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Aanleiding 
De Tweede Kamer verwacht dit najaar meerdere reacties die betrekking hebben 
op de Archiefwet. Om onduidelijkheid te voorkomen, informeert u de Kamer over 
het tijdpad waarin e.e.a. verwacht kan worden. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord met de tijdlijn en het proces zoals genoemd in de brief. 

Toelichting 
- Momenteel wordt er gewerkt aan een nota naar aanleiding van het verslag 

over het wetsvoorstel Archiefwet 2021. Het is goed gebruik om dezelfde tijd 
te nemen voor het opstellen van deze nota, als de Kamer heeft genomen 
voor het opstellen van het verslag. Het duurt een aantal maanden langer 
aangezien u naar aanleiding van de vragen in het verslag wijzigingen 
aanbrengt in het wetsvoorstel en het wetsvoorstel met een nota van wijziging 
nogmaals langs de Ministerraad moet. Dat wordt naar verwachting januari 
2023. 

- De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft op 3 oktober jl. advies 
uitgebracht n.a.v. het debat over archivering van chatberichten bij het 
ministerie van AZ. Hierin worden ook adviezen gericht aan de minister van 
OCW. In het debat over de staat van het hotspotarchief COVID-19 zijn er 
vragen gesteld over de toepasbaarheid van de archiefwetgeving. U geeft in 
de brief aan dat u reageert op deze vragen en adviezen in de nota naar 
aanleiding van het verslag en de nota van wijziging. 

- Medio januari 2023 wordt er nog een vooral praktisch advies verwacht van 
het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding over de omgang 
met sms- en chatberichten en de relatie met de wetgeving. De inhoud van 
het advies is nog niet bekend en u reageert hier dus nog niet op. 

- De regeringscommissaris informatiehuishouding geeft binnenkort een advies 
over het beleid rond de archivering van chatberichten. Hij geeft geen advies 
over de wetsinterpretatie en daarom verwijzen we hier niet naar in de brief. 

- Op 4 oktober jl. is er een motie ingediend door Van Tielen en Paulusma om 
de Tweede Kamer voorafgaande aan het reguliere proces te voorzien van 
informatie over wijzigingen in de Archiefwet. De motie is aangehouden. Door 
bijgaande brief wordt de Kamer geïnformeerd dat alle informatie over het 
wetsvoorstel in januari 2023 beschikbaar zal zijn. 
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