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Verbetering 
informatiehuishouding
Rijk



Deze waaier is bedoeld om u te informeren 
over de zeven actielijnen uit het kabinets- 
standpunt Meerjarenplan verbetering 
informatiehuishouding Rijk 2019. Daarin is  
de opdracht neergelegd welk onderwerp op 
welk moment verbeterd moet zijn.  
U hoeft dat niet alleen te doen. Per actielijn 
vindt u informatie over het aanbod vanuit  
het Rijksprogramma Duurzaam Digitale 
Informatiehuishouding (RDDI). Samen 
brengen we de informatiehuishouding  
op orde.

www.informatiehuishouding.nl



Er zijn meerdere uitvoeringskaders op 
het gebied van informatiehuis houding 
die een update krijgen en worden 
samengevoegd in één duidelijk en 
integraal uitvoeringskader.  
Deze wordt gebaseerd op het recente 
kader van de Inspectie Overheids
informatie en Erfgoed. Dit uitvoerings
kader zal op termijn de afzonderlijke 
beleidskaders informatiehuishouding 
vervangen.

Integraal  
uitvoeringskader
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Voor uw organisatie is het van belang of u  
al bekend bent met het toetsingskader van 
de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed  
en waar dit belegd is in uw organisatie. 

Aanbod: Wij delen het bestaande toetsings 
kader met u. U kunt dit benutten voor uw 
zelfevaluatie om te kijken waar uw informatie
huishouding al aantoonbaar op orde is en  
waar deze nog verbetering behoeft. 

RDDI actualiseert in de loop van 2019 de 
bestaande kaders tot één uitvoeringskader. 
Daarmee blijft het zelfevaluatie instrument 
voor u actueel.
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Weet u precies welke documenten  
u moet vernietigen en wanneer?  
Er zijn zoveel regels en wetten op het 
gebied van bewaren en vernietigen, 
dat het lastig kan zijn om het overzicht 
te bewaren. Daarom wordt er gewerkt 
aan het aanpassen van de regels rond 
bewaren en vernietigen voor digitale 
documenten. Ook worden de  
bewaar en vernietigingstermijnen 
waar mogelijk geharmoniseerd.

Aanpassen van  
regels rond bewaren  
en vernietigen
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Wordt er in uw organisatie op dit moment 
op de juiste manier digitale informatie 
vernietigd? En gebruikt u de specifieke 
bepalingen over Bewaren en Vernietigen in 
sectorale wetgeving bij het opstellen van  
de selectielijst(en)? 

Aanbod: RDDI heeft een tool ontwikkeld 
waarmee uw organisatie zicht krijgt op de voor 
u geldende wettelijke vernietigingstermijnen. 
Ook bieden we u een aanpak om het volwassen 
heidsniveau van uw organisatie op het gebied 
van digitale vernietiging in kaart te brengen. 
Tenslotte verzamelt RDDI voorbeelden van 
werkprocessen op het gebied van digitaal 
vernietigen.
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Email is niet meer weg te denken in 
ons werk, maar er is bij het Rijk nog 
geen uniforme en goede wijze waarop 
emails bewaard en gearchiveerd 
worden. Het Meerjarenplan schrijft 
voor dat alle overheidsorganisaties 
in 2021 een werkwijze voor email
archivering moeten invoeren, waarbij 
in principe alle email van ambtenaren 
bewaard wordt voor een periode van 
10 jaar. 

3
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Bewaart uw organisatie informatie in e-mails 
gedurende (minimaal) 10 jaar en heeft uw 
organisatie afspraken gemaakt met het 
Nationaal Archief over het archiveren van 
e-mails? RDDI heeft hiervoor een werkwijze 
bewaren e-mails Rijksoverheid ontwikkeld.  
U kunt deze werkwijze overnemen en 
afspraken maken met de ICT leverancier  
om dit te implementeren. 

Aanbod: RDDI heeft een werkwijze ontwikkeld 
die is geaccordeerd door het CIO Beraad en 
ICBR. Ook is er een handreiking beschikbaar  
met daarin een model selectiebesluit, een 
protocol over wie toegang krijgt tot bewaarde 
emails en informatie voor medewerkers.  
Ook beschikken we over goede voorbeelden 
van andere organisaties voor de implementatie. 
Tot slot werkt RDDI aan een zo eenvoudig 
mogelijke ICT toepassing.
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Er is veel informatie te vinden op 
overheidswebsites, maar bewaren  
we die informatie ook op de juiste 
manier? Het kabinet stelt dat er een 
uniforme werkwijze voor het archiveren 
van publieke websites van het Rijk  
moet komen. Gearchiveerde websites 
moeten ook vervroegd worden over
gebracht naar het Nationaal Archief.

Website 
archivering
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Alle rijksonderdelen dienen uiterlijk 2021 hun 
websites te archiveren conform het Rijkskader 
en de Richtlijn archiveren overheidswebsites. 
Door deel te nemen aan de rijksbrede 
aanbesteding wordt veel werk uit handen 
genomen. Toch zijn er ook voorbereidingen 
die u zelf zult moeten treffen. 

Is uw organisatie voorbereid op het voldoen  
aan de Richtlijn archiveren overheidswebsites 
en het Rijksbrede kader Websitearchivering 
Rijksoverheid? 

Aanbod: RDDI ontwikkelt een toolkit waarmee 
u uw eigen organisatie gereed kunt maken  
voor het op de juiste manier bewaren van de 
website(s).
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In steeds meer organisaties wordt 
gecommuniceerd door middel van 
berichtenapps, omdat het snel en 
makkelijk is. Dit levert vraagstukken 
op over het juiste gebruik ervan en 
hoe relevante informatie uit de 
berichtenapps moet worden bewaard 
en gearchiveerd.

Berichtenapps
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Heeft uw organisatie zicht op het zakelijk 
gebruik van apps? Weet u welke type 
berichten wel en niet geschikt zijn voor 
communicatie via apps? En weten  
uw medewerkers hoe ze belangrijke  
communicatie via berichtenapps  
moeten archiveren? 

Aanbod: Het CIO Beraad heeft in 2018 een 
Rijksbrede beleidslijn opgesteld voor het 
gebruik van berichtenapps. Hierin staat onder 
meer aangegeven dat berichtenapps in principe 
niet bedoeld zijn voor communicatie over 
bestuurlijke aangelegenheden. RDDI werkt in  
de loop van 2019 de beleidslijn nader voor u uit. 
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Het kabinet heeft het voornemen om 
de overbrengingstermijn terug te 
brengen van 20 naar 10 jaar. Papieren 
archieven overdragen is misschien 
gesneden koek, maar weet u wat u 
moet doen om een digitaal archief 
over te brengen? En bent u goed 
voorbereid om digitale archieven  
10 jaar eerder over te brengen?

Vervroegde  
digitale  
overbrenging
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Sneller overbrengen dan 20 jaar klinkt goed, 
zeker als dat digitaal mogelijk is. Maar het 
stelt uw organisatie ook voor enkele opgaven. 
Bent u goed voorbereid om digitale archieven 
na 10 jaar over te brengen? 

Aanbod: RDDI gaat met u het gesprek aan over 
hoe u uw organisatie kunt voorbereiden en hoe 
RDDI hierbij kan helpen.
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De verbreding van de actieve  
openbaarmaking die volgt uit het 
Wetsvoorstel open overheid (Woo) 
vraagt om vernieuwingen en  
aanpassingen in uw Document 
Management Systeem (DMS),  
zodat documenten die openbaar 
moeten worden gemaakt  
automatisch gepubliceerd worden 
op rijksoverheid.nl of overheid.nl.  
Dit gebeurt door middel van PLOOI, 
het platform openbaarmaking 
overheidsinformatie.

Actieve  
openbaarmaking
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Maakt uw organisatie informatie actief 
openbaar en welke informatie is dat? Al in  
het kabinet Rutte II is afgesproken dat iedere 
overheidsorganisatie onderzoeksrapporten, 
WOB-verzoeken en subsidie informatie actief 
openbaar zou moeten maken. Uit onderzoek 
is gebleken dat dit beter kan. Informatie 
moet ook beter vindbaar zijn. 

Daarnaast is in de Woo de verplichting opgeno
men om een contactpersoon aan te wijzen voor 
de ondersteuning van personen die informatie 
zoeken, zodat deze ook telefonisch geholpen 
kunnen worden. Heeft uw organisatie deze 
medewerker al op het oog of zelfs al aangesteld?

Aanbod: RDDI heeft een kennisnetwerk, best 
practices en ontwikkelt standaarden voor 
actieve openbaarmaking. Daarnaast wordt  
een platform ingericht waarop de informatie  
gepubliceerd moet worden, PLOOI.  
RDDI kan u helpen deze aansluiting na de zomer 
2019 in te richten en kan u helpen om mede
werkers goed te informeren.
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Tussen alle kaders, richtlijnen en 
techniek is de medewerker cruciaal. 
Dit is een overkoepelend thema voor 
alle actielijnen.  

Hiervoor is bij RDDI het project 
Medewerker aan Informatie gestart. 
Dit project heeft het doel om het 
bewustzijn en de deskundigheid  
van het rijkspersoneel te vergroten 
op het gebied van informatiehuis
houding en openbaarmaking. 

Medewerker

OVERSTIJGEND THEMA



Staat u als medewerker al in de startblokken 
om aan de slag te gaan met informatiehuis-
houding en openbaarmaking? Of kunt u  
nog wel wat informatie en bewustwording 
gebruiken?

Aanbod: RDDI faciliteert deelname in een 
netwerk waar goede voorbeelden tussen 
rijksorganisaties gedeeld worden en waar 
nieuwe tools worden bedacht en ontwikkeld. 
Daarnaast bieden we communicatietools voor 
de producten van RDDI en kunnen we met uw 
organisatie meedenken over specifieke 
behoeftes op dit vlak.

Thema
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