
Realisatie

Centraal Vernietigen
 – Complex 

– Tijdrovend 

– Onoverzichtelijk  

– Verschillende werkwijzen voor de    

 vernietiging in de diverse applicaties 

– Genereert talloze vernietigingslijsten 

Wat is de huidige situatie?
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Meer informatie over Centraal Vernietigen?

Realisatie

Wat is de oplossing voor alle belanghebbenden?

‘ Een gemiddelde 
gemeente beschikt 
over 200 applicaties’

Bron: VNG-rapport “De basis op orde” (juni 2011)

Aanpak
Gemeenten en leveranciers maken samen 

een systeemontwerp. 

Er worden vragen beantwoord als:   

– Wat doet de centrale tool?   

–  Hoe sluiten bronnen  

(zoals taakapplicaties) hierop aan?

Doel
De informatie van gemeenten is verspreid 

over heel veel systemen opgeslagen. 

Daardoor wordt niet alle informatie op het 

juiste moment vernietigd. Dit willen we 

simpeler maken. Van losse systemen naar 

één centrale vernietigingsapplicatie die 

informatie kan vernietigen in verschillende 

aangesloten gegevens- en document-

bronnen. Bijvoorbeeld een jeugdvolg-

systeem, VTH-applicatie, een DMS en/of 

bronregisters. 

Waarom?
Tijdige vernietiging van persoonsgegevens 

beschermt privacy. Het opruimen van 

gegevens zonder waarde, verlaagt de 

beheerlast van de overheid. Dit scheelt  

tijd en geld.  

 

Dataopslag kost veel energie en 

vermindering van de hoeveelheid data 

levert een bescheiden bijdrage aan de 

klimaatdoelen.

Wie?
Gemeenten geven input voor functionele 

eisen en wensen, waardoor de oplossing 

aansluit op de behoefte van gemeenten.  

 

Leveranciers vragen we om op vrijblijven-

de basis ontwikkelwerk uit te voeren.  

Win-win, want hierdoor sluiten hun eigen 

applicaties beter aan en tegelijkertijd 

ontstaat er een centrale voorziening.

Hoe?
Een theoretisch verhaal is het begin, een 

proefopstelling toont aan dat het werkt. 

Leveranciers kunnen een uniek product 

op de markt brengen.  

 

Gemeenten worden gestimuleerd om  

de informatiehuishouding slimmer in te 

richten. 

‘ Tijdige vernietiging 
van (persoons)
gegevens is een 
wettelijke plicht’

 

Bron: Handreiking Nationaal Archief ‘Digitaal 

Vernietigen’ (2021) 


