
Alle wegen 
leiden naar 
Vilvoorde!
Dossiers overdragen naar 
Depot Vilvoorde



Voor we beginnen…

Zet je microfoon op dempen

Vraag het woord door je virtuele hand op te steken

(en daarna weer te laten zakken)

Vergeet je microfoon niet aan te zetten als je het 
woord hebt gekregen



Depot Vilvoorde?



Depot Vilvoorde?



Depot Vilvoorde!

32,5 km bestuursdocumenten (06/01/2021)

1 km aangroei (2020)

45% rekruimte ingenomen

11 op 11 beleidsdomeinen

3527 bruiklenen (2020)

1,3 km (2020)



Papierarme toekomst

Blijvende digitalisering

Efficiëntiewinst werkvloer

Archiefnorm → nulnorm



Gratis dienstverlening

Professioneel beheer
Bestuurlijke verantwoordelijkheid = overdragende 
entiteit
Archiefbeheer = Depot

Inzage
Intern en extern
In Vilvoorde of op kantoor

Vernietigen

Voor wie?
• Vlaams Parlement, zijn diensten, en 

instellingen die er aan verbonden zijn
• Autonome diensten onder toezicht van 

het Vlaams Parlement
• Vlaamse Regering
• Vlaamse administratie
• Vlaamse adviesorganen
• Vlaamse administratieve rechtscolleges
• Vlaamse openbare instellingen die niet 

behoren tot de Vlaamse administratie



Overdragen?!

Aanvaarding overdracht

Transport

Kleven etiketten

Controle overdrachtslijst

Invullen overdrachtslijst

Voorbereiding



Voorbereiding

Welke series draag ik over?
In welke staat zijn mijn bestuursdocumenten?
Zijn er buitenformaten?
Schonen
Verpakken

Geen bodemsluiting, metaal, slappe dozen
Wel dozen uit het raamcontract

ICN 4 of 3
Binnenafmetingen: 385*260*114

https://overheid.vlaanderen.be/archiefdozen
https://www.inkstore.fr/store/images/img_239989_1.jpg


Overdrachtslijsten



Overdrachtslijsten





Overgangsperiode nav
Depotbeheerstool

1 overdrachtslijst per serie
Serie reeds (goedgekeurd) in serieregister

Steeds verwijzen naar referentiecode in serieregister (URI 
dus niet URL)!

Duidelijke, volledige, computer doorzoekbare beschrijvingen
Geen afkorting
Meer dan een dossiernummer
Duidelijk voor burgers/mensen die de materie niet 
kennen
…



Facilipuntmelding

Overdrachtslijst

Aantal paletten of dozen

Bijzonderheden
Buiten formaat

Beschadigde documenten

…

Aanwijzingen voor transport
Locatie ophaling

Datum (enkel indien nodig)



Facilipuntmelding



Voorbereiden transport

Kleven etiketten
Reeds potloodnummer op doos
Zie sjabloon

Stapelen op pallet
Van groot naar klein
1 laag rechtop, 1 laag liggend
87 dozen per pallet
Plastic folie 

https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/depot-vilvoorde


Inzage voor bewaargever

Scanning op vraag
Leeszaal
Bruikleen

Estafette
Eurosprinter

Opvraging via facilipunt



Inzage voor externen

NOOIT direct via Vilvoorde
Contact met informatiebeheerder entiteit

Inzage in Vilvoorde
Inzage op kantoren van entiteit



Vernietigen

Jaarlijkse controle door archiefassistenten
Vernietigingslijst wordt opgemaakt en verstuurd
Enkel na akkoord!

Akkoord : vernietiging
Niet akkoord: geef aangepaste beheersregels

Metadata worden bewaard



Vragen?



Praktische info!

Werkt jouw organisatie samen met AgO – Dienstencentrum 
Personeel voor opleidingen (Vlimpers Leren)?

Registreer zelf je deelname aan de opleiding!
Ga naar het menu bovenaan en voeg de gevolgde opleiding 

toe in Vlimpers Leren als een “externe training”



Praktische info!

Wat was goed, wat kon beter, tips, …? 
Wij horen graag jullie feedback over deze vorming!

Vul ons feedbackformulier in: 
https://overheid.vlaanderen.be/feedbackformulier-opleidingen

https://overheid.vlaanderen.be/feedbackformulier-opleidingen


Contacteer je informatiebeheerder

https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/
depot-vilvoorde

https://www.yammer.com/informatiebeheervlaamseove
rheid

informatiemanagement@vlaanderen.be

Bedankt voor jullie aandacht!

https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/depot-vilvoorde
https://www.yammer.com/informatiebeheervlaamseoverheid
mailto:informatiemanagement@vlaanderen.be

