
Welkom, we gaan zo van start met webinar 5

Aansluit-estafette Zeeuws e-Depot

30 september 2020



- opening – Frank Bloemsaat, coördinator Zeeuws e-Depot

- overbrengingsproces omgevingsvergunningen Aagtekerke – Jeffrey Schuurbiers en Stefan Schrier, projectleiders ZA

- preserveren in Preservica

- zoeken in archieven.nl 

- de achterkant in Mais Flexis 

- toepassingen beperkingen openbaarheid – Kees de Ridder, senior informatiebeheerder ZA

- vragen van deelnemers en graag ook vragen tussendoor
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Casus
De gemeente Veere wil de omgevingsvergunningen vanaf 2017 vervroegd 
overbrengen naar de digitale bewaarplaats van het Zeeuws Archief.

‘Overbrenging markeert de overgang van overheidsinformatie naar een 
ander openbaarheidsregime’

Procedure
1.Omgevingsvergunningen in goede, geordende en toegankelijke staat
2.Openbaarheid en publicatie (advies Zeeuws Archief)
3.Besluit college van burgemeester en wethouders
4.Verklaring van overbrenging



Wet- en regelgeving

➢ Archiefwet
Basis voor de overbrenging (principe: openbaar tenzij)

➢ AVG
Bescherming persoonsgegevens (ook na overbrenging)

➢ Auteurswet
Auteursrechtelijke bescherming van werken (bijvoorbeeld 
tekeningen)



* Vraag
Kunnen we gebruik maken van de kennis en ervaring van eerdere 
overbrengingen?

* Antwoord
Gedeeltelijk want het gaat hier om digitale informatiebestanden

➢Archiefwet: geen noemenswaardig verschil
➢AVG: wel verschil
➢Auteurswet: wel verschil

Bereik en zoekmogelijkheden zijn veel groter. Dat vraagt om 
beschermende maatregelen.



Afspraken gemeente Veere en Zeeuws Archief

1. Correspondentie niet openbaar (b.v. BSN in aanvraagformulier)

2. Technische gegevens wél openbaar (maar let op: Auteurswet)



Praktische oplossing

➢Gerichte gekanaliseerde benadering

Toekomstige opties

➢Wijziging Auteurswet

➢Auteursrecht by design 



Aandachtspunten en adviezen

➢Leg metadata over openbaarheid en auteursrecht nu reeds vast

➢Leg gemaakte keuzes vast zodat verantwoording mogelijk is

➢Betrek verschillende disciplines bij het informatiebeheer

➢Niet alle informatie is aan beperkingen onderhevig. Denk aan de Wet 

Open Overheid



Tot slot

Verzoek: onderwerpen aandragen

Zeeuws Archief: enquête uitzetten? 



Startgesprek gemeente XXXX 26


