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Campagne Goed Bewaard

De Rijksoverheid wil een efficiënte, 
betrouwbare en geloofwaardige partner 
zijn en blijven voor burgers, bedrijven en 
organisaties. Het is daarom meer dan ooit 
belangrijk dat overheidsinformatie altijd 
vindbaar en toegankelijk is.

• De overheid wil transparant zijn over wat 
zij doet om daarmee een betere bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. Veel 
overheidsinformatie is daarom openbaar, 
vrij te gebruiken en te verspreiden. 

• Burgers en organisaties hebben recht op 
toegang tot bepaalde overheidsinformatie 
via actieve bekendmaking of de Wob.

• Bepaalde overheidsinformatie is niet 
openbaar, zoals persoonsgegevens van 
anderen, bedrijfsvertrouwelijke informatie, 
persoonlijk opvattingen of als er sprake is 
van nationale veiligheid.

• Aandacht voor omgaan met overheids
informatie is o.a. belangrijk door:
 toename van ‘fake news’;
 versnelling en groei in digitalisering;
 coronacrisis

• Juist nu vaststaande feiten steeds meer 
betwist worden, is goed vastleggen van 
informatie essentieel. 

• We hebben overheidsinformatie nodig om:
 bekwaam te werken;
 verantwoording af te leggen;
 rechtszekerheid te bieden;
 onderzoek door derden mogelijk te maken;
 behoud van cultureel erfgoed.

• Gebaseerd op regels uit volgende wetgeving:
 Archiefwet;
 Wet openbaarheid bestuur (Wob);
 Wet open overheid (Woo, toekomstig)
 Algemene Verordening Gegevens

bescherming (AVG);
 Uitvoeringswet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming;
 Wet hergebruik overheidsinformatie;
 Tijdelijk besluit Digitale toegankelijkheid 

overheid.
• Werken met overheidsinformatie vraagt 

integriteit en zorgvuldigheid van mede
werkers.

Goed omgaan met overheidsinformatie 
is een essentieel deel van je werk. Alle 
informatie waar je mee werkt is nu én in 
de toekomst belangrijk voor jezelf, voor 
collega’s en voor de samenleving. Bewaar 
deze informatie daarom op de juiste manier.

• Overheidsinformatie is alle informatie die 
de overheid zelf maakt of ontvangt voor het 
uitvoeren van haar taken. Dit zijn dus alle 
traditionele documenten zoals besluiten en 
rapporten, maar ook bijvoorbeeld gegevens 
in databanken en communicatie via email 
of sociale media.

• Onder omgaan met overheidsinformatie 
verstaan we het maken, delen, ontvangen en 
bewaren en vernietigen van documenten, 
bestanden en gegevens voor het uitvoeren 
van taken. En ervoor zorgen dat deze 
overheidsinformatie betrouwbaar, volledig, 
toegankelijk en beschikbaar is. 

• Onder goed omgaan met overheids
informatie verstaan we: weten welke 
informatie bewaard moet worden en deze 
informatie op de juiste manier bewaren zodat 
deze informatie altijd goed is terug te vinden.

• Goed omgaan met overheidsinformatie is 
niet vrijblijvend, maar een wettelijke 
verplichting. 

• Jouw organisatie helpt jou met het goed 
omgaan met overheidsinformatie. Je bent 
echter zelf ook verantwoordelijk.

• We zijn ons ervan bewust dat informatie
systemen niet altijd even goed functioneren. 
Probeer het dan later nog een keer. 

• Je moet zelf aangeven als je tegen problemen 
aanloopt. Alleen dan kan jouw organisatie jou 
ondersteunen. 

• Verantwoord omgaan met overheids
informatie vraagt van iedereen een 
inspanning, maar bespaart op de lange 
termijn tijd.

• Zorg dat je de richtlijnen kent die gelden in 
jouw organisatie of vraag een collega om hulp 
als je niet zeker weet wat je moet doen. Kijk 
op intranet wat de afspraken in jouw 
organisatie zijn.

• Er zijn regels en termijnen voor het bewaren 
en vernietigen van overheidsinformatie. 
Neem deze in acht.

Zorg dat je weet wat er van je verwacht 
wordt, laat je waar nodig adviseren en 
spreek collega’s aan op hun verantwoorde-
lijkheid. 

• Als je op de juiste manier omgaat met 
informatie, levert dit extra waardering 
op voor je werk.

• Goed handelen met overheidsinformatie is 
onderdeel van het ambtelijk vakmanschap.

• Gooi belangrijke informatie nooit weg. Geef 
bestanden een duidelijke naam en volg 
hierbij de richtlijnen van jouw organisatie.

• Het bewaren van overheidsinformatie is 
noodzakelijk voor het goed reconstrueren 
van besluitvorming. Dit is een continu 
leerproces

• Als je vrij of op vakantie bent of je dienst
verband beëindigt moeten collega’s ook bij 
jouw documenten kunnen. 

• Overheidsinformatie is eigendom van de 
overheid en kan op enig moment openbaar 
gemaakt worden, bv in geval van een 
Wobverzoek.

Als medewerker bij het Rijk ben je er  
samen met je collega’s verantwoordelijk voor  

dat overheidsinformatie altijd vindbaar en beschikbaar is.


