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Geachte mevrouw Bruins Slot, 

Graag bieden wij u hierbij het rapport Analyse naar de samenhang tussen generieke 

informatiewetten aan. Dit rapport is door VNG Realisatie opgesteld naar aanleiding van signalen 

van gemeenten, die zich voor de uitdaging gesteld zien om aan een groot aantal wetten waaronder 

Archiefwet, de Wet open overheid, de (U)AVG en het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch 

bestuurlijk verkeer (gelijktijdig) uitvoering te geven en daarop vast lopen. Uit het rapport blijkt dat 

het gebrek aan samenhang tussen deze (en andere) wetten de uitvoering van primaire processen 

en het op orde krijgen van de informatiehuishouding belemmert. Het ‘goed openbaar bestuur’ staat 
hierdoor onder druk. 

Twee transitiepaden 

Om de uitvoering in staat te stellen de informatiewetten beter te implementeren en uit te voeren, 

worden twee oplossingsrichtingen geschetst die wij beide als wenselijk zien.  

Op de lange termijn pleiten wij voor de invoering van  een brede kaderwet voor het 

informatiedomein, waarin algemene bepalingen en uitgangspunten moeten worden opgenomen die 

gelden voor de i-wetten en waarin de verhoudingen tussen de verschillende i-wetten worden 

verduidelijkt. Ook de regeringscommissaris voor de informatiehuishouding Arre Zuurmond heeft 

hiervoor gepleit, onlangs nog in het gesprek met de commissie Digitale Zaken van de Tweede 

Kamer. Het realiseren en implementeren van een dergelijke Kaderwet vraagt echter om een grote 

tijdsinvestering. 

Om op de korte termijn de benodigde stappen te zetten in het aanbrengen van samenhang is 

daarom een tweede transitiepad geschetst. Elementen daaruit vormen: de aanpassing van de 

Aanwijzingen voor de regelgeving voor toetsing van wetgeving op samenhang; de opname van 
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hardheidsclausules en het toepassen van invoeringstoetsen; het uitvoeren van referentie- 
implementaties om vroegtijdig wetgeving op samenhang met al geïmplementeerde i-wetten te 

toetsen en in een vroegtijds stadium te voorkomen dat het conceptwetsvoorstel op delen niet of 

omslachtig uitvoerbaar is. Daarnaast dient er  een bundeling te komen van wetgeving op het gebied 

van gelijke publieke waarden. Te denken valt bijvoorbeeld aan bundeling van de Wet open 

overheid, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Bekendmakingswet rondom de 

publieke waarde ‘openbaarheid van overheidsinformatie’. Het voorstel is te komen tot een 
Meerjarenplan om het transitiepad te bewandelen. 

Slot  

Ons gezamenlijk streven is om goede dienstverlening aan burgers en ondernemers te bieden. 

Wetgeving op het informatiedomein moet daaraan dienstbaar zijn. Graag wisselen wij met u van 

gedachten over de conclusies en aanbevelingen van dit rapport en de wijze waarop gekomen kan 

worden tot meer samenhangende wetgeving, zodat de uitvoering daarvan door gemeenten en 

andere overheidsorganisaties soepeler verloopt. Aan de minister van Digitale zaken mevrouw Van 

Huffelen richten wij een gelijkluidend verzoek, dat in afschrift hierbij is gevoegd. 

Bij vragen over deze brief kunt u contact opnemen met onze medewerkers de heer Jamil Jawad 

(0613795974) en/of mevrouw mr. Juliette van der Jagt (0620897891).  

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Nederlandse Gemeenten 

mr. L. K. Geluk

Algemeen directeur 


