BASELINE BASIS OP ORDE
We leven in een tijdperk waarin digitalisering een enorme impact heeft op ons dagelijks leven. De technologische ontwikkelingen zorgen
voor een digitale transformatie Om alle kansen aan te grijpen die de informatiesamenleving biedt, hebben de waterschappen afgesproken
hun basis op orde te brengen.
De basis op orde bestaat uit vijf thema’s. Per thema hebben de waterschappen vastgesteld wat het minimale ambitieniveau (baseline) is
waaraan ze willen voldoen.

1. DIGITALE DIENSTVERLENING OP
ORDE

•

Medio 2018 kunnen alle producten en diensten 		
digitaal worden aangevraagd.
• Alle producten en diensten zijn vindbaar via de eigen
website en het overheidsportaal.
• Vanaf 1 juli 2019 worden alle toegelaten en erkende identificatiemiddelen geaccepteerd, zodat burgers en bedrijven
beveiligde toegang tot de digitale dienstverlening hebben.
• Uiterlijk 29 september 2018 wordt voldaan aan de
       eIDAS-verordening, zodat burgers en bedrijven uit alle
Europese lidstaten met hun eigen nationale inlogmiddel
beveiligde toegang tot de digitale dienstverlening hebben.
• Websites en mobiele applicaties voldoen aan de Europese
toegankelijkheidsstandaard.
• eFactureren is uiterlijk 18 april 2019 geïmplementeerd.
• Kennisgevingen en bekendmakingen worden uiterlijk
1 januari 2019 toegankelijk gemaakt via Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).
• Belastingaanslagen en andere brieven worden digitaal
verzonden via de Berichtenbox (bedrijven) en de MijnOverheid Berichtenbox (burgers).
• Er wordt zaakgericht gewerkt op basis van een centraal
vastgestelde Zaaktypecatalogus.

3. SAMENWERKING OP ORDE

•

•

4. INFORMATIE OP ORDE

•
•
•
•
•

2. ORGANISATIE OP ORDE

•

De rol van ‘verbindende schakel’ tussen de 		
primaire processen en ICT is belegd bij een medewerker.

•

•
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Kernregistraties zijn uniform van opzet en bevatten
betrouwbare en actuele gegevens.
Gegevens worden op uniforme, gestandaardiseerde wijze
uitgewisseld met externe partijen.
Gegevens uit de basisregistraties worden in de processen
van het waterschap gebruikt.
Er is een terugmeldproces ingericht voor het melden en
afhandelen van onjuistheden in data.
De (digitale) informatie is duurzaam toegankelijk.

5. INFORMATIEBEVEILIGING EN
PRIVACY OP ORDE

•

		

De Waterschaps Informatie & Logisch Model Achitectuur
(WILMA) wordt gebruikt voor de inrichting van de informatiehuishouding.
Uiterlijk 1 januari 2021 kunnen via het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) vergunningaanvragen en meldingen
worden ontvangen. Uiterlijk 1 januari 2023 wordt via het
DSO de regelgeving beschikbaar gesteld.

Uiterlijk 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA), of de opvolger
hiervan, geïmplementeerd. Uiterlijk 1 januari 2020 worden
aanvullende maatregelen getroffen op basis van risicoanalyses.
Uiterlijk december 2018 zijn de wettelijk verplichte informatieveiligheidsstandaarden geïmplementeerd.
Uiterlijk 25 mei 2018 is voldaan aan de Algemene Veror
dening Gegevensbescherming. Daarna worden de genomen maatregelen geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

