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Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale 
informatie is de basis' 
 
versie 30 augustus 2013 

De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen 
uitvoeren van alle bedrijfsprocessen binnen de overheid, inclusief de naar buiten gerichte 
dienstverleningsprocessen. 

Overheidsinformatie 

Onder overheidsinformatie verstaan we alle bij de overheid berustende informatie die gegenereerd, 
ontvangen of verzameld is in het kader van de uitvoering van een overheidstaak1. Grofweg kan 
overheidsinformatie worden ingedeeld naar: 
1. actueel te houden informatie, zoals actuele basis- en kerngegevens; 
2. in bewerking zijnde informatie zoals concept-brieven, -rapporten, - berekeningen en –besluiten 

of beschikkingen; 
3. informatie die niet meer wijzigt, maar binnen de context van de publieke taak van een 

overheidsorganisatie wel betekenis heeft, zowel voor hergebruik in lopende werkprocessen als 
voor het reconstrueren van het eerder handelen van de organisatie. Daarbij gaat het zowel om 
gestructureerde gegevens, zoals historische basis- en kerngegevens, als om ongestructureerde 
gegevens zoals ontvangen aanvragen, brieven, sommige e-mails, vastgestelde rapporten, 
genomen besluiten en verzonden beschikkingen (dus ook eerder aan burgers, bedrijven en 
instellingen verleende diensten). De Archiefwet zegt dat de overheid deze informatie moet 
archiveren2. 

De beschikbaarheid van digitale overheidsinformatie 

Digitale rond de klant c.q. burger georganiseerde dossiers, ook wel e-dossiers genoemd, die nodig 
zijn bij dienstverleningsprocessen, kunnen alleen werken als alle relevante informatie digitaal 
beschikbaar is, ook de gearchiveerde informatie. Is dat niet het geval, dan zal het beeld van de 
situatie van de klant onvolledig of onbetrouwbaar zijn. Ook hybride situaties, met wel digitale versies 
terwijl de formele versies met alle parafen in papieren vorm in de archiefruimte liggen, zijn dan niet 
wenselijk. Digitaal archiveren is daarmee een voorwaarde geworden voor het functioneren van een 
moderne elektronische overheid. 

Voor bijvoorbeeld het streven naar transparantie door actieve openbaarmaking van 
overheidsinformatie geldt iets vergelijkbaars. Iedereen begrijpt dat voor actieve openbaarmaking van 
grote hoeveelheden overheidsinformatie maar een kanaal in aanmerking komt, en dat dat internet is, 
maar dat vergt wel dat alle informatie die in aanmerking komt voor actieve openbaarmaking, digitaal 
beschikbaar moet zijn3. 

Als digitale informatie de grondstof is voor het functioneren van een moderne overheidsorganisatie, 
dan moet die informatie ook betrouwbaar zijn, goed beheerd worden en zowel goed beveiligd als 
goed ontsloten zijn. En het moet mogelijk zijn die informatie goed uit te wisselen. Daarvoor is het 
nodig de processen voor het ordenen, opslaan, beheren, bewaren en ontsluiten van gegevens en 
voor het geschikt maken van deze gegevens voor uitwisseling, goed te regelen. 

                                                      
 
1 De brief van 30 mei 2011 van het ministerie van BZK aan de Tweede Kamer betreffende 'Hergebruik en 

Open Data: naar betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van overheidsinformatie" formuleert het als 
volgt: "Overheidsinformatie is een breed begrip. Het gaat om bij de overheid berustende informatie die 
betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid, dat wil zeggen: gegenereerd of verzameld is in het 
kader van de uitvoering van een overheidstaak". 

2 Er kan nog een vierde restcategorie worden benoemd en die betreft alle informatie met geen of weinig 
formele betekenis die vaak ook tijdelijk van aard is. Denk aan bijvoorbeeld persoonlijke aantekeningen en 
een belangrijk deel van de interne e-mailberichten. Dergelijke 'werkinformatie' met in principe een tijdelijk 
karakter wordt over het algemeen niet gerekend tot wat men benoemt als overheidsinformatie. 

3 Burgers die dat kanaal niet gebruiken, zullen de informatie die zij wensen moeten blijven aanvragen. 
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Digitaal archiveren 

Binnen de overheid lijkt digitaal werken vanzelfsprekend. Bijna elke informatieverwerkende 
medewerker van de overheid werkt met een computer. Maar dat is het niet. Want bij veel 
overheidsorganisaties hebben de formeel geldige stukken nog steeds de vorm van papieren 
stukken. Die worden bewaard in fysieke archiefruimten en archiefbewaarplaatsen4. 

e-Handtekening 

Veel hybride situaties bestaan mede door het ontbreken, dat wil zeggen nog niet geïmplementeerd 
zijn, van oplossingen voor een elektronische handtekening, elektronische parafen en persoonlijke 
elektronische aantekeningen. In de reeks randvoorwaarde, beschikbaarheid digitale informatie en 
kunnen gebruiken van digitale informatie is een oplossing voor de elektronische handtekening dus 
een belangrijke randvoorwaarde. 

Oplossingen zoals voor een elektronische handtekening functioneren op basis van techniek. Maar 
de juridische aspecten zijn net zo belangrijk en weer een voorwaarde voor het werken van dergelijke 
oplossingen. Dat geldt overigens ook voor andere nog hybride situaties. Zo worden formele stukken, 
ook tussen overheden onderling, in verschillende gevallen nog op papier uitgewisseld vanwege die 
juridische aspecten. 

Alle informatie heeft een eigenaar 

Goed beheer begint met het principe dat alle overheidsinformatie een eigenaar heeft, op het niveau 
van overheidsorganisaties onderling en binnen organisaties op het niveau van 
managementverantwoordelijkheden. 

Overeenkomstige informatie binnen de overheid heeft bij voorkeur één eigenaar in de vorm van een 
overheidsorganisatie. Alle andere overheidsorganisaties weten per soort informatie welke 
organisatie dat is. Binnen een organisatie geldt hetzelfde: overeenkomstige informatie heeft één 
eigenaar op managementniveau, en de rest van de organisatie weet dat ze daar moet zijn voor het 
kunnen gebruiken van die informatie. 

De eigenaar van overheidsinformatie is verantwoordelijk voor de juistheid en de kwaliteit van die 
informatie, voor de metagegevens over die informatie, voor het beheren, bewaren en ontsluiten van 
die informatie, voor het beveiligen van die informatie en voor het geven van toegang tot die 
informatie. 
Dit sluit niet uit dat degene die informatie levert altijd verantwoordelijk blijft voor de juistheid 
(waarheidsgetrouwheid) van die informatie. Zo is de burger verplicht waarheidsgetrouwe 
adresinformatie te verschaffen aan een gemeente; en moet de gemeente instaan voor de juistheid 
van gegevens die zij aanlevert aan of invoert in een landelijke basisregistratie. 

Informatiemodellen en semantiek 

Hergebruik van overheidsinformatie, intern en in de digitale dienstverlening aan burgers, is niet 
mogelijk zonder het uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen in en buiten de 
organisatie. Daarvoor en voor het combineren van gegevens met bijvoorbeeld e-dossieroplossingen 
moeten overheidsorganisaties de betekenis (de semantiek) en de vorm van informatie onderling 
afstemmen en vastleggen in informatiemodellen. Omgekeerd zijn die informatiemodellen nodig om 
te kunnen afstemmen. 

Het afstemmen van de betekenis van begrippen moet bij voorkeur reeds plaatsvinden bij het 
formuleren van (nieuwe) wetgeving. Verschillen die daar ontstaan en kansen die daar gemist 
worden, zijn op architectuurniveau lastig te repareren. Zie ook de uitbreiding van het NORA 9-
vlaksmodel in figuur @@. 

 

                                                      
 
4 Archiefruimten en archiefbewaarplaatsen zijn formele begrippen zoals gedefinieerd in de op archivering 

betrekking hebbende wet- en regelgeving. 
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Figuur @@ 

De gezamenlijke overheidsorganisaties maken afspraken over een gemeenschappelijke techniek en 
taal voor het modelleren en beschrijven van hun informatiemodellen, opdat het afstemmen van 
informatiemodellen in en tussen organisaties niet gehinderd wordt door niet-inhoudelijke barrières. 

Overheidsorganisaties stemmen de inhoud van hun informatiemodellen vervolgens onderling zo af 
dat de barrières voor het uitwisselen en hergebruiken van overheidsinformatie minimaal zijn. Bij 
overeenkomstige informatie met betekenisverschillen maken zij keuzes: 
- of de betekenissen worden gelijk getrokken; 
- of er is een goede reden om dat niet te doen omdat een andere context vraagt om andere 

nuances, en dan worden de verschillen expliciet gemaakt, uitgemodelleerd (bijvoorbeeld met de 
techniek van contextuele verbijzondering) en vastgelegd. 

Deze lijn wordt bij voorkeur ook gevolgd bij de verdere harmonisatie van het landelijke stelsel van 
basisregistraties5. 

Overheidsorganisaties leggen in hun informatiemodellen ook de relaties met (begrippen in) wet- en 
regelgeving vast. De overheid als geheel gaat op het niveau waar wet- en regelgeving wordt 
geformuleerd en vernieuwd de semantiek van overheidsinformatie managen. Op dat niveau gaat de 
overheid rekening houden met de gevolgen van wet- en regelgeving voor informatiemodellen op 
architectuurniveau en daarmee met wat er moet gebeuren op het niveau van de inrichting van de 
overheidsinformatievoorziening. 

Metagegevens leggen de basis voor beveiligen, archiveren en ontsluiten 

Informatiebeveiliging gaat niet alleen, maar wel voor een belangrijk deel over het waar nodig 
afschermen van overheidsinformatie. Dat staat in eerste instantie nogal haaks op het streven naar 
een transparante overheid die overheidsinformatie juist actief openbaar maakt. Daar komt bij dat 
ook voor actieve openbaarmaking internet het voorkeurskanaal is, terwijl daar ook de grootste 
beveiligingsrisico's zitten. Aan die combinatie op een beheersbare manier invulling geven vergt een 
slimme aanpak, die al bij de bron oftewel het ontstaan en opslaan van informatie kan beginnen. Die 
aanpak is het labelen van informatie met metagegevens die de parameters bevatten voor zowel 
beveiliging als ontsluiting. Bij archivering wordt zo'n aanpak al toegepast. Bewaartermijnen die 
bepalen dat informatie bijvoorbeeld 20 jaar wordt bewaard en daarna vernietigd, worden al direct bij 
het opslaan van gearchiveerde informatie als metagegevens toegevoegd. Met deze aanpak lezen 
                                                      
 
5 Dit met aandacht voor de oorzaken van wat in het verleden nog niet gelukt is zoals autonomie, bedrijfs- en 

verdienmodellen, prioritering, doorzettingsmacht en regie. 
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systemen voor het beveiligen, ontsluiten en vernietigen van overheidsinformatie in metagegevens af 
hoe ze moeten omgaan met de informatie waar die metagegevens bijhoren. Een voordeel is ook dat 
op die manier de parameters die uitvoering geven aan aspecten zoals privacy, doelbinding, toegang 
en openbaarmaking worden vastgelegd op een moment dat het zicht op de aard en de context van 
de informatie nog maximaal is. 

Verantwoordelijkheden van een eigenaar van informatie 

De eigenaar van overheidsinformatie is verantwoordelijk voor: 
- het verwerven van die informatie; 
- het controleren van de informatie; 
- het ordenen van de informatie; 
- het voorzien van de informatie van de juiste metagegevens voor of over onder andere de bron, 

de beheergeschiedenis, de context, de categorieindeling (ordeningsgegevens zoals een 
archiefcode, wel of niet publieke informatie), de kwaliteit, het te hanteren regime voor beheren, 
bewaren en vernietigen (waaronder een bewaartermijn), het te hanteren beveiligingsniveau, het 
opslagformaat en de structuur van de informatie (welke nodig zijn om de informatie in technische 
zin te kunnen lezen en in semantische zin te kunnen interpreteren) en de wijze van ontsluiten 
(doelgroepen, wel of niet actief openbaar maken, autorisaties); 

- het geordend en duurzaam opslaan, beheren en bewaren van de informatie; 
- het ontsluiten van de informatie; 
- het vernietigen van de informatie volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving (waaronder 

de Archiefwet). 

Voor het invullen van deze verantwoordelijkheden en het bewaken ervan werken 
overheidsorganisaties met gezamenlijk afgesproken gestandaardiseerde normen en richtlijnen 
waaronder ISO- en NEN-normen en zogenoemde baselines voor beveiliging, archivering en 
gegevenskwaliteit. 

Middelen voor organisatieoverstijgende taken 

Als voor een overheidsorganisatie als eigenaar van overheidsinformatie het beheren, ontsluiten en 
leveren van die informatie aan en via ketenpartners leidt tot een verantwoordelijkheid en taak die de 
uitvoering van haar wettelijke taken ontstijgt, dan wordt van de andere betrokken 
overheidsorganisatie verwacht dat deze naar rato bijdragen in de kosten van de taakverzwaring; dit 
tenzij de financiering op een andere manier is geregeld. Een en ander kan leiden tot financiële 
hulpconstructies op sectorniveau, bestuurslaagniveau of landelijk niveau. 

Principes 

Mogelijke principes zijn: 

(heeft een nader af te stemmen relatie met de principes die al genoemd worden in de concept-visie) 

a. Alle overheidsinformatie heeft een eigenaar, die eigenaar is bekend en die eigenaar is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en het beheer van die informatie. 

b. Gelijksoortige overheidsinformatie heeft bij voorkeur één overheidsorganisatie als eigenaar en 
wordt waar nodig en nuttig voor goede dienstverlening en effectieve en efficiënte overheid 
gedeeld. Benodigde gemeenschappelijke voorzieningen voor het beheren en uitwisselen van 
deze informatie zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

c. Overheidsorganisaties archiveren de overheidsinformatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn 
digitaal en bewaren en ontsluiten gearchiveerde overheidsinformatie eveneens digitaal. 

d. De gezamenlijke overheidsorganisaties maken afspraken over een gemeenschappelijke 
techniek en taal voor het modelleren en beschrijven van hun informatiemodellen. 

e. Overheidsorganisaties leggen in informatiemodellen van alle overheidsinformatie waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, vast wat de betekenis van die informatie is (de semantiek) en wat de 
relaties zijn met andere overheidsinformatie in of buiten de eigen organisatie. 

f. Overheidsorganisaties leggen in hun informatiemodellen de relatie met begrippen in wet- en 
regelgeving vast. 
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g. Overheidsorganisaties stemmen de inhoud van hun informatiemodellen onderling af opdat de 
barrières voor het uitwisselen en hergebruiken van overheidsinformatie minimaal zijn. 

h. Overheidsorganisaties zorgen voor een kwaliteit van de overheidsinformatie waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, die voldoet aan omschreven en vastgestelde normen. 

i. Overheidsorganisaties leggen bij het opslaan van overheidsinformatie - met metagegevens - de 
basis voor het volgens beschreven normen en regels beheren, beveiligen, archiveren en 
ontsluiten (inclusief actief openbaar maken) van deze informatie. 

 

                                                      --------------------------------------- 

 


