Archieven, erfgoed, informatie en digitalisering in regeerakkoord
Bestuur en koninkrijksrelaties
Een goed functionerend openbaar bestuur weet zich aan te passen aan maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook
mogelijkheden voor een betere dienstverlening.
• Het kabinet hecht eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open
Overheid aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder
hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. Het kabinet treedt daartoe in overleg met de
initiatiefnemers.
• De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en
toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data.
• Het kabinet ontwikkelt een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar
bestuur op verschillende niveaus. Onderdeel van de agenda wordt dat het Rijk voortvarender dan
voorheen beslist welke producten en diensten zij zelf ontwikkelt en welke zij door marktpartijen laat
ontwikkelen. Bij nieuwe initiatieven wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van opgedane ervaringen
met vergelijkbare projecten. Om falende ICT-projecten en verspilling van belastinggeld te voorkomen
worden grote ICT-projecten standaard getoetst door het Bureau ICT-Toetsing (BIT).
• Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal kunnen: veilig,
snel en goedkoop. De elektronische dienstverlening via mijnoverheid.nl wordt verbeterd. De
dienstverlening wordt meer servicegericht, er komt een machtigingsfunctie en mijnoverheid.nl wordt
in staat gesteld om pushberichten te versturen om proactief te waarschuwen. Mensen die niet
elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op een andere manier kunnen blijven doen.
Daarom blijft er een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren.
• De Basisregistratie Personen (BRP) wordt gemoderniseerd en zal de email-adressen van burgers
bevatten. Gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie wordt
altijd versleuteld opgeslagen en de DigiD wordt veiliger gemaakt.
• Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van
overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties
aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor
kerkelijke organisaties gaat, om onoverkomelijke uitvoeringsproblemen te voorkomen een
overgangsregeling gelden. Wie nu geregistreerd staat kan kiezen voor een opt-out. Nieuwe
inschrijvingen vallen onder de nieuwe regels.
Cultuur
Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Naast haar intrinsieke waarde en de waarde voor
onze identiteit en geschiedenis draagt cultuur bij aan de economie van ons land, bijvoorbeeld door bij te
dragen aan toerisme en een goed vestigingsklimaat. Interesse in kunst en cultuur, bijvoorbeeld door
cultuureducatie, kan niet vroeg genoeg beginnen. De culturele sector is er, na een periode van flinke
hervormingen, in geslaagd om nieuwe geldstromen, nieuw publiek en verrassende samenwerkingsvormen te
vinden. Wel staan specialistische kennis en de reserves van instellingen onder druk. Komende jaren willen we
daarom gericht extra investeren in kwaliteit.
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•

Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met
behulp van digitalisering.
Door als overheid garant te staan voor geleende topstukken (indemniteitsregeling) kunnen
tentoonstellingen makkelijker tot stand komen. Goed collectiebeheer, onderzoek, en ruimte voor
nieuwe aankopen, vormen de basis voor waardevolle tentoonstellingen in de toekomst.
We vinden het belangrijk de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te
vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn. In Nederland is iedereen gelijkwaardig, ongeacht
geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Tolerantie naar andersdenkenden is de norm en kerk en staat
zijn gescheiden. In Nederland kun je kiezen welk geloof je wilt belijden, of om niet te geloven. Dit zijn
waarden waar we trots op zijn en die ons maken tot wie we zijn. Het is van groot belang dat we die

historie en waarden actief uitdragen. Het zijn ankers van de Nederlandse identiteit in tijden van
globalisering en onzekerheid. Op school leren kinderen daarom het Wilhelmus, inclusief de context
ervan. Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons
parlement bezoeken. We investeren in het beter zichtbaar maken en zo mogelijk toegankelijk maken
van historische plaatsen in het land die het verhaal van onze geschiedenis vertellen. De in 2006
opgestelde nationale canon is hierbij leidend. Deze nationale canon wordt uitgereikt aan jongeren die
de leeftijd van 18 jaar bereiken en aan personen die het Nederlanderschap verwerven.

