 
Wij zijn de Inspectie erkentelijk voor het onderzoek en de aanbevelingen. De 
aanbevelingen van de inspectie aan de minister van Algemene Zaken worden 
geheel overgenomen. Een aantal van deze aanbevelingen is doorgevoerd of is op 
dit moment in uitvoering. De overige aanbevelingen worden spoedig opgepakt. 
Waar nodig wordt hierbij afstemming en aansluiting gezocht bij andere ministeries 
bij rijksbreed beleid en rijksbrede regelgeving.  
De Inspectie komt voorts tot het oordeel dat de huidige  rijksbrede instructie 
bewaren chatberichten niet voldoet aan de Archiefwet en beveelt de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan deze daarmee in lijn te brengen en 
er voor te zorgen dat bij het maken van nadere instructies die gerelateerd zijn aan 
de Archiefwet een goede toets te doen  aan deze wet. De regeringscommissaris 
informatiehuishouding als ook het Adviescollege Openbaarheid en 
Informatiehuishouding buigen zich over dezelfde materie waarbij het 
Adviescollege door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 
gevraagd om alle onderzoeken in samenhang te bezien. Dat advies wordt voor het 
einde van het jaar verwacht waarna het kabinet op de kortst mogelijke termijn 
hier nader op zal reageren.  
In afwachting daarvan wordt onderzocht op welke wijze de chatinstructie 
aanpassing vergt. In deze tussenfase worden de chatberichten van de minister-
president bewaard ten behoeve van veiligstelling en archivering. In deze fase 
worden de chatberichten van de andere leden van het kabinet bij hun ministeries 
eveneens bewaard ten behoeve van veiligstelling en archivering. De 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft op korte termijn een 
reactie op aanbevelingen die gaan over de Archiefwet.  
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