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Uw Kamer heeft het Adviescollege ICT (AcICT) gevraagd om een advies uit te 
brengen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit adviescollege is 
onafhankelijk en kent een toetsproces dat is ingericht op een zorgvuldige 
advisering. Onderdeel van dit proces is het aanbieden van een conceptadvies voor 
hoor en wederhoor. Dat is ook in dit geval gebeurd.  
 
De leden van de fracties van de SP en de PvdD vragen mij om dat conceptadvies 
aan uw Kamer toe te zenden. Feitelijk wordt in het eerste verzoek gevraagd om 
een conceptadvies openbaar te maken dat dit onafhankelijke adviescollege heeft 
opgesteld naar aanleiding van de opdracht van uw Kamer. Ik wil daarbij geen 
afbreuk doen aan de waarborgen waarmee het toetsproces is omkleed en de 
gebruikelijke werkwijze waarmee AcICT zijn adviestaken uitvoert. 
Vertrouwelijkheid van het conceptadvies is in de hoor- en wederhoorfase van 
belang voor een goed verloop van het adviesproces. Nu het document van AcICT 
afkomstig is heb ik met hen contact gezocht en uw vraag aan AcICT voorgelegd.  
 
AcICT geeft aan: “Er wordt zeer gehecht aan vertrouwelijkheid van het beginsel 
van hoor en wederhoor. Dit beginsel van hoor en wederhoor is onmisbaar om 
eventuele hiaten, fouten en eenzijdige berichtgeving te signaleren en het 
eindrapport zo compleet, correct en evenwichtig mogelijk te maken. Een 
doorbreking van de vertrouwelijkheid van dit beginsel staat objectieve 
waarheidsvinding in de weg. Geïnterviewden en betrokkenen bij het onderzoek 
kunnen zich niet meer vrij voelen om de benodigde informatie te verstrekken. 
AcICT ziet dat het ministerie nu gevraagd wordt deze vertrouwelijkheid rondom 
het conceptrapport van het AcICT en haar ambtelijke reactie openlijk te 
doorbreken met alle toekomstige risico’s van dien. AcICT vertrouwt erop dat dit 
een uitzondering is en met deze informatie zeer vertrouwelijk wordt omgegaan”.  
 
Om zowel recht te doen aan het belang van informatie van uw Kamer als aan de 
waarborgen van het toetsproces, zal ik het conceptrapport vertrouwelijk met uw 
Kamer delen.  
 
 
Het delen in vertrouwelijkheid geldt ook voor de reactie op het conceptrapport 
waar de betrokken Kamerleden om vragen in vraag 2. Hier wordt gevraagd naar 
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Met u deel ik deze ambtelijke reactie in vertrouwen, dit met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid van het beginsel van hoor en wederhoor.  
 
Op het derde verzoek om openbaarmaking kom ik afzonderlijk bij u terug. 
 
Bovenstaande betekent dat het concept-AcICT advies en de ambtelijke reactie 
hierop, vertrouwelijk ter inzage worden gelegd, alleen voor leden, bij de Griffier 
van de Eerste Kamer. Door middel van de vertrouwelijke verstrekking kan uw 
Kamer kennisnemen van de inhoud van de stukken zonder dat daarmee afbreuk 
wordt gedaan aan de waarborgen rondom hoor- en wederhoor als onderdeel van 
het adviesproces van dit onafhankelijke college.  
 
 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge 
  
  
  


