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Aanwezig: Sarah Macquoy (ABB), Vania Vande Voorde (OV), Harald Nilens (DCJM), Wim Vanhaecke 

(VDAB), Thomas Callens (DEWI), Koen Dobbelaere (HFB), Laura De Caluwé (DOMG), Glenn Maes 

(DKBUZA), Zeger Sioen (DMOW), Sofie Roebben (VVP/provincie Antwerpen, Willem Vanneste (VVBAD), 

Quincy Oeyen (HFB), Iris Lemmens (HFB), Jochen Vermote (VVSG/Stad Kortrijk), Katlijn Vanhee (DFB), 

Jeroen Vanderheyden (DLV), Jean-Marie Coenen (DOMG), Bart Dekeyser (VVP/provincie Vlaams 

Brabant), Dries Vandaele (HFB), Michiel Dekeyser (PWC), Paul Deligne (VLM), Eric Germonpré (VMM) 

Voorzitter: Quincy Oeyen 

Verslaggever: Quincy Oeyen 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

De presentaties en bijlagen zijn te raadplegen op SharePoint.  

1 STRATEGIE VOOR BEELDBEHEER (VLM/VMM/PWC) 

De VLM en VMM hebben samen met PWC strategie uitgewerkt om beeldmateriaal te inventariseren, beheren 

en te archiveren. Hierbij werd uitgegaan van een aantal uitdagingen die samenhangen zowel met de huidige, 

bestaande werkwijze en kwaliteitsniveau, maar ook met hoe entiteiten omgaan met hun beeldmateriaal naar 

de toekomst toe.  

Het Facilitair Bedrijf polst in hoeverre er noden zijn binnen overheden in Vlaanderen voor het aanbieden van 

een gemeenschappelijke beeldbank. Indien er voldoende interesse is, kan er worden gekeken naar de 

haalbaarheid en draagvlak voor zo’n oplossing. Het Facilitair Bedrijf zal hiervoor een eenvoudige bevraging 

uitvoeren via het informeel overleg van informatiebeheerders. Jochen Vermote geeft aan dat er ook vanuit 

lokale besturen interesse is in zulks initiatief.  

2 ZELFEVALUATIE – STAND VAN ZAKEN (DRIES VANDAELE) 

Het Facilitair Bedrijf heeft een offertevraag gelanceerd bij het raamcontract “Consultancy in 

organisatieontwikkeling”. Er werd echter geen enkel voorstel ingediend.  

 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/Forms/AllItems.aspx?viewid=ace04e7e%2D0c13%2D452d%2Da817%2Da210b03e319d&id=%2Fsites%2Finformatie%5Fvlaanderen%2FDV%2FStuurICT%2FDossiers%2FArchief%20en%20Informatiebeheer%2F20210517
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Het Facilitair Bedrijf zal de komende tijd inzetten om een nieuwe overheidsopdracht in de markt te zetten 

met het oog op ondersteuning voor het realiseren van deze opdracht. De focus zal komen te liggen op het 

realiseren en documenteren van een indicatorenset.  

De realisatie van een bevragingstool of evaluatietool zal in een latere fase aangepakt worden.  

3 DIGITAAL ARCHIEF VLAANDEREN - STAND VAN ZAKEN 

(KOEN DOBBELAERE) 

Het Facilitair Bedrijf geeft een stand van zaken over de evolutie van Digitaal Archief Vlaanderen. Hierbij wordt 

ingegaan op het aantal aansluitingen, de nieuwe functionaliteiten en de geplande releasekalender.  

Het Facilitair Bedrijf deelt ook mee dat ze, samen met DAV, Meemoo, VRT en UGent een bid voorbereiden 

om iPRES2025 naar Vlaanderen te halen. iPRES is één van de grootste congressen rond digitale preservatie. 

Mocht je interesse hebben om te participeren als partner, geef dit dan zo snel mogelijk door aan 

quincy.oeyen@vlaanderen.be  

4 ARCHIEFDEPOT VILVOORDE – OP WEG NAAR DE 

DEPOTBEHEERSTOOL (IRIS LEMMENS / DRIES VANDAELE) 

Het Facilitair Bedrijf werkt aan een depotbeheerstool om onder meer de werking van het Archiefdepot 

Vilvoorde te ondersteunen.  

Om de huidige overdrachtslijsten te kunnen importeren, dienen er een aantal aanpassingen te worden 

uitgevoerd. Hiervoor werd er een gefaseerd plan van aanpak uitgewerkt. In de eerste fase wordt op basis 

van de overdrachtslijsten een overzicht van de series aangemaakt. Deze worden dan nagekeken door de 

klant, en indien nodig wordt er een serie gecreëerd in het Serieregister. In tweede fase worden de bestaande 

overdrachtslijsten herwerkt, zodat er per serie een overzicht van alle dossiers wordt gemaakt. Deze worden 

dan opnieuw voorgelegd aan de klant.  

Om de voorgestelde werkwijze te testen worden er een aantal pilootprojecten uitgevoerd.  

De leden van de Werkgroep verklaren zich akkoord met de voorgestelde werkwijze. 

5 TOELICHTING NOTA MONARD (QUINCY OEYEN) 

Het Facilitair Bedrijf heeft een studie besteld om meer duidelijkheid te krijgen over hoe het archiveren van 

bestuursdocumenten met persoonsgegevens zich verhouden tot de bepalingen in de AVG-wetgeving. Het 

advocatenkantoor Monard Law heeft hieromtrent een studie gemaakt.  

Deze studie zal worden vertaald naar een nota t.a.v. van het Stuurorgaan. Daarna zal er nog een vervolgtraject 

worden opgezet om de resultaten van de studie verder te verspreiden binnen de Vlaamse overheid.  

mailto:quincy.oeyen@vlaanderen.be
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6 PROGAMMA M.B.T. DIGITALISERING INKOMENDE POST 

(QUINCY OEYEN) 

Binnen Het Facilitair Bedrijf is er een programma opgestart om de huidige analoge inkomende post te 

digitaliseren en via de digitale weg verder te verdelen naar de entiteiten. Hiervoor is er een algemene 

werkwijze uitgewerkt.  

Om deze nog verder te verfijnen worden de behoeften verder in kaart gebracht. Vanaf juni zal er gestart 

worden met het schrijven van een bestek.  

Ondertussen zal een pilootproject worden uitgewerkt. Organisaties die willen participeren in het 

pilootproject mogen dit melden via quincy.oeyen@vlaanderen.be 

7 RAAMCONTRACT ARCHIEFVERWERKING (DRIES 

VANDAELE) 

Binnen overheden in Vlaanderen is er steeds meer nood aan ondersteuning voor het beschrijven, verwerken 

en verpakken van analoge archiefdocumenten. Om hieraan tegemoet te komen wordt er een raamcontract 

uitgeschreven op basis van een aantal profielen die kunnen ingezet worden voor bepaalde taken, gaande 

van projectleiders, inhoudelijke experten tot uitvoerende profielen. Organisaties kunnen op basis van de 

profielprijzen ofwel een offerte laten opstellen voor een project ofwel een profiel inhuren aan dagprijzen.   

Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het bestek en als alles goed gaat, zullen de eerste 

afnames Q1 2022 kunnen worden afgenomen.  

8 BVR SUBSTITUTIE – STAND VAN ZAKEN (QUINCY OEYEN) 

Het BVR substitutie werd begin dit jaar vernietigd door de Raad van State (zie dit bericht).  Tweede 

agendering op de Vlaamse regering is voorzien op 21 mei. Ondertussen heeft de VR dit uitvoeringsbesluit 

ook definitief goedgekeurd.  

9 VARIA  

9.1 Archiefvormer LIN – wie is rechtsopvolger? (Laura Decaluwé) 

Door Beter Bestuurlijk Beleid en de daaropvolgende reorganisaties binnen de Vlaamse overheid is het niet 

altijd duidelijk wie er nu de rechtsopvolger is voor welke informatie. De nood naar een historiek van de 

Vlaamse overheid wordt bij een aantal leden van de Werkgroep aangegeven.  

Quincy zal navragen bij Wegwijs Organisaties welke historiek er op dit moment al wordt bijgehouden. Glenn 

bezorgde ondertussen de volgende studie over de geschiedenis van de Vlaamse overheid: 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/5665  

mailto:quincy.oeyen@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/raad-van-state-vernietigt-bvr-substitutie
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/5665
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9.2 Nieuwe informatiebeheerders in VO – hoe betrekken? (Sarah 
Macquoy) 

Er zal onderzocht worden hoe we nieuwe informatiebeheerders beter kunnen informeren over de bestaande 

overlegorganen binnen de Vlaamse overheid, zowel formeel als informeel. Sowieso zal het informeel overleg 

uitdrukkelijk worden vermeld op onze website. Daarnaast zullen de governance-structuren ook 

gecommuniceerd worden via de opleidingen die Het Facilitair Bedrijf organiseert.  

9.3 Milieuvergunningen – afspraken provincies (Laura Decaluwé) 

Het Departement omgeving wil graag de selectieregels herbekijken voor de serie Milieuvergunningsdossiers 

in eerste aanleg. In deze dossiers wordt advies verleend aan de provincies. Aangezien alle provincies deze 

milieuvergunningsdossiers, inclusief de adviezen verstrekt door de Vlaamse overheid, sowieso permanent 

bewaren is het voorstel om de provincies aan te duiden als het bewaarniveau.  

De serie milieuvergunningsdossiers bij de Vlaamse overheid zouden dan worden beschouwd als 

schaduwarchief en vlugger worden vernietigd.  

Voorwaarde hiervoor is dat er formele afspraken worden gemaakt tussen de Vlaamse overheid en de 

provincies met betrekking tot het raadplegen van deze milieuvergunningsdossiers. De vraag zal worden 

voorgelegd op het overleg tussen de provincies.  

 

 

 


