
Informatie en digitalisering

Momenteel liggen er op Rijksniveau meer dan 30  wetsvoorstellen en projecten over Informatie en Digitalisering.  
Denk aan het project Digitaal 2017, het programma Open Overheid, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk 
verkeer, de Wet Open Overheid, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Wetsvoorstel gegevensverwerking 
en meldplicht cybersecurity, de gewijzigde Omgevingswet, en KEI. Daarnaast zijn er bestaande wetten die over omgang  
met informatie gaan, zoals de Wet Meldplicht Datalekken, de Wbp Wet bescherming persoonsgegevens, de Verordening 
Gegevensbescherming,  de Archiefwet en de Algemene wet bestuursrecht. Al deze wetten raken de werkzaamheden binnen 
de overheid en het bedrijfsleven.

De uitgangspunten rondom de digitalisering van informatie zijn dat bedrijven en burgers hun zaken met de overheid 
per 2017 digitaal kunnen regelen en dat er digitale ketens moeten komen, onder andere voor besluitvorming en digitaal 
procederen (KEI), en in het Omgevingsrecht.

Daarnaast ligt er het Wetsvoorstel Open Overheid, dat vereist dat de overheid veel (digitale) informatie actief openbaar 
maakt. Die openbaarmaking en de digitalisering van informatie wordt begrensd door de Privacywetgeving, die is veranderd 
(Wet Datalekken) of wordt veranderd (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Tot slot verandert de techniek; ICT wordt steeds belangrijker en veel overheden en bedrijven overwegen over te gaan of zijn 
al over naar de Cloud. Zij onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om gebruik te maken van big data.

We zijn van mening dat alle ontwikkelingen, wetsvoorstellen en projecten niet los van elkaar benaderd moeten worden.  
De informatiehuishouding van overheden en bedrijven zal alleen efficiënt, effectief en duurzaam zijn, als de wetsvoorstellen 
en projecten integraal en multidisciplinair worden bekeken en toegepast. We hebben daarop een visie ontwikkeld, die tot 
doel heeft informatie zo te genereren, verzamelen en te delen dat vanaf de start van de keten (het maken of opslaan van 
Informatie) voldaan wordt aan alle wettelijke vereisten. Daarbij spelen ICT, behoorlijk bestuur en aansprakelijkheid een 
belangrijke rol.

We delen onze visie graag met u. Meer weten of verder praten? Neem vrijblijvend contact op met Sandra van Heukelom, 
Sikke Kingma of Marte van Graafeiland.
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