Wettenkaart archiveren
overheidsinformatie

Archiveren
De AW bepaalt dat gemeenten informatie vindbaar en reconstrueerbaar via metadata moeten bewaren,
zoals bestandstype en auteur.
De AW stelt eisen aan de vorm waarin gemeenten overheidsinformatie bewaren zodat deze minimaal 100 jaar
beschikbaar blijft.
De AW verplicht gemeenten een lijst te maken met welke informatie zij bewaren en vernietigen (‘selectielijst’).
De AW bepaalt dat gemeenten bij bijzondere gebeurtenissen te vernietigen informatie toch mogen bewaren.
De AW verplicht gemeenten voor het beheren van informatie toetsbare kwaliteitseisen vast te stellen.
De AW verplicht gemeenten informatie na uiterlijk 20 jaar over te brengen naar de archiefbewaarplaats.
De AW stelt het College verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke archieven.
De AW stelt eisen aan uitbesteding van informatiebeheer aan samenwerkingsverbanden.

Archiefwet
(AW)

Delen
De AW stelt dat overgebrachte informatie openbaar is, hierop zijn tijdelijke uitzonderingen mogelijk.
De AW stelt eisen waaraan een archiefbewaarplaats moet voldoen.
Toezicht houden
De AW stelt dat gemeentearchivarissen toezicht houden op het beheer van niet overgebrachte informatie bij gemeenten.
Archiveren

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(AVG)

De AVG biedt gemeenten de mogelijkheid persoonsgegevens te verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag is.
De AVG verplicht gemeenten een verwerkingsregister persoonsgegevens bij te houden met per verwerking het doel
en de bewaartermijn.
De AVG verplicht gemeenten bij het ontwerp en gebruik van informatiesystemen en -processen persoonsgegevens
te beschermen.
De AVG geeft burgers het recht gemeenten te verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen.
De AVG bepaalt dat gemeenten persoonsgegevens in een archiefbewaarplaats niet mogen wijzigen; de persoon die
het betreft mag hierbij wel een aantekening plaatsen.
Delen
De AVG geeft burgers recht op inzage in hun gegevens bij gemeenten en stelt eisen aan de procedure.
De AVG bepaalt welke persoonsgegevens gemeenten wel en niet aan burgers ter inzage moeten geven.
Toezicht houden
De AVG stelt voor deze wet een toezichthouder verplicht: de Autoriteit Persoonsgegevens.
De AVG verplicht gemeenten een datalek uiterlijk binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit.
De AVG verplicht gemeenten een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te wijzen.
Delen

Wat zijn de
meest relevante wetten
voor het archiveren van
overheidsinformatie door
gemeenten en wat
staat hierin?

Wet openbaarheid
bestuur & Wetsvoorstel
open overheid
(Wob & Woo)

Wob en Woo dragen gemeenten op om overheidsinformatie op aanvraag openbaar te maken en de termijn waarop.
Wob en Woo eisen dat gemeenten op eigen initiatief zo veel mogelijk overheidsinformatie openbaren.
Wob en Woo stellen voorwaarden aan het volledig, deels of niet openbaar maken van informatie.
Delen (nieuw in Woo)
De Woo verplicht gemeenten om een aantal categorieën overheidsinformatie openbaar te maken.
De Woo moedigt gemeenten aan om gecensureerde delen van informatie die zij delen samen te vatten.
De Woo moedigt gemeenten aan om overheidsinformatie in digitaal herbruikbare vorm openbaar te maken.
De Woo verplicht gemeenten om een contactpersoon aan te stellen voor vragen over openbaarmaking.
De Woo verplicht het Rijk om voor de uitvoering van deze wet een tijdelijk adviescollege aan te stellen.

Wet hergebruik
overheidsinformatie
(Who)

Delen
De Who verplicht gemeenten openbare overheidsinformatie op verzoek te delen in elektronisch herbruikbare vorm.

Gemeentewet
(Gemw)

Delen
De Gemw verplicht het gemeentebestuur besluiten en vergaderstukken in de regel openbaar te maken.
Toezicht houden
De Gemw biedt provincies de mogelijkheid toezicht te houden op wettelijke gemeentetaken, zoals informatiebeheer.

Wet elektronische
bekendmaking
(Web)

Delen
De Web verplicht gemeenten burgers elektronisch toegang te geven tot officiële bekendmakingen, zoals APV’s.
Archiveren

Wetsvoorstel
digitale overheid
(WDO)

De WDO verplicht gemeenten om overheidsbrede digitale standaarden, producten en voorzieningen te gebruiken.
Delen
De WDO verplicht gemeenten burgers toegang tot overheidsinformatie te geven via veilige, betrouwbare en
toegankelijke elektronische identificatiediensten.
Een maatregel van bestuur verplicht gemeenten nu al informatie digitaal toegankelijk te maken voor slechtzienden
en slechthorenden of voor minder digivaardige mensen.

Auteurswet
(Aw)

Delen

Over deze kaart
Deze kaart helpt archivarissen om wegwijs te worden in de
steeds bredere waaier aan wetten waarmee zij te maken
hebben. De kaart is toegespitst op archivarissen bij gemeen
ten, maar veel van de wetten zijn ook relevant voor archi
varissen bij bijvoorbeeld provincies en waterschappen.

in opdracht van:

De Aw bepaalt dat de auteur of diens rechthebbende beslist over het delen van zijn werk.
De Aw bevat uitzonderingsgronden voor gebruik van beschermd werk op het besloten netwerk van archiefinstellingen.

Per wet specificeren we regels rond het bewaren en vernie
tigen van overheidsinformatie (Archiveren); regels rond het
openbaar maken en verstrekken van overheidsinformatie
(Delen); en regels rond toezicht (Toezicht houden). Op deze
kaart bedoelen we met Archiefwet ook het Archiefbesluit en
de Archiefregeling.

gemaakt door:

Deze concept-Wettenkaart is gemaakt in opdracht van
KVAN-BRAIN en is het resultaat van denksessies met experts
op het gebied van gemeentelijk informatiebeheer, op 7 en
15 mei 2019 onder leiding van De Argumentenfabriek.
Wij danken allen voor hun denkwerk.
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