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Beantwoording vragen Eerste Kamer over 

openbaarmaking conceptrapport EK 

Aanleiding 

De PvdD en de SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en 

Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit hebben u per brief van 29 november 2022 nadere vragen gesteld 

naar aanleiding van uw reactie van 17 en 28 oktober om vertrouwelijk 

documenten te verstrekken, waaronder het conceptadvies van AcICT. Met de 

bijgevoegde brief beantwoordt u de gestelde vragen.  

Geadviseerd besluit 

Ondertekening van de brief aan de Eerste Kamer. 

Kern 

De leden van de fractie van de PvdD en de SP hadden eerder verzocht om (een 

afschrift van) het conceptadvies en de reactie daarop met de Kamer te delen.1 In 

de gestelde vragen willen zij de relatie weten met de Woo, het belang van de 

staat en de gemaakte juridische overwegingen. 

 

Nu het conceptadvies afkomstig is van AcICT heeft u hen geconsulteerd over het 

verstrekken. AcICT heeft daarop aangegeven te hechten aan de vertrouwelijkheid 

van het hoor- en wederhoorproces bij de totstandkoming van een advies en dat 

verstrekking van conceptadviezen de objectieve waarheidsvinding in de weg 

staat. Daarop heeft u de documenten vertrouwelijk aan de Eerste Kamer 

verstrekt. 

In de beantwoording geeft u aan hoe u deze afweging heeft gemaakt. 

Ook verduidelijkt u dat er u geen beroep heeft gedaan op het belang van de staat 

bij de beslissing om de documenten vertrouwelijk te verstrekken. 

 

In de beantwoording gaat u tevens in op de Woo. Op basis van de Woo worden 

conceptrapporten niet verstrekt. Voor een ordentelijk verloop van het 

besluitvormingsproces is het belangrijk dat dit gebeurt op basis van voldragen 

documenten. Wanneer conceptrapporten openbaar worden gemaakt kan dit 

schadelijk zijn voor het goed functioneren van de Staat in de zin van artikel 5.1, 

tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo. Er kan dan immers een publiek debat 

ontstaan over een document dat vanwege de conceptstatus ervan nog niet 

 
1 Kamerstukken I 2022/23, 33118, EN, p 2. 
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voldragen is en daarmee op die manier geen onderdeel uitmaakt van dit publieke 

debat, juist omdat het nog niet voldragen is. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording nadere vragen 

nav documenten betreffende 

het conceptadvies AcICT. 

  

 




