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Leeswijzer
Over de handreiking

• De handreiking ‘Actieve openbaarheid doe je zo’ wordt ontwikkeld door het RDDI, om
departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid te ondersteunen bij het actief
openbaar maken van stukken. Het gaat hierbij minimaal om de verplichte informatiecategorieën
die genoemd worden in het initiatief wetsvoorstel open overheid.

• In eerste instantie wordt de handreiking ontwikkeld voor informatieprofessionals die binnen de
Rijksoverheid verantwoordelijk zijn voor de implementatie/uitrol van ‘actieve openbaarheid’.

• De handreiking biedt hen informatie over wat er actief openbaar gemaakt moet worden, hoe zij
dat moeten doen en wat er bij de uitrol daarvan komt kijken.

• Oplevering van de handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo’ staat gepland in Q3 van 2020.

• Tot die tijd wordt de handreiking ontwikkeld in een iteratief proces, waarbij de klankbordgroep
van het project Actieve Openbaarheid van het RDDI actief meeleest, feedback levert en input
geeft.
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Leeswijzer
Proces opstellen handreiking

• De handreiking wordt ontwikkeld in een iteratief proces, waarbij de klankbordgroep van het project Actieve
Openbaarheid van het RDDI actief meeleest, feedback levert en input geeft.

• Meelezen, feedback leveren en aanvullen kan in de KIA groep ‘Actieve openbaarmaking
overheidsinformatie – RDDI’. Departementen en uitvoeringsorganisaties kunnen hier ook producten uit
eigen pilots of projecten plaatsen, die een aanvulling zijn op de handreiking.

• Oplevering van de handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo’ staat gepland in Q3 van 2020.  In oktober 
2019 wordt een eerste concept opgeleverd.

Let op: de handreiking en veel van de documenten in de KIA-groep bevinden zich in de conceptfase en kunnen 
dus nog wijzigen. Soms zijn zij het resultaat zijn van afstemming tussen meerdere partijen. De lezer wordt 
aangeraden dit in ogenschouw te nemen. Uit conceptversies van de handreiking en andere documenten kunnen 
geen rechten worden ontleend.
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Waarom?

De relevantie van transparant werken. Deze module gaat in op het 
achterliggende belang van actieve openbaarheid. Waarom is dat zo 
belangrijk? Daarnaast bespreken we "het waarom van deze 
handreiking. Wat heb je eraan?

Waarom 
actief 

openbaar 
maken?

Waarom 
deze 

handreiking
?
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Waarom actief openbaar maken?

1. Wettelijke verplichting. Het actief openbaarmaken van overheidsinformatie is verplicht op basis van artikel 8 van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. En na aanvaardig van het wetsvoorstel open overheid (Woo)

2. Democratie en verantwoording. Openbaarheid van overheidsinformatie wordt gezien als een democratische plicht. Voor 
volksvertegenwoordigers is het recht op informatie verankerd in art. 68 Grw, voor burgers is openbaarheid (deels) afdwingbaar 
via de Wob. De aankomende Wet open overheid verplicht overheden om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te 
maken. Met publiek gefinancierde informatie dient in beginsel ook voor het publiek beschikking te zijn. Burgers hebben het 
recht om te zien wat er met hun belastinggeld gebeurt, welke regels van toepassing zijn, welk beleid in gang wordt gezet, welke 
vergunningen worden verleend en welke prestaties de overheid levert. Zo doet de overheid haar werk in verbinding met haar 
omgeving.

3. Economie en innovatie. In een kennissamenleving vormt overheidsinformatie een belangrijke grondstof om nieuwe producten 
of diensten op te baseren. Veel gebruikte diensten als Buienradar, NS reisplanner en file-informatie zijn voor een belangrijk 
deel gebaseerd op met publiek geld gefinancierde data. Jonge start-ups gebruiken data over parkeren, fijnstofemissies of 
onderwijsprestaties voor het ontwikkelen van nieuwe apps; grote bedrijven investeren in toepassingen van big data. 

4. Kwaliteit bestuur. Openbaarheid van overheidsinformatie draagt bij aan de controleerbaarheid van overheidshandelen en 
voorkomt verspilling. In de Verenigde Staten werd in 1914 al geconstateerd ‘Sunlight is said to be the best of desinfectants’. Het 
openbaar maken van bonnetjes draagt bij aan een zuinig declareergedrag, het openbaar maken van een MKBA bij grote 
projecten draagt bij aan een goede afweging bij grote investeringen. Actieve openbaarheid draagt in potentie ook bij aan het 
terugdringen van dure en bewerkelijke Wob-verzoeken. 
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Voor wie maken we actief openbaar?
De belangrijkste groepen gebruikers van overheidsinformatie zijn: 

• Burgers. Deze zoeken vaak informatie over beleid en regelgeving die direct betrekking heeft op hun persoonlijke 
leefsituatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over kinderopvang, paspoort of vakanties. Daarnaast zijn burgers -
afhankelijk van hun achtergrond en belangstelling - geïnteresseerd in uiteenlopende thema’s (landbouwbeleid, 
inburgering, opsporing, vaccinatie, klimaat).

• Bedrijven. De discussie over het belang van open data is deels ingegeven door het economisch belang dat gelegen is in het 
beschikbaar stellen van data. Techbedrijven en startups ontwikkelen nieuwe apps, producten en diensten door gebruik te 
maken van overheidsdata. Via deze apps worden grote groepen burgers bereikt. Daarnaast zijn ondernemers 
geïnteresseerd in informatie over relevante regelgeving, belastingen en bestaand beleid. 

• Journalisten. Journalisten hebben behoefte aan overheidsinformatie die gemakkelijk toegankelijk is en die ze kunnen 
gebruiken om als achtergrondinformatie bij uiteenlopende nieuwsitems. Daarnaast maken journalisten relatief vaak 
gebruik van de Wob, omdat ze op deze manier de beschikking kunnen krijgen over informatie die niet eerder openbaar is 
gemaakt. Uniciteit en actualiteit (‘nieuwswaarde’) zijn voor journalisten relevant bij het gebruik maken van 
overheidsinformatie. Journalisten vervullen een intermediaire rol in het ontsluiten van overheidsinformatie; via krant, tv 
en nieuwe media worden grote groepen burgers bereikt. 

• Ambtenaren. Uit onderzoek van Koop (bron) blijkt dat ambtenaren de grootste gebruikers van openbare 
overheidsinformatie zijn. Daarbij gaat het om informatie over bestaande wet- en regelgeving, beleidsnota’s, 
beleidsevaluaties en informatie over beleid in ontwikkeling. Statistische gegevens, uitvoeringsinformatie en financiële 
informatie biedt hen de mogelijkheid zicht te krijgen op de wijze waarop beleid in de praktijk uitpakt. Als kenniswerkers in 
het publiek domein zijn ambtenaren meer dan gemiddeld geïnteresseerd in details en achtergronden. 

Naast bovengenoemde categorieën kunnen ook nog volksvertegenwoordigers, wetenschappers en maatschappelijke 
organisaties als gebruikersgroepen genoemd worden.
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Meer lezen? Op deze pagina vind je meer 
inspiratie over “het waarom” van 

actieve openbaarheid
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Actieve openbaarheid: 
het speelkwartier voorbij

In een essay gaat Guido Enthoven (oprichter 
Instituut voor Maatschappelijke Innovatie) in op 

de urgentie en het belang van actieve 
openbaarheid voor de Rijksoverheid

Interview Tom Kunzler

Een interview met de adjunct-directeur van de 
Open State Foundation over het belang van 
actieve openbaarheid voor de Nederlandse 

democratie.

Relatie burger – overheid 2030
Onderzoek in opdracht van de Nationale 

Ombudsman. Dit rapport geeft mooi het belang 
van proactieve communicatie weer, om 

verbinding met de burger te houden.

https://kia.pleio.nl/files/view/55811209/Essay actieve openbaarheid.pdf
https://kia.pleio.nl/files/view/55811211/Tom Kunzler over actieve openbaarheid.pdf
https://kia.pleio.nl/files/view/55811213/RAPPORT Nationale Ombudsman - relatie burger overheid 2030_def.pdf


Waarom deze handreiking?

Het ontwikkelen van een handreiking is bedoeld om:

• Rijksorganisaties te ondersteunen bij het actief openbaar maken van Woo-
gerelateerde documenten, door een helder overzicht te geven van de 
kaders voor actieve openbaarmaking. Denk hierbij aan definities en de 
praktische vertaling van wetgeving en standaarden.

• Een rijksbrede handreiking te bieden. Zo hoeft niet iedere Rijksorganisatie 
opnieuw het wiel uit te vinden, maar leren we van elkaar.

• Rijksorganisaties inzicht te geven in wat zij moeten regelen op het gebied 
van actieve openbaarheid.

• Bewustwording te creëren binnen de departementen en 
uitvoeringsorganisarties, als het gaat om actieve openbaarheid.
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Hoe?

In deze module vind je handvatten voor de implementatie van actieve 
openbaarheid binnen je organisatie. We focussen op het "hoe": waar 
moet je op letten bij de uitrol? We delen lessen uit de praktijk en 
bieden hulpmiddelen om keuzes te maken tijdens de uitrol.

Houding en 
gedrag

Goede 
praktijk-

voorbeelden

Terug naar 
hoofdmenu

Stappenplan



Stappenplan
Terug naar 
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Brede top-down aanpak
de strategie en het beleid ten aanzien van 

actieve openbaarheid worden vastgesteld in 
de Bestuursraad. Vervolgens wordt de aanpak 
vastgesteld, een programma ingericht, worden 

processen en systemen aangepast en 
medewerkers opgeleid en wordt tot 

implementatie overgegaan. 

Bottom-up via pilots
. Op deze wijze wordt langzaam maar zeker 

ervaring opgedaan met de stappen die gezet 
moeten worden om meer actieve 

openbaarheid te realiseren, de gevolgen voor 
de inrichting van processen en systemen, de 
problemen en dilemma’s die daarbij kunnen 

ontstaan en de mogelijke oplossingen.

Er bestaan verschillende routes om actieve openbaarheid te realiseren: 
een brede top-down aanpak, of juist een bottom-up benadering via 
pilots. Ook een combinatie van (elementen uit) behoort tot de 
mogelijkheden. Op basis van de beschrijvingen in deze handreiking, kan 
de rijksorganisatie zelf bepalen welke aandachtspunten in haar eigen 
situatie het meest relevant zijn.

https://kia.pleio.nl/files/view/55811211/Tom Kunzler over actieve openbaarheid.pdf


Brede aanpak implementatie
Terug naar 

hoofdmenu

Bij het projectmatig implementeren van een nieuwe werkwijze, is het 
van belang om het projectresultaat vooraf goed vast te stellen. Zorg 
ervoor dat de opdrachtgever, het projectteam en de relevante 
stakeholders uit de omgeving het zelfde beeld hebben van wat het 
project oplevert: wanneer spreken we van een afgeronde 
implementatie van actieve openbaarheid?

In deze checklist gaan we 
uit van het volgende 

projectresultaat:

Work breakdown 
structure brede 

aanpak

Hoofdpagina 
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Brede aanpak implementatie
Work breakdown structure
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Bottom-up aanpak via pilots
Terug naar 

hoofdmenu

Een tweede route om actieve openbaarheid te realiseren is het 
bottom-up en stapsgewijs via pilots en experimenten realiseren van 
meer openbaarheid. Verschillende Rijksorganisaties zijn op dit moment 
al aan de slag gegaan met pilots op uiteenlopende terreinen. Op deze 
wijze wordt langzaam maar zeker ervaring opgedaan met de stappen 
die gezet moeten worden om meer actieve openbaarheid te realiseren, 
de gevolgen voor de inrichting van processen en systemen, de 
problemen en dilemma’s die daarbij kunnen ontstaan en de mogelijke 
oplossingen. 
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Houding en gedrag

Het succes van actieve openbaarheid wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de houding en het gedrag van de mensen die ermee 
moeten gaan werken. In dit deel van de handreiking vind je tips en 
trucks voor “de zachte kant” van de implementatie: Hoe breng je 
gedragsverandering teweeg? Hoe creëer je draagvlak?

Toolkit opstellen strategie voor 
gedragsverandering

DPC heeft op basis van wetenschappelijke 
inzichten over gedrag een zes-stappenplan 

ontwikkeld, waarmee je zelf een 
communicatiestrategie kunt opstellen.

Onderzoek gebruikersprofielen
In opdracht van RDDI heeft Kantar een 

onderzoek uitgevoerd naar de kennis, houding 
en het gedrag van rijksmedewerkers ten 

aanzien van de digitale informatiehuishouding. 
In het rapport worden een aantal archetypische 

gebruikersprofielen gepresenteerd.
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Goede praktijkvoorbeelden
Terug naar 
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Interview informatiecommissaris gemeente Utrecht

Donovan Karamat Ali is de eerste informatiecommissaris binnen de Nederlandse 
Overheid. Hij analyseert de vraag uit de stad naar informatie en bevordert de 
openheid van informatie vanuit de gemeente.

Pilot Open by design - OCW

Op het Ministerie van OCW is in 2018 een pilot uitgevoerd om de mogelijkheden 
voor ‘Open by design’ binnen de organisatie verder uit te diepen. Dit rapport is 
het resultaat.

Transparante en Open Provincie

Onder de programmanaam TOP wordt binnen de provincie Zuid Holland aan het 
openbaar maken van documenten en data. Met het programma loopt de 
provincie voorop binnen de Nederlandse overheid.

Klik hier om 
zelf een ‘Best 
practice’ aan 

te dragen!

https://www.open-overheid.nl/interview/interview-donovan-karamat-ali/
https://www.open-overheid.nl/interview/interview-donovan-karamat-ali/
https://www.open-overheid.nl/interview/interview-donovan-karamat-ali/
https://www.open-overheid.nl/wp-content/uploads/2019/02/EDOC-1437097-v9-Pilot_Open_by_design__observaties__conclusies_en_aanbevelingen.pdf
https://www.open-overheid.nl/wp-content/uploads/2019/02/EDOC-1437097-v9-Pilot_Open_by_design__observaties__conclusies_en_aanbevelingen.pdf
https://www.open-overheid.nl/wp-content/uploads/2019/02/EDOC-1437097-v9-Pilot_Open_by_design__observaties__conclusies_en_aanbevelingen.pdf
https://www.open-overheid.nl/interview/werken-openheid-aan-top/
https://www.open-overheid.nl/interview/werken-openheid-aan-top/
mailto:r.r.m.dejong@minocw.nl


Wat?

Deze module behandelt het "wat" van actieve openbaarheid. Om welke 
informatiecategorieën gaat het precies? Aan welke voorwaarden en 
standaarden moet je voldoen? Hoe werkt publicatie op PLOOI? 
Daarnaast wordt ingegaan op de implicaties van het actief openbaar 
maken van stukken. Bijvoorbeeld voor de vernietigingstermijn.

Definities en 
fasering

Implicaties Terug naar 
hoofdmenu

Voorwaarden 
en 

standaarden

Publicatie op 
PLOOI



Definities en fasering

Under construction

Terug naar 
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Verplichte categorieën
Wet Open Overheid

Een overzicht van de informatiecategorieën die 
volgens artikel 3.3 van het wetsvoorstel Wet 
Open Overheid verplicht openbaar moeten 

worden gemaakt, inclusief de beoogde 
uitzonderingen.

Hoofdpagina 
‘Wat’

Actieve openbaarmaking 
onderzoeksrapporten

Een handleiding voor het actief openbaar 
maken van onderzoeksrapporten, in de vorm 

van een interactieve PDF.

Fasering  verplichte categorieën
De categorieën actief openbaar te maken 

informatie uit artikel 3.3 van de Woo, moeten 
gefaseerd openbaar worden gemaakt. De 

verplichting geldt dus niet meteen voor alle 
categorieën, maar in fases.

https://kia.pleio.nl/files/view/55812027/Overzicht Woo categorie%C3%ABn (CONCEPT).xlsx
https://kia.pleio.nl/groups/view/55811203/Actieve openbaarmaking overheidsinformatie - RDDI/files/55811371


Fasering Woo-categorieën
Verplicht vanaf 2020:

• Wet- en regelgeving

• Organisatiegegevens (bijv. organogram)

• Kamerstukken (vergaderstukken en verslagen)

• Informatieverzoeken en verstrekte informatie

Verplicht vanaf 2021:

• Ontwerpen van wetten waarover extern advies is aangevraagd

• Kamerstukken (stukken bedoeld voor behandeling in Tweede Kamer)

• Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van de ministerraad

• Jaarplannen en –verslagen

• Adviezen van officiële adviescolleges

Verplicht vanaf 2022:

• Convenanten

• Onderzoeken

• Beschikkingen

• Klachten

Hoofdpagina 
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Gedetailleerd 
overzicht Woo-

categorieën
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Voorwaarden en standaarden

Under construction
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Publicatie op PLOOI
Introductiepagina

Deze module van de handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo’, is 
bedoeld om een beeld te geven van wat PLOOI is en hoe 
departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid hierop 
aan kunnen sluiten.

Wat is 
PLOOI?

Aansluiten 
op PLOOI

PLOOI, 
archiveren en 

vernietigen
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Wat is PLOOI?
Hoofdpagina

Terug naar 
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Definitie en functie
Welke content 

plaats ik op PLOOI?
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Wat is PLOOI?
Definitie en functie

PLOOI is een online platform, waarmee overheidsorganisaties hun content op één plek actief openbaar kunnen maken. Hiermee 
wordt vorm gegeven aan de “1 loket gedachte”: één plek waar voor belangstellende burgers, journalisten, belangengroepen maar 
ook professionals zoals juristen en ambtenaren openbare overheidsinformatie kunnen vinden.

Belangrijk om te weten is dat PLOOI geen e-depot of archiefbewaarplaats is. De organisatie die bestanden aanlevert, blijft zelf 
verantwoordelijk voor de bestanden die via PLOOI openbaar worden gemaakt. Het platform PLOOI is echt bedoeld om informatie 
openbaar te maken. Hierbij heeft een overheidsorganisatie twee opties:

1. PLOOI inzetten als verwijsindex.

PLOOI is in eerste instantie bedoeld als verwijsindex, die verwijst naar content die ergens op het internet beschikbaar is. Een 
overheidsorganisatie kan bijvoorbeeld stukken plaatsen op haar eigen website en op PLOOI een link naar deze locatie plaatsen. PLOOI 
spreekt hier van een verwijzing naar een eigen publieke permanente opslag. In dit geval plaatst de aanleverende organisatie alleen de 
metadata van het bestand op PLOOI. In de metadata staat de URL met de locatie van het daadwerkelijke openbaar gemaakte 
contentbestand opgenomen.

Voorwaarde bij deze variant is dat de content op de oorspronkelijke plaats beschikbaar blijft.

2. Content plaatsen op PLOOI

Een organisatie kan er ook voor kiezen om content direct op PLOOI te plaatsen. Het platform biedt namelijk de optie voor 
permanente opslag op PLOOI. Zowel bestand als metadata wordt in dit geval op PLOOI geplaatst.

Hoofdpagina 
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Wat is PLOOI?
Welke content plaats ik op PLOOI?

PLOOI is op de eerste plaats bedoeld voor de informatie die volgens de Wet Open
Overheid openbaar moet worden. Een overzicht van de verplichte categorieën vind je hier.
Daarnaast staat het organisaties vrij om ook andere content actief openbaar te maken via
PLOOI. Op PLOOI kunnen allerlei vormen van content openbaar worden gemaakt. Het kan
bijvoorbeeld gaan om tekstbestanden, foto’s en afbeeldingen, audio- en videobestanden.
Aanvankelijk kunnen alleen losse bestanden worden geplaatst, maar op termijn biedt
PLOOI de optie om content openbaar te maken in de context van (zaak)dossiers.

Hoofdpagina 
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Aansluiten op PLOOI
Hoofdpagina

Hoe werkt 
aanlevering 
aan PLOOI?

Voorwaarden 
voor 

aanlevering 
aan PLOOI

Verplichte 
metadata 

PLOOI

Informatie 
beheren op 

PLOOI

In dit gedeelte van de handreiking vind je informatie over het aansluiten op PLOOI.
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Aansluiten op PLOOI
Hoe werkt aanlevering?

Een organisatie kan op verschillende manieren content aanleveren op PLOOI. De manier 
van aanleveren aan PLOOI is afhankelijk van twee variabelen:

1. De vraag of een organisatie zelf een “publieke permanente opslag” heeft, waarop de 
content beschikbaar is. (Denk hier bijvoorbeeld aan de eigen website) 

2. De voorkeur van de organisatie om content handmatig of automatisch via een 
koppeling aan te leveren.

Op basis van de hier genoemde variabelen, kan een organisatie grofweg op 4 manier 
content aanleveren: aan PLOOI:

Hoofdpagina 
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Aansluiten op PLOOI
Te doorlopen stappen bij aansluiten op PLOOI
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Aansluiten op PLOOI
Voorwaarden voor aanlevering aan PLOOI

Hoofdpagina 
Aansluiten op 

PLOOI

Verplichte 
metadata PLOOI

Informatie 
beheren op PLOOI

Hoe werkt 
aanlevering?

Terug naar 
hoofdmenu

Categorie Eisen
Inhoudelijke 
eisen

De content is goedgekeurd binnen de aanleverende organisatie
De content voldoet aan de AVG
De content is permanent beschikbaar op een publieke opslag (PLOOI of een eigen website)

Na aanlevering aan PLOOI wordt content niet meer gewijzigd
Content (en alle onderdelen ervan) is vrij van auteursrecht en mag door eenieder (her)gebruikt worden.

Eisen aan 
metadata

Voor publicatie via PLOOI, moet een organisatie een aantal verplichte metadata aanleveren. Een overzicht 
van deze metadata vind je hier.

De metadata moeten worden aangeleverd in een gestructureerd format, dat op een later moment bekend 
wordt gemaakt.

Eisen aan 
toegankelijkhei
d

Het bestand voldoet aan de toegankelijkheidseisen (zie ook www.digitoegankelijk.nl).
(Momenteel wordt gewerkt aan 1 standaard voor de overheid.)

Documenten zijn machinaal leesbaar
Bij beeld-, video- en geluidsbestanden:
- voldoet de beeld- en geluidskwaliteit aan de toegankelijkheidseisen
- is een transcriptbestand beschikbaar (video en audio)
- is een ondertitelspoor beschikbaar (video)

Eisen aan 
formaten

De bestanden zijn vrij (onbetaald) te openen en bekijken
Toegestane bestanden:
- Tekstbestanden: PDF, TXT, CSV, ODT
- Videobestanden: AVI, MPG
- Geluidsbestanden: MP3, WAV
- Beeldbestanden: JPG, PNG, GIF, BMP

Eisen aan eigen 
publieke 
permanente 
opslag

Een eigen publieke permanente opslag moet:
- Continu beschikbaar zijn (99,9% excl. aangekondigd onderhoud)
- In Nederland staan
- Geen openbare dienst zijn, zoals Google of Dropbox

file://ocw.local/Userdata/Homedrive/o243jon/www.digitoegankelijk.nl


Aansluiten op PLOOI
Verplichte metadata PLOOI
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Metadataveld Toelichting
Betekenisvolle titel/naam Een titel/naam voor de content die de 

Informatiecategorie Categorie uit standaard-waardenlijst. 

Publicatiedatum Datum waarop de content is vrijgegeven voor openbaarmaking.

Verantwoordelijke organisatie Organisatie(s) uit standaard-waardenlijst. 

Taal Hoofdtaal waarin de content te consumeren is. Deze hoeft 
alleen gespecificeerd te worden als het geen Nederlands is. 
Taalcode volgens ISO 639-2/B. 

Thema’s Één of meer thema’s/subthema’s uit standaard-waardenlijst 
waar de content betrekking op heeft.

Inhoudsindicatie/ beschrijving Korte samenvatting van de content. 



Aansluiten op PLOOI
Informatie beheren op PLOOI

De informatie die je via PLOOI gepubliceerd hebt, kun je beheren. Hiervoor logt een 
geautoriseerde medewerker in op de beheeromgeving. De medewerker kan vervolgens 
zowel content als metadata vervangen of aanpassen. Content kan worden verwijderd, 
waarbij de metadata wel blijft staan. Uiteindelijk kan dit ongeacht de wijze van aanlevering. 

NB: bovenstaande geldt voor het aanpassen van een document dat al via PLOOI is 
gepubliceerd. Deze aanpassingen kunnen dus worden gedaan met behulp van de koppeling 
en in de beheeromgeving. Het aanleveren van een nieuwe versie van een document moet 
via het aanleverloket.

KOOP raadt aanleverende organisaties aan om 1 beheerder aan te wijzen. Wel is het mogelijk 
om meerdere personen te authoriseren voor het plaatsen van documenten via PLOOI.
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PLOOI, archiveren en vernietigen
Hoofdpagina

In dit gedeelte van de handreiking vind je informatie over selectie en vernietiging in relatie
tot actief openbaar maken via PLOOI.
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PLOOI, archiveren en vernietigen
Overdragen aan archiefbewaarplaats

PLOOI is niet gecertificeerd als e-depot of archiefbewaarplaats. Het RDDI adviseert dan ook 
om een kopie van het originele document via PLOOI openbaar te maken. Het oorspronkelijke 
bestand blijft in het DMS staan en wordt uiteindelijk van daaruit met het gehele dossier direct 
overgedragen aan het Nationaal Archief. Aangezien het gepubliceerde bestand vaak slechts 
een deel is van het gehele dossier, voorkomt deze werkwijze dat uiteindelijk incomplete 
dossiers aan het NA worden overgedragen.
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KOOP en het Nationaal Archief onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor 
aanvullende functionaliteit:

• Om via het zelfde koppelvlak aan te leveren aan PLOOI en het Nationaal Archief.

• Om dossiers bij het NA aan te bieden zonder de reeds bij PLOOI opgeslagen 
contentbestanden. Daarmee zou een zogenaamd gedistribueerd archief ontstaan.

Op dit moment is niet bekend of en wanneer deze aanvullende functionaliteit beschikbaar 
komt. 



PLOOI, archiveren en vernietigen
Bewaartermijnen en vernietiging

Een organisatie is zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij via PLOOI toegankelijk 
maakt. Uit advies van het Nationaal Archief blijkt dat de actief openbaar gemaakte versie van 
een bestand, de oorspronkelijke bewaartermijn uit het dossier kan “overerven”. Deze 
verandert dus niet bij openbaarmaking op PLOOI.

De beheeromgeving van PLOOI biedt de mogelijkheid om bestanden te verwijderen, wanneer 
de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Het is op PLOOI niet mogelijk om metadata te 
verwijderen. Wel kan de bewaartermijn van een stuk als metadata worden meegegeven.
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Achtergrondinformatie

Whitepaper Open by design
Whitepaper ontwikkeld door RDDI, gericht op een 

gedeelde Rijksbrede visie op de wijze waarop 
actieve openbaarmaking van overheidsinformatie 
geïmplementeerd kan worden. Het RDDI-project 

Actieve openbaarheid bouwt voort op de 
inzichten uit dit whitepaper.

Haalbaarheid actieve 
openbaarmaking overheids-

informatie
Onderzoek van RDDI naar de haalbaarheid van 

actieve openbaarmaking..

Succesvolle open data 
governance

Masterscriptie van Anne Dijkstra, geschreven bij 
de Open State Foundation. Een internationaal 
vergelijkend onderzoek naar de factoren die 

bijdragen aan de ontsluiting en standaardisatie 
van overheidsdata
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Ranglijsten Open overheid
Adviesrapport van Ecorys over de plaats van 

Nederland op de internationale ranglijsten voor 
open overheid, met aanbevelingen voor het 

doorvoeren van verbeteringen.

MKBA open data
Rapport uit 2017 van de TU Delft, dat de business 
case voor het open beschikbaar stellen van data 

beschrijft, op basis van  interrnationaal
vergelijkend literartuuronderzoek en een kosten-

batenanalyse van vijf high value datasets..

https://kia.pleio.nl/files/view/55811272/Whitepaper open by design.pdf
https://kia.pleio.nl/files/view/55811273/Haalbaarheid actieve openbaarmaking overheidsinformatie.pdf
https://kia.pleio.nl/files/view/55811374/Succesvolle open data governance.pdf
https://kia.pleio.nl/files/view/55811700/Rapport Internationale ranglijsten open overheid 12 januari 2018.pdf
https://kia.pleio.nl/files/view/55811701/Maatschappelijke kosten-batenanalyses open data.pdf


Implicaties

Under construction
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