
Regeling afhandeling van anonieme post 

 

Artikel 1. Definities 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. post zonder afzender: een brief of e-mail die informatie bevat die specifiek is gericht aan de 

Kamer dan wel een of meer van haar commissies of leden en waarbij de naam en adresgegevens 

van de afzender bij ontvangst niet bekend zijn; 

b. anonieme post: post als bedoeld in artikel 2, onderdeel b; 

c. ontvangende dienst: de dienst van de ambtelijke organisatie van de Kamer waar de post 

zonder afzender is binnengekomen. 

  

Artikel 2. Achterhalen van naam en adresgegevens bij post zonder afzender  

 

De ontvangende dienst tracht de naam en adresgegevens van de afzender van post zonder 

afzender te achterhalen. Post zonder afzender wordt door de ontvangende dienst vervolgens 

aangemerkt en afgehandeld: 

a. als reguliere post, indien de naam en adresgegevens van de afzender worden achterhaald, en 

b. als anonieme post, indien de naam en adresgegevens van de afzender niet worden 

achterhaald. 

 

Artikel 3. Selectie van anonieme post 

 

Anonieme post wordt door de ontvangende dienst onderscheiden in anonieme post: 

a. met een bedreigend karakter, 

b. met een onbegrijpelijke of niet-consistente inhoud, of  

c. met een begrijpelijke inhoud, waarbij onderscheid wordt gemaakt in: 

1°. anonieme post met een begrijpelijke inhoud die vermoedelijk betrekking heeft op verborgen 

misstanden of onrecht, of 

2°. overige anonieme post met een begrijpelijke inhoud. 

 

Artikel 4. Afhandeling van anonieme post met een bedreigend karakter 

 

1. Anonieme post met een bedreigend karakter wordt door de ontvangende dienst terstond 

doorgezonden aan de Beveiligingsambtenaar.  

2. De Beveiligingsambtenaar overlegt met het hoofd van de Beveiligingsdienst en de directeur 

Bedrijfsvoering, Financiën en Personeel en Organisatie over eventueel te nemen maatregelen en 

brengt de ontvangende dienst schriftelijk op de hoogte van de uitkomst van het overleg. 

3. De anonieme post, bedoeld in het eerste lid, en het schriftelijke bericht, bedoeld in het 

tweede lid, worden door de Beveiligingsambtenaar doorgezonden aan het Centraal Archief, dat 

zorg draagt voor registratie en archivering.  

 

Artikel 5. Afhandeling van anonieme post met een onbegrijpelijke of niet-consistente 

inhoud 

  

Anonieme post met een onbegrijpelijke of niet-consistente inhoud wordt door de ontvangende 

dienst doorgezonden aan het Centraal Archief, dat zorg draagt voor registratie en archivering.  

 

Artikel 6. Afhandeling van anonieme post met een begrijpelijke inhoud die vermoedelijk 

betrekking heeft op verborgen misstanden of onrecht 

 

1. Anonieme post met een begrijpelijke inhoud die vermoedelijk betrekking heeft op verborgen 

misstanden of onrecht wordt door de ontvangende dienst doorgezonden aan de Commissie voor de 

Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. 



2. De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven registreert de anonieme 

post, bedoeld in het eerste lid, beoordeelt of de anonieme post betrekking heeft op verborgen 

misstanden of onrecht en beslist of de anonieme post inhoudelijk behandeld wordt of terzijde wordt 

gelegd. 

3. Indien de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven beslist dat de 

anonieme post, bedoeld in het eerste lid, inhoudelijk behandeld wordt, zendt zij deze door aan de 

relevante commissie(s) of het Stafbureau van de Voorzitter, die de inhoudelijke behandeling 

verzorgt. 

4. De anonieme post, bedoeld in het eerste lid, wordt door de Commissie voor de 

Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven doorgezonden aan het Centraal Archief, dat zorg draagt 

voor registratie en archivering. 

 

Artikel 7. Afhandeling van overige anonieme post met een begrijpelijke inhoud 

 

1. Overige anonieme post met een begrijpelijke inhoud wordt door de ontvangende dienst 

geregistreerd en direct doorgezonden aan de relevante commissie(s) of het Stafbureau van de 

Voorzitter. 

2. De betreffende commissie dan wel het Stafbureau van de Voorzitter beslist of de anonieme 

post, bedoeld in het eerste lid, inhoudelijk behandeld wordt of terzijde wordt gelegd.  

3. De anonieme post, bedoeld in het eerste lid, wordt door de betreffende commissie dan wel 

het Stafbureau van de Voorzitter, doorgezonden aan het Centraal Archief, dat zorg draagt voor 

registratie en archivering. 

 

Artikel 8. Overzicht van geregistreerde anonieme post met een begrijpelijke inhoud 

  

1. De Dienst Informatievoorziening stuurt aan het begin van de maand een overzicht van de in 

de voorgaande maand geregistreerde anonieme post als bedoeld in de artikelen 6 en 7 aan het 

Stafbureau van de Voorzitter en aan de Griffies Commissies. 

2. Het Stafbureau van de Voorzitter brengt het overzicht, bedoeld in het eerste lid, ter kennis 

van het Presidium. 

3. De Griffies Commissies brengen het overzicht, bedoeld in het eerste lid, ter kennis van de 

commissies. 

 

 

Toelichting  

 
Op 22 juni 2015 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken overleg gevoerd met de 

Voorzitter van de Tweede Kamer over de Raming Tweede Kamer 2016. Tijdens dit overleg is de 
behandeling van anonieme post binnen de Tweede Kamer aan de orde geweest en heeft de 
Voorzitter de Kamer toegezegd een definitieve, organisatiebrede regeling voor de afhandeling van 
anonieme post op te laten stellen.   
 
De Regeling afhandeling anonieme post vervangt de tijdelijke werkwijze die vanaf  juni 2015 van 

kracht was en zet daarmee de reeds bestaande werkwijzen om in een eenduidig en 
organisatiebreed geldend kader.  
 


