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Aanleiding 

Namens Nieuwsuur heeft journalist mevrouw M. Holdert eind 2022 een Woo-

verzoek ingediend bij het Nationaal Archief (NA) betreffende documenten die 

betrekking hebben op contacten tussen het NA en VWS, RIVM en AZ over het 

inventariseren, bewaren, archiveren of vernietigen van informatie met betrekking 

tot COVID-19. Vanwege de deelname van betrokkenen aan de 

interdepartementale werkgroep Hotspot Covid-19, zijn ook de documenten van 

deze werkgroep geïnventariseerd en beoordeeld. De werkgroep is in de beginfase 

gecoördineerd door de NCTV en vervolgens door de DG-Covid-19 van JenV. Nu de 

zienswijzeprocedure is afgerond gaan we z.s.m. over tot afronding dossier en 

verzending besluit.  

U ontvangt deze nota om u te informeren over de afhandeling van dit verzoek.  

U heeft desgevraagd in reactie op advies van WJZ (in het Actualiteitenoverzicht) 

aangegeven de Kamer te willen informeren over dit Woo-besluit.   

Gevraagd besluit 

Bijgevoegde Kamerbrief (bijlage 1) ondertekenen.  

Kernpunten / toelichting 

• Er zijn in totaal 456 documenten aangetroffen, hoofdzakelijk e-mails met 

bijlagen.  

• Op zichzelf lijken de documenten niet bepaald ‘spannend’ te zijn; ze zijn 

bovenal ‘technisch’ van aard. De meeste documenten worden openbaar 

m.u.v. persoonsgegevens.  

• Conceptdocumenten worden niet openbaar gemaakt conform rijksbreed beleid 

(ter bescherming van het interne beraad en goed functioneren van de 

overheid). Voorbeelden van veel voorkomende conceptdocumenten zijn o.a. 

de hotspotlijst van de hotspot COVID-19 en het sjabloon 

afbakeningsdocument Rijk hotspot COVID-19. 

• Er zijn zienswijzen gevraagd aan de JenV (waaronder de NCTV), VWS, AZ, 

RIVM en BZK (CIO Rijk). Met het huidige voornemen tot openbaarmaking 

wordt aan eventueel geuite bezwaren zo veel mogelijk tegemoet gekomen.  

• De verzending van de Kamerbrief, de verzending van het besluit (in mandaat 

te nemen door DWJZ) en de online publicatie worden op elkaar afgestemd. De 

Kamer wordt eerst geïnformeerd, waarna de stukken openbaar worden. 

• De Kamer kan de attendering en publicatie – zoals altijd – aangrijpen om 

informatie te vragen die op grond van de Woo geweigerd is. Er zal van geval 

tot geval moeten worden bezien in hoeverre er goede reden en grond is om 

ook (vertrouwelijke) verstrekking richting de Kamer te weigeren of niet.  
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Datum 

27 januari 2023 

 

Voor concepten geldt dat BZK eerder in een Kamerbrief heeft laten weten dat 

concepten in beginsel ook niet aan de Kamer worden verstrekt.  

• M.b.t. termijn: deze is formeel al verlopen. Het NA heeft echter, gelet op de 

omvang van het verzoek, afspraken gemaakt met de verzoekster over de 

termijn van afhandeling. Het is zaak dit dossier z.s.m. af te ronden en brief en 

besluit uit te zenden.  

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Het grootste deel van de documenten worden openbaar gemaakt met 

uitzondering van persoonsgegevens, interne e-mail postbussen en toegangscodes.  

 

Het niet openbaar maken van informatie heeft in dit geval enkel betrekking op 

conceptdocumenten en informatie die buiten de reikwijdte van het verzoek valt. 

 


