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Reden agendering 

Zoals in de Oplegnotitie UIVO-I – Werkpakket 2 – Ketenprocessen beschreven, 

wordt met behulp van deze beslisnotitie de procesafspraken voor digitale 

duurzaamheid (archivering) in de interbestuurlijke procesketens ter 

vaststelling voorgelegd in dit gremium.  

 

In de Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024 is archivering opgenomen als een 

uitgangspunt voor de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het stelsel:  

“Bij de gegevensvoorzieningen binnen het DSO, bij bevoegd gezagen en bij 

andere gegevens verstrekkers zal informatie duurzaam toegankelijk moeten 

zijn. Elk overheidsorgaan is op grond van de Archiefwet 1995 verplicht te 

zorgen voor de duurzame toegankelijkheid (incl. vernietiging) van de informatie 

die vanuit haar taken zijn ontvangen en gemaakt. Tijdens de ontwikkeling van 

het stelsel wordt onderzocht welke voorzieningen daarvoor binnen het DSO 

ontwikkeld moeten worden”. 

  

 

Gevraagde besluiten 

1. Voer DUTO-scans in voor het hele stelsel en geef richting aan tempo en in 

welke volgorde.  

2. Akkoord gaan met de uitgangspunten en aanbevelingen in de rapportage  

 

Toelichting op gevraagde besluiten  
 

1. Het Nationaal Archief heeft een set van kwaliteitseisen voor de duurzame 
toegankelijkheid van overheidsinformatie ontwikkeld onder de naam 
DUTO. Met de DUTO-eisen brengen overheidsorganen zelf in kaart welke 
maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie die ze ontvangen 
en creëren, duurzaam toegankelijk te maken. DUTO is bedoeld om te 
gebruiken bij het inrichten van werkprocessen en de daarbij gebruikte 
applicaties. De DUTO-scan wordt gebruikt bij het ontwikkelen van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Visie vermeldt erover: 
“Archivering in deze steeds complexer wordende ketens vraagt bijzondere 
aandacht. Er worden in samenwerking met het Nationaal Archief en de 
verschillende overheidslagen zogenaamde DUTO-scans uitgevoerd.” DUTO 
gaat uit van de belangen van de gebruikers van informatie. De gebruiker 
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kan een individuele burger, een belangenorganisatie of een bedrijf zijn. 
Die gebruiker kan echter ook een ambtenaar zijn die allerlei informatie 
nodig heeft om een zaak te kunnen behandelen. Die informatie zou zich 
kunnen bevinden in de eigen organisatie, in een andere organisatie of 
wellicht ook in een of meer centrale voorzieningen. Organiseer en 
ondersteun het uitvoeren van DUTO-scans voor gezamenlijke en 
individuele archieffuncties in regionaal en lokaal verband, te beginnen in 
2018. Vanuit de gebruikersbehoefte kan bepaald worden op welke wijze 
de archieffuncties ingericht moeten worden.  

 

 
2. In de overkoepelende oplegnotitie staat beschreven dat de Omgevingswet 

en de daaronder liggende regelgeving en het DSO nog volop in 
ontwikkeling zijn. Vandaar het advies om het onderzoek en de 
doorontwikkeling van de archieffuncties in het stelsel te ondersteunen en 
op alle onderdelen van het stelsel by design te laten plaatsvinden. Regie 
en ondersteuning op interbestuurlijk niveau is daarbij van belang, waarbij 
de bestuurslagen en uitvoeringsdiensten intensief met elkaar gaan samen 
werken. Het is belangrijk dat de vakspecialisten bij de ontwikkeling en 
uitvoering van de archieffuncties by design, in alle fases en in 
samenwerking met andere vakdisciplines, beschikbaar zijn en ingezet 
worden in alle onderdelen van het stelsel (centraal, regionaal en 
individueel). Archiefinstellingen en alle betrokken archiefvormers dienen 
dit mogelijk te maken. Aanbevolen wordt om die doorontwikkeling vanuit 
de archiefsector te starten met ondersteuning door het programma en 
betrokken ministeries. Onder archiefsector kan dan worden verstaan: het 
Nationaal Archief, KVAN/BRAIN, en commissies bij de verschillende 
bestuurslagen (bijvoorbeeld de Adviescommissie Archieven van de VNG).  

 
 

Gecreëerd draagvlak bij de totstandkoming van de procesafspraken voor 

digitale duurzaamheid. 

 
De procesafspraken zijn tot stand gekomen in nauw overleg met 
vertegenwoordigers van het Opdrachtgevend Beraad (OGB) en van het Nationaal 
Archief (NA). De drukbezochte workshop Archivering in het Stelsel Omgevingswet 
op 11 september 2017 met vertegenwoordigers afkomstig uit alle bestuurslagen, 
uit expertgebieden als werkprocessen, architectuur en archivering leverde hiertoe 
belangrijke input. De workshop werd georganiseerd in samenwerking met het 
OGB, het NA en de samenwerkende beroepsorganisaties Koninklijke Vereniging 
van Archivarissen in Nederland (KVAN) en Branchevereniging van 
Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN).  

Vervolgens zijn via ateliersessies en presentaties procesafspraken toegelicht en 

bediscussieerd. Tot slot heeft er een reviewperiode plaatsgevonden waarin 

vertegenwoordigers van Bevoegd Gezagen en uitvoeringsdiensten commentaar 

konden leveren wat weer is verwerkt bij de totstandkoming van de uiteindelijke 

deliverable. Via deze aanpak is er getracht interbestuurlijk breed draagvlak te 

creëren.  

 


