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VERSLAG WERKGROEP ARCHIEF & INFORMATIE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 02/02/2021 

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

(VDAB), Thomas Callens (DEWI), Koen Dobbelaere (HFB), Laura De Caluwé (DOMG), Zeger Sioen (DMOW), 

Sofie Roebben (VVP/provincie Antwerpen, Willem Vanneste (VVBAD), Quincy Oeyen (HFB), Beau 

Janssens (AIV), Charlotte Debruyne (HFB), Jochen Vermote (VVSG/Stad Kortrijk), Katlijn Vanhee (DFB), 

Jeroen Vanderheyden (DLV) 

Voorzitter: Quincy Oeyen 

Verslaggever: Quincy Oeyen 

 

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

 

De presentaties en bijlagen zijn te raadplegen op SharePoint.  

1 INFORMATIECLASSIFICATIE EN INTEGRITEIT (BEAU JANSSENS)  

In opvolging van het overleg van 6 oktober 2020 lichte Beau Janssens de uitbreiding van 

informatieclassificatie met de categorie ‘integriteit’ toe.  

Informatieclassificatie omvat 3 categorieën, namelijk: 

• Vertrouwelijkheid: gevoeligheid van de informatie 
• Integriteit: hoe juist of fout is de informatie 
• Beschikbaarheid: binnen welke termijn is de informatie beschikbaar 

De tabel in de presentatie kan gezien worden als een beslissingsboom. Als de integriteit laag is, wat is dan 

de mogelijke impact op: 

• Financiën 
• Reputatie 
• Dienstverlening 
• Belanghebbenden 
• Juridisch (invloed op Vlaamse overheid, niet op belanghebbenden) 

Om dit concreet toe te passen, worden een aantal voorbeelden toegelicht: 

• Dossiers voorbereiding parlementaire vragen: geen financiële impact, geen impact op 
dienstverlening, wel mogelijk reputatieschade of schade aan belanghebbenden wanneer een 
voorbereiding (met nog geen definitief standpunt) lekt. 

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%2F20201006
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o Vraag Zeger Sioen (DMOW): Wat met materiële en lichamelijke schade (vb. fouten bij controle 
van bruggen of waterstanden). Dit hoort onder impact op belanghebbenden, maar heel 
hoog in te schatten. 

o Vraag Laura De Caluwé (DOMG): Afhankelijk van de context en de gevolgen is het een andere 
schaal, dus heel moeilijk op voorhand in te schatten? Het gaat om een hypothetische 
inschatting en risico-afweging. Hoe groot is de kans dat iets voorkomt? 

• Encryptiesleutels – als die foutief zijn, kan geen enkele communicatie tussen burger en overheid 
meer. Dus zeer hoog niveau. 

• Adviezen VAV (Vlaamse Adviescommissie Volksraadplegingen): Geen juridische of legale gevolgen, 
wel voor belanghebbenden of reputatie 

o Opmerking Zeger Sioen (DOMW): ook rekening houden met gevolgschade, vb. als je beleid 
ent op foutieve informatie 

• Adres- en contactlijsten: afhankelijk van waarvoor gebruikt worden. 
o Marketingdoeleinden: weinig impact 
o Contact opnemen met veroordeelden van bepaald misdrijf: grote impact 
o Dus steeds afhankelijk van context, entiteiten, proces 

• Regelgevende dossiers: ook afhankelijk van context, gevoeligheid van dossier 
• Budgetten lokale besturen: kan financiële gevolgen hebben 

Daarna volgen de minimale maatregelen die aan de klassen gekoppeld worden. Belangrijk is op te merken 

dat steeds de hoogste klasse van één van de drie categorieën (vertrouwelijkheid, integriteit, 

beschikbaarheid) bepalend is voor welke maatregelen gevolgd moeten worden.  

2 ZELFEVALUATIE (QUINCY OEYEN)  

Er is een bestek opgemaakt voor externe begeleiding in te huren. Dit bestek wordt deze week (week van 

1/2/2021) uitgestuurd.  

Er zullen indicatoren opgesteld worden voor informatiebeheer in relatie met ‘archivering’, procesbeheer, 

openbaarheid, informatieveiligheid, privacy. Hiervoor zullen naar alle waarschijnlijkheid diverse workshops 

georganiseerd worden.  

Geïnteresseerden voor diverse workshops kunnen dit melden aan Jana Van Bouwel via 

informatiemanagement@vlaanderen.be  

3 OPLOSSING VOOR ANALOOG DEPOTBEHEER (QUINCY OEYEN)  

3.1 Uitbreiding van Digitaal Archief Vlaanderen   
Het Facilitair Bedrijf ontwikkelt i.k.v. de dienstverlening van Digitaal Archief Vlaanderen een oplossing voor 

analoog depotbeheer. Deze oplossing wordt geïntegreerd met het reeds bestaande aanbod (E-depot en 

Serieregister).  

De module m.b.t. analoog depotbeheer gaat in essentie over 4 grote functionaliteiten (uitgebreidere 

toelichting in de slides):  

• Overdragen en beschrijven van analoge informatie 
• Beschrijvingen koppelen aan verpakkingen  
• Verpakkingen koppelen aan locaties  
• Raadplegen van het analoge archief  

mailto:informatiemanagement@vlaanderen.be
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Het eindresultaat binnen Digitaal Archief Vlaanderen zal zijn dat een gebruiker (bv. burger of ambtenaar) 

geen rekening moet houden met het feit of hij een analoog of een digitaal dossier zoekt.  

Deze uitbreiding is verschillend voor VO-entiteiten en lokale besturen. (zie onderstaande tabel) 
 

Voor klanten van Het Facilitair Bedrijf (Depot) Voor Lokale besturen  

Hoe afnemen?  Onderdeel van de dienstverlening m.b.t het 

bewaren van analoge informatie van Het 

Facilitair Bedrijf – dit betekent dat iedereen die 

van deze dienstverlening gebruik maakt, deze 

oplossing standaard zal afnemen 

Aparte module binnen het 

aanbod van Digitaal Archief 

Vlaanderen 

Functionaliteiten • Overdragen  
• Raadplegen 

• Overdragen  
• Raadplegen  
• Beheer van de archiefruimtes 
• Uitvoeren van vernietigingen 

Kost  Gratis  Betalend, extra module binnen 

DAV (kostenmodel nog in opmaak) 

 

3.2 Uitrol naar klanten van Het Facilitair Bedrijf i.k.v. depot Vilvoorde  
De bestaande overdrachtslijsten zullen gemigreerd worden. Tegen de zomer werkt Het Facilitair Bedrijf een 

migratieplanning uit. Het uitgangspunt is: ‘vermijden dat een klant van Vilvoorde in 2 systemen dient te 

werken’.  

Inhoudelijk moeten mogelijks heel wat beschrijvingen verbeterd/aangepast worden door de klanten. Dit 

om efficiënt en gericht te kunnen gaan zoeken. De concrete impact zal in kaart gebracht worden door Het 

Facilitair Bedrijf en zal dan met elke klant individueel opgenomen worden.  

Gestelde vragen:  

• Katlijn Vanhee (DFB): betekent dit dat de beschrijving samen met de opmaak van de overdrachtslijst 
dient te gebeuren? Ja dit zal inderdaad in bepaalde situaties een aanpassing van de huidige 
werkmethodes vereisen. Op dit ogenblik is het nog te vroeg om aan te geven waar er juist 
wijzigingen verwacht worden.  

• Laura De Caluwé (DOMG): Is het mogelijk om informatie (uit andere systemen) in bulk op te laden? 
Ja, er zal een importfunctionaliteit voorzien worden voor bulkuploads. 

• Harald Nilens (DCJM): betekent dit dan dat elk dossier aan een in het Serieregister bestaande serie 
gekoppeld moet worden? Ja, dit klopt.  

Het Facilitair Bedrijf doet een oproep naar kandidaten om als ‘piloot’ te fungeren bij de uitrol van dit 

systeem binnen de Vlaamse overheid. Zowel Katlijn Vanhee (DFB) als Laura De Caluwé (DOMG) geven aan 

dat ze hiertoe bereid zijn.  

4 VISIEDOCUMENT SHAREPOINT (GOEDKEURING) (BIRGITTE 

BULLAERT EN SARAH MACQUOY)  

Het visiedocument werd aangepast aan de opmerkingen die door deze werkgroep werden doorgegeven.  
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Het visiedocument is ook voorgelegd aan Dave Geentjens (Maximaal Digitaal) met de vraag tot feedback. 

Tot op heden is er geen feedback ontvangen, moest er nog feedback komen, zal deze besproken worden 

met Dave en teruggekoppeld worden aan de werkgroep.  

De werkgroep gaat akkoord met de goedkeuring van dit document.  

Het Facilitair Bedrijf krijgt de laatste tijd regelmatig vragen van lokale besturen m.b.t. goede praktijken voor 

SharePoint en bij uitbreiding O365. Het lijkt een goed idee om hiervoor één of meerdere kennisdelingssessies 

te organiseren. Het Facilitair Bedrijf zal dit faciliteren en zowel Karim (DWVG), Sarah (ABB) en Jochen 

(Kortrijk/VVSG) geven aan bereid te zijn om hun cases toe te lichten.  

5 STAVAZA MIGRATIES IBP’S IN SERIEREGISTER (KOEN 

DOBBELAERE)  

Koen Dobbelaere licht de status toe van de migraties van de oude goedgekeurde informatiebeheersplannen 

in het Serieregister.  

De vertragingen zijn vooral te wijten aan:  

• Late validatie door klanten 
• Diverse fouten die optreden tijdens de import 

Er wordt opgeroepen aan de entiteiten om deze validaties zo snel mogelijk op te nemen, zodat deze 

migraties afgerond kunnen worden.  

6 OPSTART PROGRAMMA M.B.T. DIGITALISERING INKOMENDE 

POST VOOR DE VLAAMSE OVERHEID (QUINCY OEYEN)   

Op dit ogenblik ontvangen nog heel wat instanties van de Vlaamse overheid analoge (brief)post. Deze post 

is zeer divers en gaat van klachten over diverse formulieren tot gerechtelijke stukken. Deze post bevat zowel 

aangetekende als niet-aangetekende zendingen. Deze poststukken horen dan ook in diverse processen thuis 

(bv. gerechtelijke dossiers, personeelsdossiers, facturatie en aankoop, beroepsdossiers, subsidiedossiers …). 

De verdeling van de analoge post gebeurt momenteel grotendeels als volgt: 

• In een gebouw waar Het Facilitair Bedrijf de post in ontvangst neemt voor de gehuisveste entiteiten: 
o De post wordt ontvangen in de verzending (Het Facilitair Bedrijf); 
o De verzending (Het Facilitair Bedrijf) sorteert de post per instantie; 
o De instantie staat zelf in voor de ophaling op de afgesproken plaats en de verdeling van de 

post naar de juiste medewerkers/processen. Elke instantie bepaalt op dit ogenblik zelf hoe 
(frequent) ze dit opneemt, rekening houdende met de afspraken die gelden in het 
respectievelijke gebouw. 

• In een gebouw waar een andere “partner” of de instantie zelf de post in ontvangst neemt (of uit de 
bus haalt), al of niet voor een of meer gehuisveste instanties: in grote lijnen gelijkaardig als 
hierboven, maar dan zonder de dienstverlenende rol van HFB. Elk gebouw maakt met de gehuisveste 
instanties dan de nodige afspraken.  

Het Facilitair Bedrijf wil nu inzetten op een volledige digitalisering van de inkomende post. Het Facilitair 

Bedrijf wil hiermee:  
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• Klanten ontzorgen (niet iedereen moet zelf een oplossing uitwerken) 
• Efficiëntie nastreven 
• Hybride werken ondersteunen  
• Procesdigitalisering stimuleren.   

De oplossing die uitgewerkt wordt wil Het Facilitair Bedrijf als dienst aanbieden aan alle instanties van de 

Vlaamse overheid. Op dit ogenblik is er nog geen concrete oplossing uitgewerkt, maar wordt er uitgegaan 

van de volgende assumpties:  

• De post van alle, in scope zijnde, gebouwen/adressen wordt op 1 centraal punt afgeleverd. Hiervoor 
zullen afspraken gemaakt worden met de betrokken postbedrijven.  

• Op het centrale punt wordt een scanstraat ingericht. Wat het opzet van deze scanstraat betreft zijn 
er 2 opties:  

o of deze scanstraat wordt opgezet met eigen infrastructuur en mensen die de scanning op 
zich zullen nemen; 

o of de scanstraat wordt uitbesteed aan een externe firma; (dit is o.w.v. de garanties naar 
flexibiliteit de meest waarschijnlijke optie gekozen worden 

• Onafhankelijk van het feit of er voor optie a of optie b wordt gekozen, zal in deze scanstraat alle 
inkomende post geopend en gescand worden. Zowel de verpakking (enveloppe) als de inhoud 
(hierna het gescande poststuk genoemd) zullen gescand worden en de benodigde metadata zal 
toegekend worden.  

• Het gescande poststuk wordt opgeslagen in een digitale omgeving. Bedoeling is dat een instantie 
enkel toegang krijgt tot de gescande poststukken die voor hem bestemd zijn.   

• De bestemmeling (de instantie) wordt geïnformeerd als een (gescand) poststuk beschikbaar is. 
• Het Facilitair Bedrijf wil de analoge poststukken, eenmaal gescand, na een bepaalde tijd vernietigen 

(zogenaamde substitutie). Dit is de default die Het Facilitair Bedrijf in deze dienstverlening wil 
toepassen. Op vraag van de instanties kunnen, in zeer uitzonderlijke gevallen, de originele analoge 
poststukken bewaard worden of aan de instantie bezorgd worden.  

De digitalisering van inkomende post wordt binnen Het Facilitair Bedrijf opgenomen als een apart 

programma. Op dit ogenblik wordt de volledige businesscase uitgewerkt met de bedoeling om die in maart 

aan het directiecomité van Het Facilitair Bedrijf voor te leggen.  

Op dit ogenblik wordt er juridisch advies ingewonnen over o.a. substitutie, AVG en briefgeheim. 

7 TERUGKOPPELING BEVRAGING ARCHIEF (VLAAMSE OVERHEID) 

(CHARLOTTE DEBRUYNE/IRIS LEMMENS)  

Via een bevraging werden 3 grote vragen gesteld om een concrete inschatting te kunnen maken met het 

oog op de overname van de archiefruimtes door Het Facilitair Bedrijf in 2023.  

Deze bevraging werd naar alle leidend ambtenaren en informatiebeheerders gestuurd, die bekend zijn bij 

de Coördinerende archiefdienst. De lijst van informatiebeheerders werd gehaald uit Wegwijs Organisatie.  

Het Facilitair Bedrijf roept op om deze informatie te actualiseren zodat in wegwijs duidelijk is wie de 

informatiebeheerder van een instantie (zowel VO als lokale besturen is).  

Charlotte licht de resultaten (zie presentatie) van deze bevraging toe. Voornaamste conclusie die o.b.v. de 

voorlopige cijfers getrokken kan worden is dat entiteiten actiever moeten inzetten op vernietiging.  
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Jeroen Vanderheyden stelt de vraag of er al zicht is op de planning van herhuisvestingstrajecten? 

• Kantoor 2023 = Lopend 
• VAC Leuven, Mechelen, Aalst = Lopend 
• VAC Antwerpen: 2025 

De vraag wordt gesteld om dit tijdens de volgende vergadering als apart agendapunt op te nemen. Het 

Facilitair Bedrijf neemt dit verder op. 

8 MEDEDELINGEN (QUINCY OEYEN)  

8.1 Stavaza nota m.b.t. ‘vernietigingsplicht‘ 
Het Facilitair Bedrijf heeft een juridisch advies besteld om de vraag ‘mag informatie na het verstrijken van 

de bewaartermijn bewaard worden, ook al bevat deze informatie (gevoelige) persoonsgegevens?’ juridisch 

te onderbouwen.  

Op basis van dit advies wordt een nota uitgewerkt die zal voorgelegd worden aan het Stuurorgaan en 

mogelijks ook aan VTC.  

Het advies wordt midden februari verwacht. 

8.2 Arrest van Raad van State m.b.t. substitutie  
Het uitvoeringsbesluit m.b.t Substitutie werd vernietigd door de Raad van State. Niet omwille van 

inhoudelijke argumenten, maar omdat er geen advies VTC werd ingewonnen en de Raad van State 

argumenteert dat dit uitvoeringsbesluit een verwerking van persoonsgegevens inhoud.  

De procedure tot goedkeuring van een nieuw uitvoeringsbesluit is ondertussen opgestart. Het ontwerp 

besluit, een inhoudelijke herneming van de vorige versie, ligt momenteel ter advies voor aan het VTC.  

Verwacht wordt dat, als alles goed loopt, er tegen de zomer 2020 een nieuw uitvoeringsbesluit is.  

Projecten voor substitutie kunnen ondertussen worden verdergezet of opgestart met inachtneming van de 

bepalingen in het (voormalige) uitvoeringsbesluit, maar er wordt geadviseerd nog geen papier weggooien 

tot na goedkeuring van het nieuwe besluit. 

8.3 Samenwerkingsovereenkomst tussen Federale Staat en Vlaamse 
overheid m.b.t. archief  

Akkoord op administratief niveau 

9 VARIA   

9.1 Frequentie werkgroep 
Zoals vorig jaar besproken zal de frequentie van de werkgroep teruggeschroefd worden naar 1x per 

kwartaal.  

De agenda-uitnodigingen hiervoor volgen nog. 

9.2 Demo vragen van/voor leveranciers  
Het Facilitair Bedrijf zal een aantal demo’s faciliteren van:  
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VHIC (https://www.vhic.nl/)– leverancier van RM-tool 

Ometa (https://website.ometa.net/product/) – o.a. interessant om SharePoint te integreren met diverse 

applicaties zoals bv. E-depot.   

 

 

https://www.vhic.nl/
https://website.ometa.net/product/

