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Geachte mevrouw Uslu, 

Hierbij bied ik u het rapport De archivering van chatberichten bij het ministerie 

van Algemene Zaken aan. De afgelopen maanden heeft de Inspectie 

Overheidsinformatie en Erfgoed onderzocht hoe het ministerie van Algemene 

Zaken chatberichten archiveert. Aanleiding van het onderzoek was het signaal in 

de media dat de premier sms-berichten van zijn telefoon verwijderde.1  

In dit rapport staan de uitkomsten van het inspectieonderzoek. 

De Inspectie doet aanbevelingen aan het ministerie van Algemene Zaken op het 

gebied van de randvoorwaarden voor archivering, voor archiefvorming en -beheer 

in het algemeen en voor archivering van chatberichten in het bijzonder. 

De Inspectie constateert echter ook dat het momenteel onvoldoende duidelijk is 

wat precies archiefbescheiden zijn, welke ruimte overheidsorganen hebben om 

beslissingen over het archiveren van informatie te nemen, wie bij die beslissingen 

betrokken moeten zijn en hoe overheidsorganen zich over die beslissingen 

moeten verantwoorden. Dat geldt ook voor chatberichten. Deze onduidelijkheid 

komt de naleving van de Archiefwet niet ten goede. Daarom doet de inspectie aan 

u (op hoofdlijnen) de volgende aanbevelingen:

• Informeer, in afwachting van de nieuwe Archiefwet, overheidsorganen

nader over de afbakening van het begrip “archiefbescheiden”. Verduidelijk

dat ook in de nieuwe Archiefwet.

• Garandeer in de nieuwe Archiefwet dat bij de waardering van informatie

rekening wordt gehouden met de belangen voor de werkprocessen (in het

rapport bedrijfsvoering genoemd), voor verantwoording en voor het

cultureel erfgoed. Voorkom dat overheidsorganen op eigen houtje kunnen

beslissen om archiefbescheiden niet in beheer te nemen. Borg dat

gemaakte afwegingen kenbaar en navolgbaar zijn.

1 F. Hendrickx & E. Verwiel, ‘Premier Rutte wiste jarenlang iedere dag berichten op telefoon’, De 

Volkskrant 18 mei 2022. 
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Daarnaast constateert de Inspectie dat ambtenaren bij het ministerie van 

Algemene Zaken zich, bij de afweging om chatberichten al dan niet te archiveren, 

baseerden op de rijksbrede Instructie bewaren chatberichten. Naar het oordeel 

van de Inspectie is deze instructie niet in lijn met de Archiefwet en moet deze 

worden aangepast. Daarom bevat het rapport ook aanbevelingen aan de minister 

van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en wordt dit rapport ook aan haar 

organisatie aangeboden. 

Voor de gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen van de Inspectie verwijs ik 

u graag naar bijgaande rapportage. Voor de bevindingen en aanbevelingen over

de Archiefwet betreft dat vooral Hoofdstuk 2.

Graag ontvang ik van u een reactie op de aanbevelingen in hoofdstuk 2 van het 

rapport. We hebben begrepen dat u zult reageren nadat ook andere rapporten 

over dit onderwerp beschikbaar zijn. 

Dit rapport wordt op 3 oktober gepubliceerd op de website van de Inspectie 

Overheidsinformatie en Erfgoed. De minister van Algemene Zaken heeft ons laten 

weten dit rapport te zullen aanbieden aan de Tweede Kamer. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. O. Andersen 

Hoofinspecteur Overheidsinformatie 


