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Alweer een paar weken zijn er twee extern ingehuurde medewerkers aan het werk om de berg 

documenten te screenen die begin maart dit jaar op besloten zijn gezet omdat niet zeker was of 

daarin geen persoonsgegevens werden geopenbaard. Dat werk vordert gestaag: van recente jaren 

kunnen jullie al stukken op het openbare gedeelte van het RIS aantreffen. De griffie zal op de website 

enige uitleg publiceren zodat voor bezoekers duidelijk is wat ze wel en niet aantreffen en hoe ze 

stukken die niet openbaar zijn gemaakt (cf het besluit niet alle documenten uit oogpunt van 

efficiency te screenen) toch op afspraak kunnen raadplegen. We hebben goede hoop dat de klus 

begin 2018 is geklaard. 

 

We lopen bij de uitvoering wel tegen de volgende vraag aan. De digitale aanbieding van stukken gaat 

terug tot 2007. Echter, er zijn twee perioden aan te duiden, met als omslagpunt april 2011. Na april 

 be at de ebsite digitale agenda’s, waarbij per agendapunt de stukken als link zijn toegevoegd. 

De stukken worden dus gestructureerd en inzichtelijk aangeboden. Voor april 2011 bevatte de 

website alleen de agenda van de vergadering met een link naar de resterende  stukken. Die 

resterende stukken zijn alleen opgenomen onder een Corsanummer. Je kunt dus niet zien waarop ze 

betrekking hebben. Het is niet oneerbiedig om te spreken van een brij. 

Welbeschouwd was voor april 2011 van niet meer sprake dan een digitale aanbieding van 

vergaderstukken. Na april 2011 werden de stukken zo aangeboden dat gesproken kan worden van 

een basale archieffunctie. Consequentie is dat vrijwel niet gezocht kan worden via het RIS. Met 

andere woorden, we kunnen de stukken wel screenen en zo nodig anonimiseren, maar we 

vermoeden dat vrijwel geen bezoeker de stukken zal benaderen via de website. Die stukken zouden 

natuurlijk wel tevoorschijn kunnen komen bij een zoekactie, maar de vraag is natuurlijk hoe vaak en 

in hoeverre mensen zo ver terug gaan. We denken dat het nauwelijks zal voorkomen. 

 

Een pragmatische oplossing zou zijn om van de vergaderingen voor april 2011 alleen de 

besluitenlijsten te anonimiseren. Die staan dan wel op de website en komen dan wel tevoorschijn bij 

een (gerichte) zoekactie van iemand die weet in welke periode hij ongeveer moet zoeken. Uiteraard 

zullen we op de website vermelden dat de griffie graag behulpzaam is bij het zoeken. 

 

Vraag aan het presidium: kunnen jullie hiermee akkoord gaan? 


