Provinciale Baseline Informatiehuishouding
normenkader voor duurzaam toegankelijke en
betrouwbare overheidsinformatie

Deel II: Basics van de Baseline (toelichting)

Managementsamenvatting
Wat
De Provinciale Baseline Informatiehuishouding is beoogd als het algemene, voor alle provincies geldende
normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie
bevordert. Het is een handzaam overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet
kunnen worden:
− bij het meten en sturen van de kwaliteit van de informatiehuishouding;
− bij de inrichting en verbetering van de informatiehuishouding;
− bij de digitalisering van bedrijfsprocessen;
− als toetsingskader.

Waarom
Informatie is een van de voornaamste bedrijfsmiddelen van een (overheids)organisatie. Toegankelijke en
betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor 'behoorlijk bestuur’: voor een overheid die zich
verantwoordelijk gedraagt, aanspreekbaar en servicegericht is, die transparant en proactief verantwoording
aflegt aan burgers en volksvertegenwoordiging en die met minimale middelen maximale resultaten behaalt.
In Informatie op Orde constateert het kabinet dat de informatiehuishouding, het geheel van kaders en
voorzieningen voor bruikbare en toegankelijke overheidsinformatie, verre van ‘op orde’ is. Dat is hinderlijk voor
de bedrijfsvoering en staat een deugdelijke verantwoording in de weg. Zowel vanuit praktisch oogpunt als
vanuit principiële rechtstatelijke overwegingen zijn daarom dringend verbeteringen nodig.
Ook de wereld om ons heen vergt een beter beheer van overheidsinformatie. De overheid wordt een
e-overheid; overheidsdiensten worden in toenemende mate online aangeboden en dienen snel en
betrouwbaar te worden verleend, zonder dat daarbij de veiligheid van burgers, samenleving en staat wordt
aangetast maar ook met waarborging van de privacy. De interactie tussen overheid en samenleving
intensiveert. In al die ontwikkelingen is toegankelijke en betrouwbare informatie de sleutel tot succes.

Voor wie
De Baseline geldt voor provincies, met inbegrip van hun samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten.
Daarbinnen is elke integraal manager verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkprocessen die hij onder
zijn hoede heeft. In dat kader is ook de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de in en ten behoeve van die
werkprocessen gegenereerde en verzamelde informatie zijn belang en zijn zorg. De Baseline is voor de
overheidsmanager een hulpmiddel om ‘in control’ te raken waar het gaat om zijn informatiebeheer. Hij plukt
daarvan de vruchten in zijn bedrijfsvoering en in het maatschappelijk functioneren van zijn organisatie. Hij legt
een solide basis voor strategisch, innovatief en ethisch handelen, voor een effectieve bedrijfsvoering, voor een
soepele en efficiënte uitvoering, voor compliance, comptabiliteit, prestatie-, kwaliteits- en risicomanagement
en voor een betrouwbaar geheugen van organisatiekennis.
De baten van de Baseline komen echter niet alleen ten goede aan de overheid zelf, maar ook aan de burgers,
die sneller en beter bediend worden met toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie.

Uitgangspunten
Een van de pijlers van de Baseline is risicomanagement. ‘Weet wat je moet weten’ is het adagium.
Toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie is alleen van belang als de informatie ook werkelijk
waarde heeft. De waarde van informatie wordt in sterke mate bepaald door potentiële maatschappelijke,
politieke en bedrijfsvoeringsrisico’s van de bedrijfsprocessen en door de inhoud van de informatieobjecten.
Zijn de risico’s klein en is de inhoudelijke waarde gering, dan kan volstaan worden met minimale maatregelen
om een minimumniveau van toegankelijkheid en betrouwbaarheid te garanderen. De Baseline is in die zin echt
een baseline: een basisset van eisen en maatregelen voor informatiebeheer.
De andere pijler van de Baseline is de kwaliteitscirkel van Deming. De Baseline is bij oplevering ‘auditable’.
Daardoor is gericht onderzoek mogelijk naar verbeterpunten in de informatiehuishouding.

Normen
Zeven basale normen vormen het hart van de Baseline. Ze vloeien rechtstreeks voort uit bestaande wetgeving
en sluiten nauw aan bij de NEN-ISO 15489 die de standaardprincipes van recordmanagement definieert.
Daarnaast bevat de Baseline vooral praktische maatregelen en tools die de overheidsmanager in staat stellen
om aan de normen te voldoen.
1. De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van Gedeputeerde Staten draagt
voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven.
2. De inrichting van organisatie, processen, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief
Pagina 1

toereikend voor de borging van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie.
3. Voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn binnen de provincie of het bestuursorgaan
standaarden gedefinieerd en in gebruik.
4. Er is een - geprioriteerde - classificatie gemaakt van producten, processen, informatie en
verantwoordelijkheden, waarbij rekening is gehouden met wet- en regelgeving.
5. Een - al of niet geautomatiseerd - systeem waarmee overheidsinformatie wordt beheerd, ondersteunt
aantoonbaar de eisen van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid, op het niveau van het
geldende beheerregime.
6. Bij het creëren en gebruiken van overheidsinformatie worden de kwaliteitseisen voor duurzame
toegankelijkheid en betrouwbaarheid in acht genomen.
7. De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie is tot het moment van
verwijdering gewaarborgd, en de verwijdering verloopt conform vastgelegde procedures.

Implementatie
Elk college van Gedeputeerde Staten is eindverantwoordeiijk voor de informatiehuishouding binnen zijn eigen
provincie en de daarbij behorende uitvoeringsorganisaties. Daarmee is het college ook algemeen
eindverantwoordelijk voor de implementatie van de Baseline. Specifieke verantwoordelijkheden kunnen zijn
belegd bij de provinciesecretaris en verder zijn gemandateerd aan andere functionarissen.
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1. Inleiding
De Provinciale Baseline Informatiehuishouding is een instrument dat ontwikkeld is in navolging van de
kabinetsvisie Informatie op Orde. De titel van die nota geeft niet de huidige situatie weer, maar het streven
naar een situatie die dringend gewenst is. De kwaliteit van overheidsinformatie in termen van toegankelijkheid
en betrouwbaarheid laat veel te wensen over. De kwaliteit van overheidsinformatie is geen doel op zich, maar
is van belang voor een goed openbaar bestuur, goede dienstverlening aan de burger, democratische controle
en, ten langen leste, het doen van historisch onderzoek.
In de praktijk van alledag worstelen overheden met de zware last van hun informatiebeheer. Zij werken in een
overgangssituatie van papier naar digitaal en proberen zich intussen voor te bereiden op een volledig digitale
toekomst. In die situatie zijn de risico’s groot. Bestuurders kunnen onder vuur komen te liggen als informatie
niet meer te vinden is. Informatie die in veelvoud wordt bewaard brengt nodeloze kosten met zich mee. Soms
worden dure onderzoeken overgedaan omdat niemand weet dat er een nog bruikbaar rapport in een oud
dossier schuil gaat. Met veel zorg en kosten opgebouwde databestanden verliezen hun waarde omdat de
software verouderd is en de gegevens onleesbaar zijn geworden. Prestigieuze digitaliseringsprojecten worden
na jarenlange voorbereiding afgebroken omdat systemen niet aan formele en/of materiële eisen voldoen. De
voorbeelden zijn legio en de gevolgen kwalijk voor een overheid die doelmatig en controleerbaar dient te
werken.
De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) die de verantwoordelijkheid delen voor de kwaliteit van overheidsinformatie, hebben deze problematiek
onder ogen gezien in de kabinetsvisie Informatie op Orde. In het gelijknamige programma werken zij samen
aan de oplossing ervan voor de rijksoverheid. Met de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid hebben zij
twee belangrijke stappen gezet op weg naar die oplossing. De eerste stap is het bereiken van consensus over
wat het ‘op orde zijn’ van de overheidsinformatie-huishouding inhoudt. Wanneer is er sprake van een ordelijke
informatiehuishouding? De tweede stap is het bepalen van de maatregelen om tot een ordelijke
informatiehuishouding te komen. Hoe kan de verantwoordelijke manager bepalen waarin en in hoeverre hij
nog tekort schiet en wat hij moet doen om te zorgen dat hij wat betreft zijn informatiehuishouding ‘in control’ is?
De Baseline geeft het antwoord op die basale vragen.
De Provinciale Baseline Informatiehuishouding bevat minimale kwaliteitseisen, die primair voortvloeien uit
bestaande wet- en regelgeving, aangevuld met eisen die voortvloeien uit provinciale verordeningen en
beleidsregels. Omdat wet- en regelgeving echter, zeker bij de snelheid van de ontwikkelingen in het digitale
domein, altijd achterloopt bij de meest recente inzichten, bevat de Baseline ook ingrediënten uit andersoortige
kaders, zoals NEN-ISO-normen. De Baseline beschrijft wanneer er sprake is van ‘informatie op orde’ en geeft
houvast
− voor de integraal manager bij het meten en sturen van de kwaliteit van de informatiehuishouding;
− bij de inrichting en verbetering van de informatiehuishouding, met name in een digitale omgeving;
− bij de digitalisering van bedrijfsprocessen, zowel primair als ondersteunend;
− bij het bepalen van het toetsingskader voor de provinciale auditors.
De inhoud van de Baseline is niet vrijblijvend: die is immers gebaseerd op wet- en regelgeving. De provincies,
met inbegrip van hun samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - die de Baseline gaan
implementeren als normenkader voor hun informatiehuishouding, zijn zelf verantwoordelijk voor die
implementatie. Het feit dat de Baseline aansluit op bestaande methodieken van procesinrichting, planning en
control, audit, toezicht en risicomanagement vergemakkelijkt de implementatie.
De inhoud van de Baseline is evenmin statisch. De praktijk van informatiemanagement en -beheer verandert
razendsnel. Een normenkader als de Baseline loopt per definitie achter de feiten aan, maar het doel moet zijn
de afstand tussen kader en praktijk zo klein mogelijk te houden. De Baseline zal dan ook voortdurend in
beweging zijn.
De Baseline bestaat uit verschillende onderdelen:
− management statement;
− de eigenlijke normen;
− een toelichting (de 'Basics'), inclusief managementsamenvatting;
Daarnaast is een Zelfevaluatie-instrument ontwikkeld, dat provincies kunnen gebruiken om vast te stellen in
hoeverre de zeven normen geïmplementeerd zijn.
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2. De context van de Baseline
2.1 Functie en belang van overheidsinformatie
Overheidsinformatie is meer dan informatie van en voor de overheid. Natuurlijk dient overheidsinformatie
primair de bedrijfsvoering van de overheid zelf. De moderne overheid wil een efficiënte en effectieve overheid
zijn, die met minimale middelen maximale resultaten behaalt. Informatie ondersteunt en documenteert
bedrijfsprocessen en levert daarmee een bijdrage aan een goed functionerend overheidsapparaat.
Maar overheidsinformatie dient ook de rechtstaat en is noodzakelijk voor een goed openbaar bestuur. De
moderne overheid stelt op dit punt hoge eisen aan zichzelf. De overheid wil een ‘andere’ overheid zijn:
aanspreekbaar, servicegericht, transparant en proactief in het afleggen van verantwoording naar de burgers.
Artikel 7 van de Burger Service Code verwoordt die ambitie met kracht: “Als burger kan ik ervan op aan dat de
overheid haar digitale zaken op orde heeft. De overheid garandeert vertrouwelijkheid van gegevens,
betrouwbaar digitaal contact en zorgvuldige elektronische archivering”.
Beide ambities zijn onder één noemer te vatten in het begrip ‘behoorlijk bestuur’: het borgen van de kwaliteit,
de kosteneffectiviteit en de legitimiteit van het overheidshandelen. Behoorlijk bestuur vergt
overheidsinformatie die toegankelijk en betrouwbaar is. Alle bewindspersonen en overheidsmanagers hebben
belang bij en dragen verantwoordelijkheid voor dit maatschappelijk en bestuurlijk belang van
overheidsinformatie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in deze een
coördinerende rol.
In het verlengde van het maatschappelijk en bestuurlijk belang van overheidsinformatie ligt het culturele en
historische belang van een deel van die informatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De blijvende waarde van overheidsinformatie als historische bron
vergt specifieke maatregelen met het oog op de langdurige bewaring van dit materiaal. In het digitale tijdperk is
het niet zo dat de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van historische bronnen afdoende geborgd
is met voorschriften ten aanzien van de kwaliteit van dragers, van opslagruimtes en van
verantwoordelijkheden. Borging voor de lange termijn neemt dezer dagen ook de gedaante aan van het
gezamenlijk met de andere belanghebbenden zoeken naar strategieën om de toegankelijkheid en
betrouwbaarheid van informatie voor een periode langer dan drie tot vijf jaar te kunnen garanderen. De
belanghebbende overheidsorganen zullen vervolgens steeds opnieuw en in gezamenlijkheid moeten bepalen
welke informatie zij waarom vast willen houden en vervolgens naar de nieuwste inzichten en mogelijkheden
nieuwe maatregelen moeten treffen. Zo beschouwd, leveren bestuurders en overheidsmanagers die hun
bedrijfsvoerings- en verantwoordingsbelang optimaal afdekken de best denkbare bijdrage aan de duurzame
toegankelijkheid van overheidsinformatie als onderdeel van ons cultureel erfgoed en/of als bronnen voor de
kennis van ons verleden.

2.2 Informatie op orde
Dat het met de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie niet zo best gesteld is, is
genoegzaam bekend. Vanaf de jaren '80 van de 20e eeuw luidt de Algemene Rekenkamer daarover
regelmatig de noodklok. De Erfgoedinspectie stuurt elk jaar kritische rapportages naar de Tweede Kamer, en
zette met de term 'dementerende overheid' het probleem in volle omvang op de kaart. Ook uit verscheidene
rapporten van gemeentelijke rekenkamercommissies is bekend dat overheidinformatie niet ‘op orde’ is.
Is het verdampen van informatie op zichzelf al ernstig genoeg, het effect daarvan wordt nog verergerd door de
gevolgen van de vergrijzing van het ambtenarenapparaat en de toegenomen arbeidsmobiliteit: ook de
menselijke component van het institutioneel geheugen wordt zienderogen zwakker.
Digitalisering van de informatiehuishouding biedt kansen om de overheidsinformatie te verbeteren, maar
brengt tegelijkertijd enorme risico’s met zich mee voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van
de informatie. Digitale informatievoorziening is vluchtig. Alleen door bij de inrichting van de
informatiehuishouding vooruit te kijken naar de (toekomstige) functies en waarden van informatieobjecten, kan
digitalisering bijdragen in plaats van afbreuk doen aan de kwaliteit van overheidsinformatie, -dienstverlening
en -producten. De regering onderkent de ernst van de problematiek.
Informatie op Orde formuleert drie kaderstellende randvoorwaarden voor de informatiehuishouding van de
rijksoverheid, die voor de hele overheid – en dus ook voor de provincies – gelden:
1. De informatiehuishouding bevordert interactie en openbaarheid.
Dat is goed voor de relatie tussen overheid en burgers, maar ook voor de efficiëntie en effectiviteit van het
overheidsapparaat zelf. Het is in dat verband van belang om de administratieve lastendruk te verlagen.
Dat kan door dezelfde gegevens slechts één keer vast te leggen en vervolgens in allerlei processen en
dwars door de overheid heen uit te wisselen. Ook is het zaak om de omvang en de kwaliteit van digitale
dienstverlening en informatieverstrekking aan burgers en bedrijven te vergroten.
2. Er is sprake van een integrale informatiehuishouding van de rijksoverheid. Die integraliteit heeft
verschillende kanten:
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−

3.

integraliteit in de zin van het afstemmen en in samenhang brengen van de kaders voor het beheer van
financiële gegevens, personeelsinformatie, procesgebonden informatie en specifieke
informatiebestanden, zoals geografische informatiesystemen;
− integraliteit in de zin van het bij de inrichting van informatievoorziening rekening houden met zowel het
administratief belang als het verantwoordingsbelang als het cultuurhistorisch belang van
overheidsinformatie;
− integraliteit in de zin van optimale uitwisselbaarheid, die gedeelde verantwoordelijkheid impliceert;
− en integraliteit in de zin van erkenning van het feit dat het inrichten van een informatiehuishouding een
opgave is voor de integraal manager, die daarbij oog dient te hebben voor zowel de inhoudelijke als
de technische en organisatorische aspecten van informatiemanagement.
Aan de inrichting van de overheidsinformatiehuishouding ligt een samenhangend geheel van wet- en
regelgeving ten grondslag.

2.3 Naar een (integraal kader voor de) digitale informatiehuishouding
Het analoge tijdperk kende een eenvoudige organisatie van de overheidsinformatiehuishouding. De
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de overheidsinformatie hield op bij de grenzen van de betreffende
provincie. De documentaire informatievoorziening fungeerde meestal als toegangspoort voor het ambtelijke
parafencircuit en kon daardoor de meest relevante (lees: formele) documenten in haar dossiers vangen.
De introductie van kantoorautomatisering en elektronisch berichtenverkeer markeert het einde van dit
overzichtelijke analoge model. Er is een hybride situatie ontstaan. Naast de formele papieren dossiers worden
informele digitale dossiers gevormd. Voorafgaand aan het formele parafencircuit doorlopen de meeste
documenten een digitaal informeel circuit van ambtelijke consultatie. En hoewel ook de digitale
gegevensstroom inmiddels steeds meer gereguleerd en geformaliseerd is en daardoor een steeds
volwaardiger alternatief voor papieren dossiervorming wordt, zijn we het hybride tijdperk nog niet voorbij. Dat
zorgt ervoor dat we in de organisatie van de overheidsinformatievoorziening nog maar moeizaam en
mondjesmaat loskomen van de oplossingen, modellen en vanzelfsprekendheden uit het analoge tijdperk.
Toch is dat juist wat nodig is, want naarmate de automatisering en digitalisering voortschrijden, voldoen
sommige bestuurlijke concepten uit het analoge verleden niet langer.
Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van ketenautomatisering, waarbij informatie eenmalig wordt vastgelegd
voor meervoudig gebruik door meerdere partijen. Het gevolg van die ontwikkeling is de onhoudbaarheid van
het concept van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor overheidsinformatie zoals we dat tot dusver kenden.
Als de minister van Verkeer en Waterstaat voor naam- en adresgegevens van burgers put uit de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), is hij voor die gegevens dan zorgdrager? Of is dat de minister van
BZK, die verantwoordelijk is voor de GBA, of zijn dat de Nederlandse gemeenten die de GBA vullen?
Net als op andere terreinen van het maatschappelijk leven lijkt hier een netwerkstructuur te ontstaan, waarin
rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden steeds wisselend kunnen zijn en een bijna fluïde karakter
krijgen. Onduidelijkheden en lacunes ten aanzien van verantwoordelijkheden en bevoegdheden dreigen te
ontstaan. Tegelijkertijd wordt het gemeenschappelijk belang van toegankelijke en betrouwbare
overheidsinformatie steeds groter. Keteninformatisering schept afhankelijkheden en daarmee de noodzaak tot
het maken van heldere, gedragen afspraken die vorm en inhoud geven aan die gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de informatiehuishouding van de overheid. De Baseline onderkent
die noodzaak.
Houvast bij ketenautomatisering biedt de Baseline vooralsnog slechts gedeeltelijk, namelijk voor zover het
consensus brengt tussen ketenpartners over wat duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van
informatie is en vergt. Ten aanzien van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van proceseigenaren en
bewindspersonen voor de kwaliteit van bepaalde keteninformatie kan de Baseline nog geen bevredigende
oplossing bieden, omdat de wetgeving daarin niet voorziet. De Baseline is een hulpmiddel bij het omgaan met
de complexiteit en de tekortkomingen van de huidige wet- en regelgeving, maar kan niet vooruitlopen op
herziening daarvan.
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3. De reikwijdte van de Baseline
3.1 Toepasbaarheid
De Baseline borgt de basiseisen voor overheidsinformatie: de toegankelijkheid, vindbaarheid,
uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit en volledigheid van overheidsinformatie. Daarmee is het
(nog) geen kader voor integrale kwaliteitszorg in de overheidsinformatievoorziening. De Baseline staat naast
de kaders voor IT-beheer en informatiebeveiliging; tezamen garanderen zij de kwaliteit van de totale
informatiehuishouding van de overheid. Idealiter groeien deze drie componenten in de toekomst wel uit tot een
integraal kader.
De Provinciale Baseline Informatiehuishouding is ontwikkeld voor de provincies, met inbegrip van hun
samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten. Het instrument is bruikbaar voor de inrichting en het
beheer van elke informatiehuishouding: analoog, hybride en digitaal. Het rendement van de Baseline zal
niettemin het grootst zijn voor het digitale domein. Daar zijn immers de problemen het grootst en bovendien is
dat in de toekomst feitelijk het enige domein dat ertoe doet.
Voor verantwoorde vervanging van te bewaren analoge door digitale informatie geldt de Beleidsregel digitale
vervanging archiefbescheiden van OCW. Een overheidsorgaan dat na toetsing op de toepassing van de
Baseline ‘in control’ wordt bevonden, heeft een goede uitgangspositie om toestemming te verkrijgen voor
vervanging van te bewaren informatie conform de daarvoor geldende protocollen. Ook de stap naar
verantwoorde vervanging van op termijn te vernietigen bescheiden, waarvoor elk bestuursorgaan zelf
verantwoordelijk is, zal bij toepassing van de Baseline niet moeilijk te maken zijn.

3.2 Risicogebieden
De Baseline beoogt een oplossing te bieden voor de tekortkomingen in de duurzame toegankelijkheid en
betrouwbaarheid van overheidsinformatie. Die tekortkomingen brengen immers risico’s met zich mee. De
ernst en omvang van deze risico’s, afgezet tegen de lasten van het informatiebeheer, moeten mede bepalend
zijn voor het gewenste kwaliteitsniveau van de betreffende overheidsinformatie. Het gaat daarbij om drie
potentiële risicogebieden:
−

−

−

−

Politiek-bestuurlijke risico’s. De politiek verantwoordelijke moet zich ten opzichte van de
volksvertegenwoordiging kunnen verantwoorden over zowel beleids- als uitvoerings-processen. Is de
overheidsinformatie daarvoor niet toereikend, dan kan er een politieke en/of bestuurlijke crisis ontstaan en
kan het vertrouwen in de democratie worden aangetast.
Maatschappelijke risico’s. Burgers, bedrijven en instellingen moeten kunnen teruggrijpen op
overheidsinformatie, zonodig zeer langdurig. Het gaat hierbij om het feit dat overheidsarchieven ten
dienste staan van recht- en bewijszoekenden en een culturele en historische waarde kunnen
vertegenwoordigen. Anderzijds moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig en
rechtmatig omgaat met gevoelige informatie zoals persoonsgegevens. Als het informatiebeheer niet op
orde is, kan de overheid niet aan de eisen en verwachtingen vanuit de samenleving voldoen. Het
vertrouwen in de overheid en in de democratische rechtsorde en het langetermijn-geheugen van overheid
en samenleving wordt dan aangetast.
Bedrijfsvoeringsrisico’s. Procesinformatie is onontbeerlijk voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
lacunes in deze informatie kunnen de bedrijfsvoering verstoren. Dat kan materiële en/of financiële schade
tot gevolg hebben, de doelmatigheid van het overheidsapparaat aantasten en de dienstverlening aan de
burger doen verslechteren.
Bij een gering risico kunnen hoge beheerlasten aanleiding geven tot minimalisering van de
beheerinspanningen. Dezelfde beheerlasten zullen bij een hoger afbreukrisico geen reden zijn om voor
een laag kwaliteitsniveau van informatiebeheer te kiezen. Hoe risicomanagement kan worden ingezet bij
de toepassing van de Baseline, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.

3.3 Formele kaders
De Baseline geeft inzicht in en overzicht over de grote hoeveelheid kaders op het gebied van
overheidsinformatievoorziening. De wet- en regelgeving op dit gebied heeft veel weg van een lappendeken,
waaraan met elke nieuwe ontwikkeling weer een nieuw lapje wordt toegevoegd. Bovendien is het zo dat
informatievoorziening een aspect is van vrijwel elk werkproces, en daarmee ook van veel wetten die de
werkprocessen van de overheid reguleren. De Baseline bevat dan ook niet alle wettelijke regels op het gebied
van overheidsinformatie. Dat is vanwege de omvang van de wetgeving ondoenlijk. De Baseline vertrekt vanuit
die wetten die de principes vastleggen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop wij in Nederland omgaan
met overheidsinformatie en met interactie tussen overheid en burger.
De wetgeving is behalve omvangrijk, veranderlijk en complex vaak ook voor meerdere uitleg vatbaar en op
punten zelfs niet geheel consistent. De Baseline geeft een eenduidige en breed gedragen interpretatie van de
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meest relevante wet- en regelgeving.
De Provinciale Baseline vertrekt vanuit de volgende wetten:
De Provinciewet
De Provinciewet geeft regels voor de financiën van de provincies. De wet bevat voorschriften voor de
begroting, het jaarverslag en het financiele beheer. Het verantwoordingsbelang is de meest bepalende waarde
in deze wetgeving. Omdat de Baseline een integraal kwaliteitsinstrument wil zijn, dat ook van toepassing is op
bedrijfsvoeringsinformatie, is de Provinciewet met zijn voorschriften over de inrichting van de financiële
huishouding van de provincie een belangrijke pijler van de Baseline.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb), inclusief de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
De Awb regelt de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en andere instellingen.
De Awb bevat bepalingen over de zorgvuldige omgang van de overheid met vertrouwelijke informatie, over de
transparante voorbereiding van besluiten, beschikkingen, subsidieverstrekkingen en beleidsregels, over
redelijke afdoeningstermijnen van besluiten en beschikkingen op aanvraag, over de informatieverstrekking
naar de burger, over de noodzaak van samenhangende besluitvorming van verschillende bestuursorganen
(ketenprocessen), over beroep, bezwaar en klachtenbehandeling en dus indirect over de manier waarop de
overheid zijn eigen verantwoording en bewijsvoering dient te organiseren. Onderdeel van de Awb is sinds
2004 de Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, die de betrouwbaarheid regelt van elektronisch verkeer tussen
bestuursorganen en burgers/bedrijven en tussen bestuursorganen onderling.
De Archiefwet 1995 c.a.
De Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van procesgebonden informatie van overheidsorganen en
daarnaast extra eisen aan informatieobjecten die blijvend bewaard worden. Ook regelt de wet dat deze
informatieobjecten na twintig jaar naar openbare archiefbewaarplaatsen worden overgebracht en daar vrijwel
zonder openbaarheidsbeperkingen en zonder kosten beschikbaar zijn voor iedere burger. In nadere
regelgeving, zoals het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling die voortvloeit uit de artikelen 11, 12 en 13
van het Archiefbesluit, wordt een aantal algemene eisen die de wet stelt verder uitgewerkt.
De Auteurswet en de Databankenwet
Deze wetgeving is in het kader van de Baseline van belang voor zover zij van invloed is op de vrije
beschikbaarheid van overheidsinformatie. Werken van ‘de openbare macht’ vallen in principe niet onder het
Auteursrecht, maar databanken van de overheid kunnen wel beschermd worden door het databankenrecht.
Een en ander kan van invloed zijn op de inrichting en het beheer van gegevensbestanden van de overheid.
De Wet bescherming persoonsgegevens
De Wbp geeft regels die een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens borgen. De wet bepaalt wat de
rechten zijn van personen van wie gegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van de instanties of
bedrijven die gegevens verwerken. De Wbp vereist dat de omgang met en verwerking van persoonsgegevens
transparant is, dat de rechten van de betrokkenen worden gerespecteerd en dat de vastlegging van
persoonsgegevens alleen geoorloofd is als en voor zolang die een vooraf vastgelegd en specifiek omschreven
doel dient.
In Informatie op Orde is uitwisselbaarheid van gegevens essentieel. Vanuit het oogpunt van de
privacywetgeving wordt de mate waarin uitwisselbaarheid van persoonsgegevens geoorloofd is, bepaald door
de vraag of het gebruik van de gegevens rechtmatig is.
De Wet elektronische handtekeningen
Een handtekening geeft waarborg en rechtskracht aan een document. Ook in een digitale wereld blijft een
vorm van waarmerking noodzakelijk. De Wet elektronische handtekeningen onderscheidt verschillende
soorten digitale handtekeningen en geeft aan welke niveaus van borging deze garanderen.
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Het uitgangspunt van deze wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet
geschikt is om openbaar te worden gemaakt. De Wob geeft iedere burger de gelegenheid meer inzicht te
krijgen in het overheidshandelen en zo deel te nemen aan de democratie en de besluitvorming. De Wob is van
toepassing op informatie van bestuursorganen die niet is overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Op
overheidsinformatie die wèl is overgebracht, is het ruimere openbaarheidsregime van de Archiefwet 1995 van
toepasssing.
De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. In het eerste geval geeft de overheid uit
eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, persberichten, brochures,
mededelingen in de Staatscourant of Postbus 51-spotjes.
Daarnaast kan iedereen vragen om openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. De
overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld de inhoud van contacten
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tussen de Koningin en bewindslieden en bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld.
Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten. In
bepaalde gevallen is er geen sprake van recht op inzage in authentieke informatieobjecten, maar slechts op
informatie uit die objecten.
De verschillende wetten zijn onderling niet altijd consistent. De specifieke doelstelling van de ene wet kan op
gespannen voet staan met die van een andere wet, zoals in het geval van de Wob met de Wbp. Niettemin zijn
de basisprincipes die uit al deze wetten kunnen worden gedestilleerd helder en redelijk eenduidig. Ze vallen
bovendien samen met de kwaliteitscriteria die Informatie op Orde als leidend hanteert

3.4 Kwaliteitscriteria
Elke norm en iedere maatregel die de Baseline bevat, staat ten dienste van een of meer van de volgende
kwaliteitscriteria uit Informatie op Orde:
Toegankelijkheid
Ontoegankelijke informatie is geen informatie. Het bewaren van informatie die niet toegankelijk is, is
weggegooid geld. De toegankelijkheid valt of staat met de leesbaarheid van documenten en/of van het
bestandsformaat waarin ze zijn opgemaakt.
Wel kan de openbaarheid van informatie bewust worden beperkt vanwege gevoeligheden zoals
privacy-belangen of de staatsveiligheid. Zo beschouwd is ook de rechtmatige toepassing van
openbaarheidsbeperkingen een aspect van de kwaliteit van informatiebeheer. Vanuit het oogpunt van
veiligheid en/of van privacy is het immers van belang dat de toegang beperkt is tot diegenen die van de
informatie kennis mogen nemen.
Toegankelijkheid vergt een vorm van autorisatie, een zekere mate van standaardisatie van aspecten van
opslag en weergave, zoals taal en bestandsformaten, en een bepaalde hoeveelheid contextinformatie.
Vindbaarheid
Ook informatie die niet vindbaar en dus niet toegankelijk is, is geen informatie. Informatie moet binnen een
aanvaardbare tijd en tegen acceptabele inspanningen kunnen worden teruggevonden. Dat vergt naast een
logische ordeningsstructuur ook vastlegging van relevante contextinformatie waarop gezocht kan worden.
Vindbaarheid is een aspect van toegankelijkheid. Openbare informatie die in een leesbaar formaat is
opgeslagen maar waaraan onjuiste of niet-onderscheidende metadata zijn toegekend, zal niet gevonden
worden en is daarmee ontoegankelijk.
Uitwisselbaarheid
De burger ergert zich als hij zijn gegevens telkens opnieuw moet invullen. Bovendien is het risico op fouten bij
dubbele vastlegging dubbel zo groot. En de kosten die daarmee gemoeid zijn, vormen niet zozeer een risico
maar zijn een vaststaand feit. In het kader van het streven naar verlichting van de administratieve lastendruk,
een slagvaardiger overheid en een betere handhaving van wet- en regelgeving, is uitwisselbaarheid van
informatie tussen overheids-organisaties daarom van groot belang. Uitwisselbaarheid impliceert dat informatie
voor verschillende partijen en doeleinden toegankelijk is. Ketenautomatisering, waarbij de uitwisselbaarheid
bewust en afgewogen wordt ingericht en georganiseerd, en proces- en zaakgericht werken, waarbij het
documenteren in verhouding moet zijn tot het afbreukrisico van het proces en het belang van de zaak, worden
dan ook steeds vaker toegepast. Het streven naar het dichten van de kloof tussen overheid en burger en naar
interactiviteit bij beleidsontwikkeling maakt ook de uitwisselbaarheid van informatie tussen overheid en
burgers steeds belangrijker.
Ook voor uitwisselbaarheid gelden er soms beperkingen omwille van (staats)veiligheid en/of
privacybescherming. Niet alleen de vrije uitwisselbaarheid van gegevens, maar ook het zorgvuldig handhaven
van de beperkingen die de wet daaraan stelt, vormt een belangrijk aspect van de kwaliteit van
informatiebeheer.
Het belang van uitwisselbaarheid is in sterke mate een bedrijfsvoeringsbelang. De risico’s kunnen groot zijn,
omdat de kwaliteit van uitwisselbare en uitgewisselde gegevens doorwerkt in alle processen waarin die
gegevens worden gebruikt. Steeds dient het belang zorgvuldig afgewogen te worden tegen de risico’s. De
uitkomst van die afweging bepaalt niet zozeer de mate waarin uitwisselbaarheid wenselijk of noodzakelijk is,
maar wel in welke mate de uitwisselbare gegevens moeten voldoen aan de overige kwaliteitscriteria.
Zowel vindbaarheid als uitwisselbaarheid zijn aspecten van toegankelijkheid. De Baseline hanteert
gemakshalve de term ‘toegankelijkheid’ voor de trits van toegankelijkheid, vindbaarheid en uitwisselbaarheid.
Betrouwbaarheid
Provinciale Staten onjuist informeren is een politieke doodzonde. En een burger die door de overheid verkeerd
geïnformeerd wordt, verliest al snel zijn vertrouwen in ‘de staat’. De betrouwbaarheid van overheidsinformatie
is van onschatbare waarde voor onze democratische rechtstaat. De risico’s van het gebruik van
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onbetrouwbare informatie kunnen groot zijn. Zo neemt het aantal civiele procedures vanwege onjuiste
informatieverstrekking door de overheid de laatste jaren zienderogen toe. Daarnaast heeft de overheid zelf
omwille van haar bedrijfsvoering veel belang bij betrouwbare informatie. Onbetrouwbare informatie kost geld
en tijd en kan werkprocessen verstoren en vertragen.
De betrouwbaarheid van overheidsinformatie wordt in eerste instantie bepaald door de integriteit van het
ambtenarencorps en door de inhoudelijke kwaliteit van het werk dat daar geproduceerd wordt. Authenticiteit en
volledigheid zijn begrippen die vanuit het oogpunt van informatiebeheer handen en voeten geven aan de notie
van ‘betrouwbaarheid’ van overheidsinformatie.
Authenticiteit
Authenticiteit is essentieel voor de betrouwbaarheid van overheidsinformatie. Het garanderen van
authenticiteit betekent dat aantoonbaar moet zijn dat er geen ongeauthoriseerde wijzigingen zijn aangebracht
in de inhoud van de informatie of de begeleidende contextgegevens. In een papieren werkomgeving worden
daarvoor watermerken en (gekleurde) parafen gebruikt. In een digitale omgeving zijn audittrails en
versleuteling de geëigende technieken.
Volledigheid
De Archiefwet 1995 definieert het begrip archiefbescheiden als ‘de bescheiden, ongeacht hun vorm, door de
overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd om daaronder te berusten’. Vrij
vertaald wil dat zeggen dat archieven volledig moeten zijn, waarbij volledig betekent dat erin moet zitten wat
erin hoort. Dat laat veel ruimte voor interpretatie en geeft sinds jaar en dag veel onzekerheid en debat. Zo
speelde in de parlementaire enquête over Srebrenica steeds weer de vraag op of de agenda’s en
aantekeningen van generaal Couzy te beschouwen waren als archiefstukken in de zin van de wet.
Bij het ontwikkelen van de Baseline is gezocht naar een toetsbare invulling van het begrip volledigheid, die
recht doet aan de geest van de Archiefwet, die vanuit de optiek van risicomanagement en bedrijfsvoering
voldoet en die goed te hanteren is in een digitale context. Ook werd daarbij gekeken naar de manier waarop
het criterium van volledigheid samenhangt met andere criteria zoals toegankelijkheid en vindbaarheid.
De Baseline gaat uit van een beschrijving van die formele stappen in een bedrijfproces, waarvan op voorhand
kan worden vastgesteld dat ze essentieel zijn met het oog op verantwoording, bewijsvoering en bedrijfsvoering.
De informatieobjecten die eventueel bij deze transacties horen, worden aangewezen als ‘bestemd om te
berusten’. De identificatie en duiding van deze objecten vergt vastlegging van bepaalde metadata. Het geheel
van alle informatieobjecten van alle essentiële transacties in een proces met de daarbij behorende metadata,
is te kwalificeren als het volledige informatiebestand dat dat proces documenteert.
Toegankelijkheid en betrouwbaarheid, maar ook risicoafweging en proportionaliteit zijn dus de
sleutelbegrippen van de Provinciale Baseline. Om recht te doen aan de intentie van de kabinetsvisie Informatie
op Orde dient daaraan het begrip ‘duurzaam’ te worden toegevoegd. De Baseline borgt de duurzame
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie. Overheidsorganen die de Baseline toepassen,
weten dat zij over hun informatie kunnen beschikken en op hun informatie kunnen vertrouwen zolang als die
informatie nodig is om de bedrijfsvoering te ondersteunen, verantwoording af te leggen en onderzoek mogelijk
te maken voor nu en later.

3.5 Overige kaders
Behalve de eerder genoemde wetten en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen zijn ook een aantal
algemeen geaccepteerde, maar niet wettelijk vastgelegde kaders in de Baseline verwerkt. Informatie op Orde
bevat een opsomming van kaders die in de Baseline moeten zijn opgenomen.
Het zijn met name deze overige kaders die houvast geven bij een zodanige inrichting van de
informatiehuishouding dat aan de basisprincipes van de wetgeving en aan de kwaliteitscriteria van Informatie
op Orde kan worden voldaan. Een opsomming van de volledige lijst van onderliggende kaders is opgenomen
in bijlage 2. Hieronder volgt een korte weergave van de essentie van de tot op heden belangrijkste kaders voor
de provinciale overheid en hun specifieke waarde voor de Baseline.
E-mailgedragslijn c.a.
Als nadere uitwerking van de Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, die in 2004 van kracht werd, is in 2005 een
e-mailgedragslijn voor overheden ontwikkeld. Een gedragslijn als deze heeft geen verbindende kracht.
Niettemin is de gedragslijn, aangevuld met een aantal nadere aanwijzingen op het gebied van archivering van
e-mail en een aantal relevante publicaties vanuit het programma Digitale Duurzaamheid, opgenomen in de
toolkit bij de Baseline. Bij de inrichting van de informatiehuishouding aan de hand van de Baseline kan wellicht
gekeken worden naar mogelijkheden om het gewenste gedrag af te dwingen.
NEN-ISO 15489
Deze internationale records management standaard is een vrij abstracte omschrijving van alles wat er gedaan
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moet worden om te komen tot een adequaat ingerichte informatiehuishouding die de uitvoering van de taken
en processen van de organisatie ondersteunt. De norm heeft betrekking op beleid, verantwoordelijkheden,
belangen, implementatie, beheerprocessen, kwaliteitsbewaking, auditing en opleiding. Het abstractieniveau
maakt de norm geschikt voor vrijwel elke organisatie en alle omstandigheden. Zo beschouwd is deze norm ook
een belangrijke pijler van de Baseline. Op één essentieel punt wijkt de Baseline af van de NEN-ISO 15489.
Waar de laatste de verantwoordelijkheid voor informatiemanagement als een verantwoordelijkheid van de staf
ziet, legt de Baseline deze verantwoordelijkheid bij het lijnmanagement.
Richtlijn Metadata voor overheidsinformatie
Metadata zijn elementen van een (semi-)gestructureerde beschrijving van informatie. Toekenning van
metadata is nodig om de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie te borgen. Het principe van het
toekennen van ‘labels’ in het belang van de bruikbaarheid van informatie is van alle tijden: bij het aanleggen
van kaartsystemen en andere vormen van registers gebeurde dat ook al. In het digitale tijdperk is het belang
van metadata wel sterk toegenomen. Digitale informatie is alleen maar toegankelijk en betrouwbaar als het
afdoende is ‘gelabeld’. Fysiek zoeken in digitale gegevens is immers onmogelijk.
Juist omdat metadata zo essentieel zijn voor (digitaal) informatiebeheer, zijn er al de nodige standaards voor
ontwikkeld. De Richtlijn Metadata voor overheidsinformatie, die nu in gevorderd stadium van ontwikkeling is,
maakt de meeste andere standaards overbodig. De nieuwe richtlijn is een nadere uitwerking van de
internationale standaard NEN-ISO 23081, die daarmee goed verankerd is in de Baseline. De richtlijn bevat een
integrale metadataset. Die bestaat uit een minimumset die voor elke organisatie en voor alle informatie,
ongeacht belang, toepassing en gebruik, relevant is. Daarnaast kan iedere organisatie uit de Richtlijn putten
om vorm te geven aan zijn eigen eisen, vanuit zijn eigen risicoanalyse ten aanzien van het bedrijfsvoerings- en
verantwoordingsbelang.
De metadatarichtlijn kan de efficiëntie en de kwaliteit van het metadatabeheer bij de provincies verbeteren. Als
bij de creatie van documenten de richtlijn wordt gevolgd, zijn bij publicatie op internet de voorgeschreven
webmetadata vrijwel zonder meerwerk beschikbaar. Door de datamodellen van bedrijfsvoeringssystemen te
vergelijken met het toepassingsprofiel, kan snel en nauwkeurig worden vastgesteld welke metadata al
gegenereerd worden door het systeem en welke nog apart moeten worden vastgelegd.
Ten slotte ondersteunt de Richtlijn Metadata de digitale bewaring op langere termijn. De richtlijn sluit aan op
het internationale Open Archival Information System (OAIS) die voor langetermijnbewaring is ontwikkeld. Dat
is van belang voor gegevens die een langdurig verantwoordings-belang dienen, zoals bijvoorbeeld
milieuinformatie die onder het verdrag van Aarhus valt, maar ook voor informatie die cultuurhistorisch van
belang is.
Vanuit de provinciale verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsvoering is het van belang zekerheid te
hebben dat de juiste personen toegang hebben tot bepaalde informatie. In het kader van het project Identity
Management wordt een normenkader ontwikkeld dat bepaalt welke gegevens vastgelegd en gekoppeld
moeten worden om personen te kunnen identificeren, authentiseren en autoriseren zodat zij gepersonaliseerd
toegang kunnen krijgen tot bepaalde informatie en/of diensten. Dat normenkader zal te zijner tijd opgenomen
worden in de metadatarichtlijn en zal ook implicaties hebben voor informatiebeveiliging.
Webrichtlijnen en webmetadata
Berichten aan de overheid worden steeds vaker verstuurd vanaf een overheidswebsite, met gebruikmaking
van een contactformulier. Voor een deel is de hierboven genoemde e-mailgedragslijn ook op dit mailverkeer
van toepassing.
Daarnaast gelden voor de overheidsinformatievoorziening via het web de 125 webrichtlijnen van overheid.nl.
Slechts een klein gedeelte hiervan is relevant in het kader van de Baseline.
De Webmetadataset van overheid.nl dient een ander doel dan de Richtlijn Metadata en is ten opzichte daarvan
complementair. Deze standaard is relevant voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

3.6 Aanpalende instrumenten: NORA en PETRA
Een belangrijke doelstelling van de Baseline is het bevorderen van samenwerking tussen organisaties binnen
de overheid door het standaardiseren van informatie en informatiebeheer. Deze doelstelling wordt ook
nagestreefd door architectuurprogramma’s zoals NORA en PETRA.
De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) wordt ontwikkeld ter ondersteuning van de
elektronische overheid, waarbij circa 1.600 overheidsorganen zijn betrokken. De Provinciale Model
Architectuur (PETRA) is een van de NORA afgeleide architectuur, die speciaal voor de provincies is ontwikkeld.
NORA en PETRA bestaan uit de volgende componenten:
Inrichtingsprincipes (normerende en richtinggevende kaders), verschillende modellen, standaarden (niet
alleen technische maar bijvoorbeeld ook semantische) en bouwstenen (zoals basisregistraties,
burgerservicenummer, de authenticatievoorziening DigiD). PETRA is een middel voor bestuurders en
managers om de ontwikkeling en vernieuwing binnen de provincies te sturen en te beheersen. De PETRA
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biedt bestuurders en informatiearchitecten van de provincies richting en houvast bij hun verdere stappen op
weg naar een samenhangende realisatie van hun aandeel in de e-overheid. Een gedeelde architectuur
bevordert het uitwisselen van informatie en het samenwerken in processen, ketens en netwerken.
De Baseline heeft als uitgangspunt dat de PETRA, en daarmee impliciet ook de NORA, wordt toegepast. In
beide architecturen wordt de kwaliteit van de informatie als een belangrijk aandachtspunt gezien. Het vlak
Informatie en berichten' is zelfs de centrale component van het negenvlaksmodel dat aan beide architecturen
ten grondslag ligt. De belangrijkste boodschappen uit de Baseline komen dan ook terug in de principes van de
NORA en de PETRA. Daarnaast zal de PETRA, die ook als verwijsindex naar gerelateerde producten en
ontwikkelingen fungeert, naar de Baseline verwijzen. Tenslotte wordt de PETRA door de Baseline gevoed met
hulpmiddelen, best practices, enzovoort. Deze zullen als bouwstenen in de PETRA worden opgenomen.
De Baseline is een dynamisch instrument en dus per definitie nooit af. Bij het ontwikkelen dient voortdurend te
worden gelet op raakvlakken met aanpalende ontwikkelingen. Ook hier spelen de NORA en de PETRA een
belangrijke rol. Want architectuur heeft niet alleen een inhoudelijk maar ook een sterk procesmatig aspect:
architecten zorgen voor de noodzakelijke samenhang van projecten die onderlinge raakvlakken hebben.
Verwacht wordt dat bij de doorontwikkeling en het onderhoud van de Baseline signalen vanuit de NORA en de
PETRA bepalend zullen zijn.
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4. De basics van de Baseline
De normen van de Baseline zijn ontleend aan bestaande wetgeving en worden ook onderschreven door
andere algemeen geaccepteerde kaders, zoals NEN-ISO-normen. Ze ogen daarom volkomen
vanzelfsprekend en zullen de lezer niet onmiddellijk overtuigen van de toegevoegde waarde van de Baseline.
In de praktijk van de overheidsinformatievoorziening blijkt echter dagelijks dat deze normen en de naleving
daarvan verre van vanzelfsprekend zijn. Daarom bevat de Baseline behalve normen ook maatregelen om
deze ten uitvoer te brengen. De Baseline stelt de integraal manager in staat om de normen te
operationaliseren en maakt ze bovendien auditable. Zo vormt de Baseline het startpunt van een cyclus van
doorlopende verbeteringen met het oog op de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van
overheidsinformatie. De kwaliteitscirkel van Deming is een van de leidende gedachten achter de Baseline.
Een ander concept dat aan de Baseline ten grondslag ligt, is dat van risicomanagement. Elke proceseigenaar
dient de ernst en omvang vast te stellen van de risico’s die voortvloeien uit de ontoegankelijkheid en
onbetrouwbaarheid van de informatie in een gegeven werkproces. De risicoklasse bepaalt vervolgens het
beheerregime dat van toepassing is.
−
−
−
−

Hoog risico: informatie moet tijd- en plaatsonafhankelijk toegankelijk en betrouwbaar zijn;
Middelmatig risico: informatie moet tijd- en plaatsonafhankelijk toegankelijk zijn. Er hoeven geen
specifieke maatregelen getroffen te worden ten behoeve van de betrouwbaarheid van de informatie;
Licht risico: informatie moet persoonsafhankelijk toegankelijk zijn. Er hoeven geen specifieke maatregelen
te worden getroffen voor de beheersing van de tijd- en plaatsonafhankelijke toegankelijkheid, noch voor de
betrouwbaarheid van de informatie;
Geen risico: informatie hoeft niet formeel te worden beheerst.

Veel en/of omvangrijke risico’s maken een zwaar beheerregime noodzakelijk, ongeacht de kosten. Weinig
en/of beperkte risico’s geven, zeker in geval van hoge beheerkosten, aanleiding tot de keuze voor een lichter
beheerregime. Variabelen die meebewegen met het gekozen beheerregime zijn bijvoorbeeld de mate van
volledigheid van een dossier (alleen de documenten die behoren bij formele transactie- en beslismomenten
danwel meer of minder dan dat) en de hoeveelheid toe te kennen metadata.
Informatiebeveiliging in de zin van systeembeveiliging valt buiten de scope van de Baseline, maar is uiteraard
wel van belang voor de kwaliteit van de informatiehuishouding. De Baseline vertrekt dan ook vanuit het
uitgangspunt dat de beveiliging en het beheer van de informatiesystemen op orde zijn. Als aan dat
uitgangspunt niet is voldaan, zal de informatiehuishouding ook na implementatie van de Baseline niet volledig
op orde zijn.
Ook wordt voorondersteld dat de provinciale architectuur, de PETRA, wordt toegepast.
Wie de Baseline hanteert bij de inrichting van zijn informatiehuishouding weet:
− dat hij de werkprocessen van de provincie optimaal ondersteunt;
− dat hij een solide basis heeft gelegd voor e-dienstverlening en e-overheid;
− dat hij in staat is verantwoording af te leggen, waarmee een essentiële voorwaarde voor ‘behoorlijk
bestuur’ is vervuld;
− dat hij de voornaamste risico’s in de informatiehuishouding adequaat beheerst;
− dat hij de belangrijkste voorschriften naleeft die daarop van toepassing zijn, dus grotendeels ‘compliant’ is;
− dat hij bij overbrenging van zijn bestanden naar een rijksarchiefbewaarplaats geen aanvullende
werkzaamheden hoeft te verrichten voor ontsluiting.

4.1 Normen
De zeven normen van de Baseline vormen een kernachtige samenvatting van het hele instrument en zijn met
name bedoeld als geheugensteun voor de lijnmanager, wiens verantwoordelijkheden in deze normen zijn
vastgelegd.
1. De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens college van Gedeputeerde Staten draagt voor
de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven.
2. De inrichting van organisatie, processen, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief
toereikend voor de borging van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie.
3. Voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn binnen de provincie of het bestuursorgaan
standaarden gedefinieerd en in gebruik.
4. Er is een - geprioriteerde - classificatie gemaakt van producten, processen, informatie en
verantwoordelijkheden, waarbij rekening is gehouden met wet- en regelgeving.
5. Een - al of niet geautomatiseerd - systeem waarmee overheidsinformatie wordt beheerd, ondersteunt
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aantoonbaar de eisen van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid, op het niveau van het
geldende beheerregime.
6. Bij het creëren en gebruiken van overheidsinformatie worden de kwaliteitseisen voor duurzame
toegankelijkheid en betrouwbaarheid in acht genomen.
7. De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie is tot het moment van
verwijdering gewaarborgd, en de verwijdering verloopt conform vastgelegde procedures.

4.2 Maatregelen
De maatregelen die de Baseline bevat, liggen vooral op het vlak van de inrichting en uitvoering van de
overheidsinformatievoorziening. Fundamentele maatregelen, die betrekking hebben op de randvoorwaarden
voor toepassing van de Baseline, zijn bijvoorbeeld:
− neem de noodzakelijke maatregelen om te kunnen voldoen aan de zeven normen van de Baseline
aantoonbaar op in de bestaande procedures;
− zorg voor controle en voor audits op de naleving van deze maatregelen.
De basis van modern informatiemanagement wordt gevormd door risicomanagement. ‘Weet wat je moet
weten’, is het adagium. Het antwoord op die vraag komt voort uit een analyse van de potentiële juridische,
financiële, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke risico’s en/of waarde van processen en de bijbehorende
informatieobjecten en -stromen. Maatregelen in dit verband zijn bijvoorbeeld:
− breid de methoden en processen van risicomanagement uit van informatiebeveiliging en
privacybescherming tot informatiebeheer en integreer deze waar mogelijk;
− identificeer risicoklassen vanuit het perspectief van informatiebeheer en de risicoclassificatie ingevolge de
Wbp;
− breng alle werkprocessen en de bijbehorende gegevensverzamelingen onder in de risicoclassificatie.
De risicoklassering bepaalt het beheerregime dat op het informatiebeheer van toepassing is. Bij elk
beheerregime behoort een set maatregelen die ervoor zorgen dat de informatie ‘op orde’ is, zoals daar zijn:
− controleer bestaande beheercontracten en gegevensdiensten op compliance aan de normen van de
Baseline;
− stel voorschriften op voor nieuw af te sluiten contracten voor beheer en gegevensdiensten zodat die
voldoen aan de normen van de Baseline;
− beschrijf de metadata die nodig zijn voor adequaat gegevensbeheer in dit beheerregime;
− beschrijf en regel de autorisatie voor de toegang van bestanden onder dit beheerregime;
− beschrijf de voor bedrijfsvoering, verantwoording en bewijsvoering essentiële (dus hoogst geklasseerde)
transactiemomenten in het werkproces en de documenten die daaruit voortkomen; deze documenten en
de bijbehorende metadata vormen het volledige informatiebestand dat het werkproces documenteert.
Zo kan er bij de inrichting van de informatiehuishouding steeds verder ingezoomd worden op maatregelen die
per werkproces het minimale kwaliteitsniveau van de informatie kunnen borgen. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen verplichte maatregelen (afkomstig uit wettelijke regels) en facultatieve maatregelen. Op die
manier geeft de Baseline houvast bij elke stap in de opbouw van een goede informatiehuishouding.
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5. Vooruitblik naar implementatie, toepassing, toezicht en
beheer
5.1 Implementatie en toepassing
Ieder college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor de informatiehuishouding binnen zijn eigen
provincie en de daarbij behorende uitvoeringsorganisaties. De implementatie van de Baseline wordt dan ook
niet centraal aangestuurd. Met implementatie wordt in dit kader bedoeld: de publicatie van de norm, bewustzijn
('awareness') kweken door middel van voorlichting en advisering, personeel instrueren, en inbedden van de
norm in de uitvoering via aanpassing van het instrumentarium en van de organisatie.
De normen van de Baseline zijn bij oplevering ‘auditable’, dat wil zeggen: de mate waarin aan de normen van
de Baseline voldaan wordt, is door middel van een audit te meten. Tegelijk met de Baseline wordt een
vragenlijst opgeleverd voor het auditen van de informatiehuishouding binnen het eigen bestuursorgaan. Aan
de hand van het auditrapport kan gericht gewerkt worden aan verbeteringen.
Het bij de Baseline behorende toezichtsarrangement wordt pas uitgewerkt nadat de Baseline is vastgesteld.
Maar ook zonder dat het interne toezicht geregeld is, kan de vragenlijst die daarvoor is ontwikkeld zijn diensten
bewijzen als checklist voor een nulmeting per provincie Op basis van de uitkomsten daarvan kan een plan van
aanpak ontwikkeld worden voor de implementatie van de Baseline.
De rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de implementatie en toepassing van de Baseline zijn
idealiter de volgende:
Rol
Secretaris / Algemeen
directeur

Proceseigenaar

Informatiemanagement
ICT-sector
Auditor
Toezichthouder
(Beleids)medewerker

Verantwoordeiijkheid
Stelt het overkoepelde kader vast en legt in een mandaatregeling de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van de functionarissen die een rol
hebben in het informatiebeheer. Het kader onderscheidt zo nodig verschillende
risicoklassen, de bijbehorende beheerregimes, het beheersingsniveau van de
verschillende regimes en de geldende randvoorwaarden daarbij.
Stelt op basis van een risicoanalyse de risicoklasse, het beheerregime en
beheersingsniveau vast voor de processen waar hij voor verantwoordeiijk is en is
erop aanspreekbaar dat medewerkers zich daaraan conformeren.
Ondersteunt de totstandkoming van een gemeenschappelijke bedrijfstaal,
procesbeschrijvingen en bijbehorende contextinformatie.
Ondersteunt secretaris en proceseigenaar bij de invulling van hun rollen met inzet
van ICT middelen.
Zie paragraaf 5.2
Zie paragraaf 5.2
Ontvangt en produceert informatie en behandelt die minimaal volgens het
vastgestelde beheerregime.

5.2 Toezicht
Louter het bestaan van een instrument als de Baseline garandeert nog niet dat de overheidsinformatie ‘op
orde’ komt. Daarom is het van belang dat de Baseline vergezeld gaat van instrumenten om de toepassing van
de Baseline en de kwaliteit van het informatiebeheer te kunnen beoordelen, zodat bijsturing mogelijk is.
Geheel in lijn met de Kaderstellende visie op toezicht gaat interne beheersing (control en audit) daarbij hand in
hand met toezicht (inspectie). Control is het mechanisme dat de organisatie zelf periodiek de lopende
activiteiten en producten toetst. Een audit is een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van producten en
processen van een organisatie en wordt doorgaans periodiek uitgevoerd in opdracht van de lijnmanager van
het organisatieonderdeel waarop de audit betrekking heeft. Beide vormen van interne beheersing zijn op het
gebied van financiën en bedrijfsvoering al sinds jaar en dag gemeengoed. Op het gebied van procesgebonden
informatie is dat echter nog geenszins het geval. Dit is dus een van de dingen die bij de implementatie
georganiseerd moeten worden.
Daarnaast is binnen de provincie een provinciaal archiefinspecteur benoemd, die belast is met het toezicht op
de naleving van de Archiefwet en de daar uit voortvloeiende regelgeving. Op den duur zullen de verbeteringen
die overeenkomstig de Baseline via de audit en control worden ingevoerd, resulteren in een
informatiehuishouding die ‘in control’ is. Wanneer dit doel bereikt is, kan het toezicht van de provinciaal
archiefinspecteur een soberder vorm krijgen.
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6. VERANTWOORDING
In december 2008 zetten de staatssecretaris van BZK en voorzitters van IPO, VNG en UvW hun handtekening
onder uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (afgekort NUP). Het
akkoord benoemt afspraken voor de 24 NUP-programma's met een realisatie-horizon van 2009-2010 en voor
een deel van 2008-2014.
Vanuit de provincies is besloten de projecten met een provincie-overstijgend karakter, of de programma's die
fungeren als voorbeeldprojecten voor het verbeteren van de dienstverlening in ketens (de voorbeeldprojecten),
gezamenlijk invulling te geven, hierin waar mogelijk gezamenlijk in op te trekken, en kennis te delen rond de
implementatie-trajecten van deze programma's. Een belangrijke randvoorwaarde om het NUP te realiseren is
de inrichting van een adequate (documentaire) informatiehuishouding. Uitvoering van het NUP-programma
draagt bij aan de vernieuwing van de bedrijfsvoering waar alle provincies mee bezig zijn. Dat heeft ook
gevolgen voor de inrichting van de (documentaire) informatiehuishouding die de ontwikkeling mogelijk moet
maken.
Door het Rijk is voor de eigen bedrijfvoering het programma Informatie op Orde uitgevoerd. De toenmalige
BOAG e-Provincies heeft besloten dat provincies bij dit programma aan zullen sluiten om de mogelijkheid te
hebben producten die door het programma worden opgeleverd geschikt te maken voor gebruik in de
provinciale organisaties. Het belangrijkste product dat is opgeleverd is de Baseline Informatiehuishouding
Rijksoverheid. Deze bevat richtlijnen voor de organisatorische inrichting van de (documentaire)
informatiehuishouding. Feitelijk is het een standaard die ook door andere overheden dan het Rijk in gebruik
kan worden genomen, mits deze wordt aangepast aan de specifieke kenmerken van deze overheden.
Het besluit dat door de toenmalige BOAG e-Provincies met betrekking tot aansluiting op het programma
Informatie op Orde is genomen, en het feit dat de doelstelling van een dergelijk project gelijk is aan één van de
doelstellingen van het NUP, rechtvaardigde de integratie van een project Informatie op orde in het
NUP-programma.
Uitgangspunt voor de provinciale Baseline Informatiehuishouding is de Baseline Informatiehuishouding
Rijksoverheid zoals die in 2008 is vastgesteld. Aangezien het hierbij gaat om bijna universele uitgangspunten
was het niet onnodig om helemaal vanaf nul opnieuw te beginnen. In de loop van 2009 en 2010 is in
samenwerking met vertegenwoordigers van IOG-DIV daarom de “Rijksbaseline” omgewerkt naar een
Provinciale Baseline. In juni 2010 is een concept van deze baseline besproken in een gezamenlijk overleg
tussen IOG-DIV en het LOPAI.
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7. BIJLAGEN
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Bijlage 1. Definities
Legenda
Definitie

Toelichting
Onderstreept
Bron
NEN-ISO 15489 en NEN
2082
Soort

Letterlijke teksten uit de bronnen staan tussen “dubbele aanhalingstekens”.
Wanneer in de gebruikte bronnen het begrip ‘archiefbescheiden’ wordt gehanteerd, is
dat in onderstaande definities vervangen door het begrip ‘records’.
Cursieve teksten bevatten toelichtingen op de definitie.
Wanneer in een definitie of toelichting van een begrip wordt verwezen naar een ander
begrip, is dit andere bericht waarnaar wordt verwezen onderstreept.
Bron.
Deze norm is geaccepteerd door de rijksoverheid. Daarom zijn zoveel mogelijk de
definities uit deze bron overgenomen. Waar definities ontbreken of niet voldoen, is de
NEN 2082 als bron gebruikt (ofschoon deze norm nog niet definitief is).
Soort bron
W = Wet; Norm = (Inter)nationale Norm; R = afspraak rijksoverheid; O = overig

Begrip

Definitie
Toelichting

Archiefstuk /
archiefbescheiden

= Record / Records.
Deze begrippen worden in de Baseline zoveel mogelijk
vermeden.

Authentiek

Beheerregime

Bron

Soort

“Een record is authentiek als kan worden bewezen dat het
record is wat het beweert te zijn, dat het opgemaakt of
verzonden is door de persoon die beweert het te hebben
opgemaakt of verzonden en dat het opgemaakt of
verzonden is op het tijdstip als aangegeven bij het record.”
“Om de authenticiteit van records veilig te stellen behoren
organisaties beleid en procedures te implementeren en te
documenteren die de creatie, ontvangst, verzending, het
onderhoud en vernietiging van records controleren, om
ervoor te zorgen dat personen die records maken,
geautoriseerd en geïdentificeerd zijn en dat records
afgeschermd zijn van ongeautoriseerde toevoegingen,
verwijdering, verandering, gebruik en geheimhouding.”

NEN-ISO 15489

N

NEN-ISO 15489

N

Verzameling normen en regels voor het informatiebeheer.

Werkgroep

O

Informatie is betrouwbaar als zij authentiek en volledig is.
“Een record is betrouwbaar als de inhoud kan worden
vertrouwd als een volledige en nauwkeurige weergave van
transacties, activiteiten of feiten waarvan het getuigt en
waarop men zich kan verlaten bij de uitvoering van
opvolgende transacties of activiteiten.
Records behoren te worden opgemaakt op het moment
van de transactie of de gebeurtenis waarop ze betrekking
hebben, of direct erna, door individuen die directe kennis
hebben van de feiten of door hulpmiddelen die
routinematig worden gebruikt in het bedrijfsproces voor de
uitvoering van de transactie.”

Werkgroep

O

NEN-ISO 15489

N

“Systematische identificatie en ordening van
bedrijfsprocessen of handelingen en/of records in
categorieën overeenkomstig logisch gestructureerde
conventies, methoden en procedureregels weergegeven in
een classificatiesysteem.”

NEN-ISO 15489

N

Bij een beheerregime horen beheersingsniveaus op onder
andere de volgende onderdelen:
• openbaarheid;
• vertrouwelijkheid (in verband met rubricering,
persoonsvertrouwelijkheid, etc.);
• beschikbaarheid (in verband met te treffen
systeembeheermaatregelen);
• minimaal vast te leggen metadata;
• bewaartermijn.
Betrouwbaar

Classificatie
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Begrip

Definitie
Toelichting

Bron

Soort

Contextgegevens

Gegevens die nodig zijn om de in een informatieobject
vastgelegde inhoudelijke informatie in haar
ontstaanscontext te kunnen vinden, raadplegen,
interpreteren, delen en beheren overeenkomstig het
vastgestelde beheerregime.
Voor (onder andere) het vastleggen van contextgegevens
worden metadata gebruikt.

Werkgroep

O

Control

Control is (als pendant van Planning in Planning en
Control) het mechanisme waarin de uitvoerende
organisatie periodiek zelf de lopende activiteiten en
producten beoordeelt.
Dit gebeurt vaak binnen het kader van een reguliere cyclus
van Planning en Control. Control in deze context moet
worden gelezen als beoordeling van de beheersing (uit het
Engels) en niet als een controle (uit het Frans).

Werkgroep

O

Conversie

“Proces van omzetten van records van het ene medium
naar het andere of van het ene formaat naar het andere.”

NEN-ISO 15489

N

Dossier

“Een geheel van records binnen een archief
bijeengebracht met een bepaald doel om in onderlinge
samenhang te raadplegen.”
Het dossier dient ook in onderlinge samenhang te worden
beheerd.

NEN 2082
(‘Archief-bestan
ddeel’)

N

Duurzaam

De mate waarin informatie gedurende de geldende
bewaartermijn aan de kwaliteitscriteria blijft voldoen
zonder dat noemenswaardige achteruitgang zal zijn te
constateren.

Vrij naar
Normenkader
substitutie
(EDP-auditpool,
nov 2007)

O

Emulatie

“Techniek waarmee wordt bewerkstelligd dat een
computer (of toepassingsprogrammatuur) zich hetzelfde
gedraagt als één van een oudere generatie.”

MR art 12
(concept)

(W)

Gegevensdienst

“Een dienst waarbij het gaat om het leveren van gegevens
(in de vorm van berichten) aan de afnemer van de dienst.”
“Het kan gaan om het incidenteel of periodiek leveren van
gegevens volgens kwaliteitsafspraken. Bij het leveren van
de dienst zal er ook sprake zijn van een dialoog tussen
leverancier en afnemer. De levering vindt plaats door
middel van een of meer berichten.”

NORA 2.0

O

Informatie

In de Baseline wordt geen onderscheid gemaakt tussen
gegevens en informatie.
Zie overheidsinformatie.

Werkgroep

O

Informatiebeheer

Het systematisch verzamelen, verwerken, toegankelijk
maken, gebruiken, onderhouden en verwijderen van
informatie, opdat deze duurzaam toegankelijk en
betrouwbaar is.
De informatiebeheerder ondersteunt de gebruiker, die
informatie creëert en raadpleegt.

Werkgroep

O

Informatiemanagement

Het richten en inrichten van het informatiebeheer, alsmede
het adviseren over de inhoud, het beheer en de beveiliging
van informatiesystemen.
In de filosofie van de Baseline is niet de informatiemanager
maar de lijnmanager verantwoordelijk. Daarom is de
definitie van NEN-ISO 15489 niet gebruikt.

Werkgroep

O

Informatieobject

“Op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen
identiteit.”
Bijvoorbeeld: document, databasegegeven, e-mailbericht
(met bijlagen), Internetsite (of een deel ervan),
foto/afbeelding, geluidopname, wiki, blog enz.

NEN 2082

N

Informatiesysteem

Een geheel van mensen, methoden, procedures,
gegevensverzamelingen, opslag-, verwerkings- en
communicatieapparatuur en andere middelen, bestemd tot
het verwerken, gebruiken en beheren van informatie.

Werkgroep

O
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Begrip

Definitie
Toelichting

Bron

Soort

Interpreteerbaar

Informatie is interpreteerbaar als zij leesbaar is en als de
contextgegevens en de gebruikte taal bekend zijn.
Voor (onder andere) het vastleggen van contextgegevens
en taal worden metadata gebruikt.

Werkgroep

O

Leesbaar

Informatie is leesbaar als de opslagtechniek (drager,
formaat) en het schrift bekend zijn, waardoor zij op een
voor de mens natuurlijke manier kan worden
waargenomen.
Voor (onder andere) het vastleggen van drager en formaat
worden metadata gebruikt.

Werkgroep

O

Metadata

“Gegevens die context, inhoud en structuur van records en
hun beheer door de tijd heen beschrijven.”

NEN-ISO 15489

N

Migratie

“Handeling waarbij records worden overgezet van het ene
systeem naar het andere, met behoud van authenticiteit,
integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.”

NEN-ISO 15489

N

Openbaar

Informatie is openbaar als dit in de wet of in bedrijfsregels
van de organisatie is bepaald en zij kan worden benaderd
door iedereen die daartoe een verzoek indient. Beperking
van openbaarheid kan noodzakelijk zijn in verband met de
vereiste vertrouwelijkheid.

Werkgroep

O

Overbrengen

Het doen overgaan van het beheer van te bewaren records
naar een (rijks)archiefbewaarplaats en van de zorg ervoor
naar de Minister van OCW.
Bij overbrenging is er doorgaans sprake van fysieke
verplaatsing naar een (rijks)archiefbewaarplaats. Het is
denkbaar dat overbrenging van digitale records niet fysiek
plaatsvindt, maar met name een kwestie is van afspraken
rondom zorg, beheer, eigendom, en/of
verantwoordelijkheid.

Afgeleid uit de
Archiefwet

W

Overdragen

“Veranderen van de zorg, eigendom en/of
verantwoordelijkheid voor records.”
Voor de overgang van te bewaren records naar een
(rijks)archiefbewaarplaats wordt het begrip overbrenging
gehanteerd.

NEN-ISO 15489

N

Overheidsinformatie

Die informatie die van belang is voor bedrijfsvoering,
verantwoording en cultureel erfgoed.
Overheidsinformatie dient voor: bedrijfsvoering;
verantwoording; het leveren van informatie aan burgers,
bedrijven, eigen organisatie en medeoverheden; het
overbrengen van informatie naar een
(rijks)archiefbewaarplaats in verband met toekomstig
maatschappelijk belang.
De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van
overheidsinformatie dient uiteindelijk het belang van de
rechtzoekende burger.

Werkgroep

O

Planning en control

Planning en control omvat ‘strategic planning’,
‘management control’ en ‘task control’. Het is het proces
van besluitvorming over - het bereiken van - de
strategische doelen van de organisatie, het toedelen van
taken aan leden van een organisatie om deze strategie te
implementeren en het waarborgen dat de taken effectief en
efficiënt worden uitgevoerd.
NB. Control is niet hetzelfde als controle!

‘Management
control systems’
van Anthony en
co-auteurs

O

Record

Record = Informatieobject + Metadata.
“Informatieobject, ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende
metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke
en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken en
bewaard om te voldoen aan wettelijke en/of
administratieve eisen en/of maatschappelijke behoeften.”
In de Baseline wordt gesproken van record(s) en niet van
archiefstuk of archiefbescheiden.
NB. Deze betekenis van record is anders dan de
database-gerelateerde betekenis in de ICT.

Werkgroep
NEN 2082

O
N
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Begrip

Definitie
Toelichting

Bron

Soort

Risicoklasse

Combinatie van factoren die samen uitdrukken hoe
belangrijk informatie is voor bedrijfsvoering,
verantwoording en cultureel erfgoed, en welk
beheerregime nodig is voor het beheersen van de risico’s.
De risicoklasse omvat de afhankelijkheden die in het kader
van de informatiebeveiliging worden bepaald en de
waarderingen ten behoeve van het bewaren en
vernietigen.De risicoklassen worden in het VIR 2007
gevoeligheidsklassen genoemd.

Werkgroep

O

Selecteren

“Het administratief verwerken van de tijdens het proces
van waardering gemaakte keuze, door metadata aan de
stukken toe te voegen.”
Uit de risicoklassering van informatie vloeit een beslissing
voort om informatie na verstrijken van een bepaalde
termijn te vernietigen of om informatie te bewaren en over
te dragen naar een (rijks)archiefbewaarplaats. Die
beslissing wordt weergegeven in de metadata: V + termijn
voor vernietigen, B + criterium voor bewaren en
overbrengen.

NEN 2082

N

Selectielijst

“Overzicht van categorieën records waarbij de duur van
bewaren is aangegeven.”

Toegankelijk

Informatie is toegankelijk als deze vindbaar,
interpreteerbaar en uitwisselbaar is voor daartoe
bevoegde personen of systemen.

Transactie

Processtap waarin overheidsinformatie wordt gecreëerd.

Werkgroep

O

Uitwisselbaar

“De mogelijkheid van systemen om services (informatie
en/of functionaliteit) te leveren aan of te ontvangen van
andere systemen. Of bedrijfsprocessen en hun
ondersteunende ICT-systemen zijn interoperabel als ze
digitaal
data en kennis kunnen uitwisselen.”
“Binnen een ruimer perspectief staat dit voor de
uitwisseling van informatie tussen administraties, tussen
een administratie en de burger of een onderneming,
zonder van hen specifieke inspanningen te verlangen.
Afgezien van de ruimtelijke dimensie van uitwisseling (de
uitwisseling tussen twee systemen), mag men ook de
tijdsdimensie niet uit het oog verliezen. Uitwisselbaarheid
beoogt eveneens de duurzaamheid van de gegevens en
hun toegankelijkheid in de toekomst.”

MARIJ
(‘Interoperabel’)

R

MARIJ

R

Vernietigen

“Verwijderen of wissen van records zonder dat zij weer
gereconstrueerd kunnen worden.”

NEN-ISO 15489

N

Vertrouwelijk

Vertrouwelijke informatie is alleen
toegankelijk voor degenen die hiertoe
zijn geautoriseerd.
Vertrouwelijkheid is onder andere vereist voor
persoonsinformatie (WBP) of gerubriceerde informatie
(VIR-BI).

Vrij naar
VIR 2007

W

Vervangen

“Reproductie van records met het doel tot vernietiging van
de oorspronkelijke records over te kunnen gaan.”

Archiefwet

W

Verwijderen

“Uitvoeren van de reeks van processen betrekking
hebbend op de implementatie van beslissingen over
bewaartermijnen, vernietiging, overbrenging of overdracht,
die zijn vastgelegd in bevoegdheden of andere
instrumenten.”
Verwijdering gebeurt door vernietiging, overbrenging of
overdracht.

NEN-ISO 15489

N

Vindbaar

Informatie is vindbaar als zij zodanig wordt bewaard en
beheerd dat zij binnen redelijke termijn kan worden
gevonden.
Wat een redelijke termijn is wordt vastgelegd in de
beheerregimes van de organisatie. Het beschrijven en
bewaren van informatie in records draagt bij aan het tijdig
kunnen vinden.

Werkgroep

O

NEN 2082
N
(“Bewaarschema”)
Werkgroep

O
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Begrip

Definitie
Toelichting

Bron

Soort

Volledig

Informatie met betrekking tot een proces is volledig als alle
informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig
zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat
proces is vastgesteld.
Volledigheid is een maat die in de tijd kan variëren. In het
beheerregime voor persoonsgegevens moet bijvoorbeeld
rekening worden gehouden met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Hierin is opgenomen dat
persoonsgegevens alleen bewaard mogen worden voor
het doel waarvoor zij zijn verkregen en zolang dit doel
wordt gediend en niet langer.

Werkgroep

O

Waarderen

“Het bepalen welke records voor tijdelijke dan wel blijvende
bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder
toekenning van bewaartermijnen.”
Zie ook Selecteren.

NEN 2082

N
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Bijlage 2. Onderliggende kaders
Wettelijke kaders
Algemene Wet Bestuursrecht, inclusief Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Archiefwet
Auteurswet en Databankenwet
Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites (Webrichtlijnen)
Besluit Voorschrift informatiebeveiliging rijksoverheid en het Besluit Voorschrift informatiebeveiliging
rijksoverheid - bijzondere informatie
Comptabiliteitswet
Provinciewet
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet Elektronische Handtekeningen
Wet Openbaarheid van Bestuur
Overige kaders
Kernmodel InterLAB
IKZ-DIV
NEN 2082
NEN-ISO 15489
NEN-ISO 23081
‘Richtsnoer Metadata Rijksoverheid’
E-mailgedragslijn
‘Richtsnoeren actieve openbaarmaking van persoonsgegevens’ (CBP)
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Bijlage 3: Totstandkoming Baseline
Aan de totstandkoming van de Provinciale Baseline Informatiehuishouding werkten mee:
Projectleider
Ingmar Koch – Provincie Noord-Brabant
Vertegenwoordiging IOG - DIV
Inno Jongejang – Provincie Noord-Holland
Nelleke Radder – Provincie Zuid-Holland
Ellie Schetters – Provincie Gelderland
Rob van der Velde – Provincie Groningen
Revisoren Provinciale Archiefinspectie
Rita Jonker – Provincie Groningen
Chantal Menting – Provincie Flevoland
Kees Schabbing – Provincie Noord-Holland
Fred Schoonheim – Provincie Utrecht
IPO
Koos Ju – IPO
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Bijlage 4: Versiebeheer
Documentgegevens
Documenttitel:
Basics van de Baseline
Auteur:
Ingmar Koch
Versie:
0.3
Datum:
18 juni 2010
Documentgeschiedenis
Versie
Datum
0.1
30 maart 2009
0.2
11 januari 2010
0.3
18 juni 2010

Auteur
IKo
Iko
IKo

Opmerkingen
Eerste aanpassingen Rijk -> Provincie
Overleg met IPO-groepje verwerkt
Overleg IOG-DIV en LOPAI
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