
Omgaan met 
overheidsinformatie



Alle informatie waar je als  
BZ-medewerker mee werkt is 
overheidsinformatie. Overheids-
informatie is eigendom van de 
overheid en kan op enig moment 
openbaar worden gemaakt.

Als je bijvoorbeeld een memo schrijft of een Excelbestand vult, dan 
creëer je nieuwe overheidsinformatie. Dit geldt ook voor informatie 
die je ontvangt of opmaakt in e-mails, infographics, filmpjes en 
berichtenapps. 

Goede informatiehuishouding is een essentieel onderdeel van jouw 
werk en zorgt ervoor dat BZ kan functioneren. Het is niet alleen 
cruciaal voor onze eigen bedrijfsvoering, maar ook voor het afleggen 
van verantwoording aan de maatschappij, de politiek en toekomstige 
generaties. Door actieve openbaarmaking of de Wet openbaarheid 
bestuur (Wob) hebben burgers recht op toegang tot bepaalde 
overheidsinformatie. Daarnaast mag andere overheidsinformatie 
juist niet openbaar worden gemaakt, zoals persoonsgegevens. 

Dit betekent dat alle relevante informatie op het juiste moment, 
in het juiste werkproces, voor de juiste persoon en in de juiste 
vorm vindbaar en beschikbaar moet zijn. Om dit te bereiken ben je 
zélf verantwoordelijk voor de omgang met en archivering van alle 
relevante informatie die je creëert of ontvangt.



Wat betekent dit 
voor jou?

We gebruiken 247Plaza, 247Foxy en Sophia voor 

samenwerking, besluitvorming en archivering. 

Op die manier werken wij samen aan een 

transparante, betrouwbare en toekomstbestendige 

informatiehuishouding.

Weet dat: 

Alle informatie- en communicatiemiddelen die je voor je  
BZ-werkzaamheden gebruikt, overheidsinformatie bevatten. Dit geldt 
ook voor privémiddelen: gebruik deze dan ook niet of zo min mogelijk.

We overheidsinformatie zoveel mogelijk openbaar maken en we daarbij 
het principe ‘open, tenzij’ hanteren.

Als overheidsinformatie eenmaal openbaar is, dit voor altijd openbaar 
is. Denk hierbij aan publicaties die, eenmaal op internet verschenen, 
niet meer kunnen worden verwijderd.

Er verschillende redenen zijn om bepaalde informatie juist niet 
openbaar te maken. Denk hierbij aan informatie met betrekking tot de 
nationale veiligheid, privacybescherming, bedrijfsvertrouwelijkheid 
en persoonlijke opvattingen. Alleen bevoegde medewerkers hebben 
toegang tot deze informatie.



Wat betekent dit voor jouw dagelijkse 

werkzaamheden?

Bewaar jouw informatie op een locatie die toegankelijk is voor je collega’s. 
Werk daarbij in de beschikbare BZ-systemen en op BZ-apparatuur. Als je 
daarentegen toch overheidsinformatie op je privételefoon of -computer 
verwerkt, dan kan je worden gevraagd om deze apparatuur beschikbaar te 
stellen voor bijvoorbeeld de afhandeling van een Wob-verzoek. 

Werk liever niet op privé-apparatuur, deze kan eenvoudig worden gehackt.  
De informatie op privé-apparatuur wordt vaak bewaard op servers in landen 
met minder strenge regelgeving en veiligheidseisen.

Zorg dat je op de hoogte bent van de regels over het delen van informatie: 
werk conform deze afspraken. Scherm daarnaast vertrouwelijke of 
privacygevoelige informatie goed af (zie Privacy en vertrouwelijke informatie).

Bepaalde informatiecategorieën worden actief openbaar gemaakt.  
Denk hierbij aan onderzoeksrapporten, beleidsevaluaties en jaarplannen. 



Kwaliteit van de  
BZ-informatiehuishouding

Een goede informatiehuishouding is van groot 

belang voor het ministerie als informatierijke en 

kennisintensieve organisatie. BZ wil haar informatie 

betrouwbaar, vindbaar, volledig, herleidbaar, 

toegankelijk en herbruikbaar maken en houden, zowel 

voor medewerkers als voor derden.

Weet dat: 

BZ haar informatie duurzaam toegankelijk bewaart, voor zolang die van 
waarde is voor de organisatie, de burger of de samenleving als geheel.

BZ van plan is om in 2021 de e-mailboxen van BZ-medewerkers 
automatisch te archiveren en minimaal 10 jaar afgeschermd te 
bewaren. Relevante e-mails behorend bij dossiers die van belang zijn 
voor verantwoording aan de maatschappij, de politiek en toekomstige 
generaties moeten alsnog worden gearchiveerd in Sophia.

Wat betekent dit voor jouw dagelijkse 

werkzaamheden?

Geef je document bij het opslaan een duidelijke en logische bestandsnaam, 
zodat het makkelijk vindbaar is. Deze naam bevat bijvoorbeeld het 
onderwerp, de datum en eventueel het referentienummer.

Bewaar ook de relevante concepten en context op 247Plaza, 247Foxy of 
in Sophia. Maak hiervoor gebruik van versiebeheer, zodat je eenvoudig de 
eerdere versies van het document kunt raadplegen.



Privacy en vertrouwelijke 
informatie

Weet dat: 

Persoonsgegevens uitsluitend gebruikt en gedeeld kunnen worden voor  
het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

Persoonsgegevens niet langer dan de maximale bewaartermijn mogen 
worden bewaard. De bewaartermijn is niet voor alle persoonsgegevens gelijk. 
De directie die persoonsgegevens gebruikt, is verantwoordelijk voor het tijdig 
wissen van deze gegevens.

Burgers het recht hebben om zonder opgave van reden inzage te krijgen in de 
gegevens die de overheid over hen heeft. Daarnaast moet de overheid onder 
andere vertellen wat ze met die gegevens doet.

Er additionele voorwaarden gelden voor de verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens, zoals godsdienst of levensovertuiging, ras of etnische 
afkomst, politieke voorkeur, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele 
gerichtheid, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens of 
biometrische gegevens.

Hoog gerubriceerde informatie niet in 247Plaza, 247Foxy of in Sophia  
mag worden opgeslagen.

Je meer informatie kunt vinden op de sleutelpagina informatieveiligheid  
en de AVG-site.

https://247.plaza.buzaservices.nl/subject/protection/SitePages/Home.aspx
https://247.plaza.buzaservices.nl/subject/Privacy/SitePages/Home.aspx


Wat betekent dit voor jouw dagelijkse 

werkzaamheden?

Werk volgens de privacyvoorschriften van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 

Geef de sites/bibliotheken op 247Plaza, 247Foxy of de dossiers in Sophia de 
juiste autorisaties. Zo voorkom je dat ongeautoriseerde collega’s toegang 
hebben tot vertrouwelijke of persoonsgevoelige informatie.

Verwijder CV’s van sollicitanten uiterlijk vier weken na het einde van de 
sollicitatieprocedure. Alleen met toestemming van de sollicitant mag BZ de 
gegevens een jaar bewaren.

Sla privacygevoelige, vertrouwelijke of geheime gegevens nooit op in 
openbare online-diensten, zoals berichtenapps, Dropboxes, iCloud, Google 
Drive of WeTransfer. 

Vertrouwelijke informatie tot en met Departementaal-Vertrouwelijk 
(DEP-V) mag worden opgeslagen op 247Plaza, 247Foxy en in Sophia. Hoger 
gerubriceerde informatie wordt opgeslagen in Argus.

Zet informatie die niet openbaar gemaakt mag worden, zoals informatie die 
betrekking heeft op de nationale veiligheid, privacy, bedrijfsvertrouwelijkheid 
of persoonlijke opvattingen, in een aparte alinea in het document of in een 
aparte bijlage, zodat het gemakkelijk kan worden weggelakt.

Voor aanvullende informatie rond privacy en informatiebeveiliging, 
raadpleeg de gedragsregels voor een digitale werkomgeving.

https://247.plaza.buzaservices.nl/subject/instr247pl/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/subject/instr247pl/Instructions/Check%20access%20to%20a%20site.docx&action=default
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisrechten_en_regels_/cisintegriteit_/ciseindejaarsuitkering_43/ciseindejaarsuitkering_508&NavigationContext=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisrechten_en_regels_/cisintegriteit_/ciseindejaarsuitkering_43


Raadpleeg de site voor meer informatie over de 
onderwerpen in deze brochure: 
Stay linked to information management

https://247.plaza.buzaservices.nl/subject/InfoHH/SitePages/Home.aspx
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