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Overheidsorganisaties hebben grote ambities op het gebied van digitaal werken, digitale dossiers en
uiteindelijk digitaal archiveren. De noodzaak om, in ieder geval op hoofdlijnen, een samenhangende visie op de
digitale informatiehuishouding te hebben wordt dan ook nauwelijks betwist. Belangrijke delen van de digitale
informatie blijven echter veelal buiten beeld en de eisen
voor duurzame toegankelijkheid worden op slechts een
beperkt deel van de digitale archiefbescheiden toegepast.
Voor een deel kan dit worden toegeschreven aan de
definiëring van
het begrip ‘archiefbescheiden’ in de Archiefwet 1995.
In een aantal gevallen hebben individuele organisaties
visies op het digitaliseren van de primaire processen en
beleidsplannen voor het digitale archiefbeheer waarin
digitalisering van de dossiers is uitgewerkt.

Het probleem van digitale duurzaamheid geldt voor alle overheidspartijen. De kaders voor oplossingen zijn in
principe generiek, er kunnen wel verschillen zijn in vertrouwelijkheids/ autorisatieniveau en de te hanteren
bewaartermijnen . Het vraagstuk van digitale duurzaamheid zal binnen de komende twee jaar op veel agenda’s
van publiekrechtelijke organisaties staan. Haast met het uitbrengen van het katern is dus geboden, anders
wordt het paard achter de wagen gespannen. Het Nationaal Archief dringt aan op het benoemen van de
digitale archiefbescheiden en het voeren van beleid hierop. De Erfgoedinspectie onderzoekt in hoeverre
organisaties daar invulling aan geven en hamert in haar rapportages op het feit dat dit bij veel organisaties nog
onder de maat is.
Nu digitaal het ‘nieuwe normaal’ wordt en de (archief)informatie binnen Overheidsorganisaties voor nieuw /
ander / breder hergebruik wordt ontsloten, is het noodzakelijk om hier algemeen geldende regels over op te
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stellen. Eerder zijn deze onderwerpen reeds belicht , echter niet vastgesteld in de context van NORA. Een
dossier katern “Gegevens en documenten” dat in het verleden
binnen NORA is opgepakt, is niet afgerond.
Zoals bekend wordt in het vervolg van NORA gewerkt aan een
katern Verbinden. Dit katern wordt uitgewerkt naar de
onderdelen Front-Office, Basisregistraties en e-Dossiers. Voor
elk van deze onderdelen geldt dat zij sterk gebaat zijn bij een
goede uitwerking van digitale informatieduurzaamheid. Digitale
informatieduurzaamheid is ook noodzakelijk voor de
transparantie die de overheid wenst te bieden aan burgers en
bedrijven. Door digitale informatieduurzaamheid wordt
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Bijvoorbeeld de rapporten “Beperkt houdbaar?; Duurzame toegankelijkheid in een digitale omgeving bij de rijksoverheid
en “Doelarchitectuur digitale duurzaamheid” als onderdeel van de EAR - Enterprise Architectuur Rijksdienst.

informatie binnen de overheid duurzaam toegankelijk en wordt tijd-, plaats-, organisatie- en
apparaatonafhankelijk (samen)werken (beter) mogelijk.
Samenvattend moet om een goed samenwerkende overheid te ondersteunen en digitaal dementeren tegen te
gaan dit onderwerp worden uitgewerkt.

Uitwerking van het onderwerp Digitale (informatie)duurzaamheid levert verdieping op voor de reeds
onderkende onderdelen in het katern Verbinden, levert een bijdrage aan de transparantie van de overheid
(over welke –archief- gegevens beschikt de overheid) en biedt een basis voor overheidsinstanties bij het
vormgeven van beleid voor archieven en dossiers.
Aansluiting bij eerder opgestelde (relevante) documenten is noodzakelijk en kan bijdragen om snel tot
resultaat te komen.

In een katern Digitale informatieduurzaamheid zullen vermoedelijke de volgende onderdelen aan de orde
moeten komen:
- Relevante externe kaders en richtlijnen
- Drivers en constraints
- Principes, modellen en Patronen
- Voorzieningen
- Randvoorwaarden en
- Aansluiting bij overige NORA onderwerpen
Vanuit de Architectuurraad van de Manifestgroep stellen wij Digitale informatieduurzaamheid voor als
e
onderwerp voor het 4 katern NORA.
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