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Agenda

1. Informatieclassificatie en integriteit (Sarah Macquoy en Beau Janssens)

2. Zelfevaluatie (Quincy Oeyen)

3. Stavaza migratie IBP’s naar Serieregister (Koen Dobbelaere)

4. Oplossing voor analoog depotbeheer (Quincy Oeyen)

1. Uitbreiding van Digitaal Archief Vlaanderen 

2. Uitrol naar klanten van Het Facilitair Bedrijf i.k.v. depot Vilvoorde

5. Visiedocument SharePoint (Birgitte Bullaert)

6. Opstart programma m.b.t. digitalisering inkomende post voor de Vlaamse overheid (Quincy Oeyen) 

7. Terugkoppeling bevraging archief (Vlaamse overheid) (Charlotte Debruyne/Iris Lemmens)

8. Nota m.b.t. vernietigingsplicht terugkoppeling stavaza (Quincy Oeyen)

9. Mededelingen (Quincy Oeyen)

1. Arrest van Raad van State m.b.t. substitutie

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

10. Varia 

1. Praktische organisatie werkgroep

2. Demo-mogelijkheden leveranciers



Informatie-
classificatie en 
integriteit



Informatieklasses



Beslisssingsboom (tabel?)



Voorbeelden

 Voorbereiding van parlementaire 
vragen

 Adviezen van de Vlaamse 
Adviescommissie 
Volksraadplegingen



Voorbeelden

 Adres- en contactlijsten

 Dossiers met betrekking tot de 
opmaak van regelgeving

 Dossiers betreffende de 
budgetten van de lokale besturen 



Concrete klasses

 Minimale maatregelen per kwaliteitskenmerk (vertrouwelijkheid, integriteit),

 Getrapte maatregelen
 Horizontaal

 Verticaal

 Indien een maatregel geldt voor zowel vertrouwelijkheid als integriteit, wordt de maatregel voor de 
hoogste klasse toegepast.



Data in use/not in use

 Business proces

 Eigen toepassingen

 Andere toepassingen

 Archivering



Wat verandert er niet?

 Cryptografie

 Fysische maatregelen

 Netwerken

 PAM

 Risicobeheer

 Toegangsbeheer

 Wijzigingsbeheer



Nieuwe maatregelen 

 IAM
 Soll/Ist (expliciet gemaakt)

 SIEM
 Privacy logging

 Wie heeft wanneer welke persoonsgegevens verwerkt?
 Gebruikersnaam/ID => natuurlijke persoon;
 Tijdsstip (datum/uur);
 ID werkstation of locatie.

 Wie is de betrokkene wiens persoonsgegevens werden verwerkt?
 Object van de handeling

 Wat was het resultaat van deze verwerking?
 Resultaat van de handeling



Nieuwe maatregelen 

 Ontwikkeling & Gebruik toepassingen

 Security & Privacy by design



Nieuwe maatregelen 

 Ontwikkeling & Gebruik toepassingen

 Input validatie (manueel en automatisch)

 Output validatie op statische en niet-statische data



Nieuwe maatregelen 

 Ontwikkeling & Gebruik toepassingen

 Expliciete garantie op betrouwbaarheid van de informatiebronnen

 Output validatie: controle op inputvelden via bijvoorbeeld (blind) “4-ogen-
principe”

 Monitoring van ongeoorloofde wijzingen aan data

 Output verificatie door ontvangende toepassing/proces



Nieuwe maatregelen 

 Ontwikkeling & Gebruik toepassingen
 Thresholding



Nieuwe maatregelen 

 Ontwikkeling & Gebruik toepassingen
 Thresholding



Zelfevaluatie



Zelfevaluatie-instrument

Uitbesteding methodologische ondersteuning opmaak indicatorenset
Gunning: verwachte timing februari
Opstart: verwachte timing maart
Workshops om indicatoren samen te stellen: verwachte timing vanaf april

Doel om te werken aan vijf thema’s m.b.t. voor concrete indicatoren
informatieveiligheid;
archivering;
openbaarheid;
procesbeheer;
privacy.



Zelfevaluatie-instrument

In samenwerking met werkgroep archief- en informatiebeheer en met experten 
uit andere werkgroepen onder stuurorgaan

Wie heeft specifieke interesse om betrokken te worden bij in één of meerdere 
thema’s? 

Namen mogen alvast doorgegeven worden via mail aan 
informatiemanagement@vlaanderen.be

mailto:informatiemanagement@vlaanderen.be


Stavaza migratie IBP’s
naar Serieregister



Status migratie IBP’s

6

2

9

2

10

IBP niet volledig goedgekeurd,
zelf te migreren/importeren

door klant.

Nog niet gestart

Gemigreerd (validatie in
progress)

In PRD, nog niet gevalideerd

In PRD, gevalideerd

2
1

6

Geïmporteerd in
testomgeving,

validatie door klant

Goedgekeurd in
testomgeving, import

naar productie

Validatie gemigreerd
importsjabloon door

klant



Oplossing voor 
analoog depotbeheer



DAV uitbreiden met analoog depotbeheer

Overdragen naar ‘het archief’
Beschrijven van analoog 
dossiers/stukken
Beschrijvingen koppelen aan een 
verpakkingseenheid
Transport van werkvloer naar 
archieflocatie
Ontvangst en plaatsing 

Raadplegen van analoog archief

Vernietigen van analoog archief

Beheer van het analoog archief
Verpakkingseenheden aanmaken
Transporteenheden aanmaken
Opslageenheden aanmaken
Archiefruimtes aanmaken
Verplaatsen van 
verpakkingseenheden



Serieregister Beschrijving + beheer

Portaal

Serie metadata

Workflow Selectiecommissie

Beschrijvende metadata dossier/stuk

Beheersmetadata dossier/stuk

Digitale bewaaromgeving

Technische metadata

Analoge bewaaromgeving

Objectlogging

Locatie

Objectlogging

High-level figuur

Transport

• Grijs + zwart : E-depot en 
Serieregister

• Portaal = combo van publieksportaal 
en portaal voor medewerkers

• Geel: Onderdeel depotbeheerstool



Wat betekent dit concreet? 

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 

• Aparte module binnen DAV

Beschikbare 
functionaliteiten

• Overdragen 
• Raadplegen

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

Kost • Gratis • Betalend, extra module binnen DAV*

* Kostenmodel moet nog vastgelegd worden



Concrete oplossing

Uitgangspunten voor de MVP
Styling webapplicatie is uniform en gelijklopend met E-depot/Serieregister
Single Sign On principe wordt gehanteerd
Streven naar maximale automatisatie (bv. barcodes)
Functionaliteiten voor de medewerkers, archiefbeheerders en informatiebeheerders 
zijn toegankelijk via webcliënt
Depotbeheerders hebben een lokale installatie nodig



Beschrijven en verpakking

Beschrijving gebeurt in dezelfde omgeving als die van het E-depot
Metadata blijft hetzelfde 

Bij aanmaak van het object onmiddellijk aanduiden dat het over een analoog object gaat 

Beschrijvingen koppelen aan een verpakking
Gebruiker krijgt lijst van alle beschrijvingen en print etiketten
Gebruiker plakt etiket op juiste dossier
Gebruiker opent een verpakkingseenheid op PC, barcode verschijnt
Gebruiker scant verpakking en erna barcode dossier
Eindresultaat: beiden zijn aan elkaar gekoppeld



Transport, ontvangt en plaatsing
Gebruiker kan een transportaanvraag indienen 

Eindresultaat is een transportlijst die geverifieerd kan worden bij ontvangst in de 
archieflocatie

De depotbeheerder opent het transport en doet een validatie:
van de inhoud a.d.h.v. de transportlijst
van de fysieke toestand

Bij OK wordt er gestart met de plaatsing
Depotmedewerker scant de opslageenheid 
Depotmedewerker scant de verpakkingseenheid en herhaalt dit tot opslageenheid 
vol staat of er geen resterende verpakkingseenheden meer zijn in de 
transporteenheid

Na plaatsing wordt het dossier in het systeem beschikbaar voor raadpleging



Ontsluiting

Volgende opties worden voorzien voor een 
aanvrager: 

Opvragen en raadplegen in leeszaal 
Tijdelijke bruikleen 
Scanning on demand

Raadpleging gebeurt in de praktijk via: 
Publieksportaal DAV (voor burgers)
Back-end E-depot voor ambtenaren
Of via API de data ophalen



Migratie bestaande overdrachtslijsten in 
Vilvoorde

Praktisch  
Het Facilitair Bedrijf werkt een migratieplanning uit tegen zomer 2021

Elke entiteit zal apart gemigreerd worden 
Er zal voldoende tijd voorzien worden voor inhoudelijke controles van de overdrachtslijsten

Het Facilitair Bedrijf voorziet in randvoorwaarden
Barcodescanners voor nieuwe overdrachten 
Opleidingen + documentatie voor klanten

Maximale ondersteuning van Het Facilitair Bedrijf bij migratie

Inhoudelijk
Verantwoordelijkheid van de klant
Elk dossier dient aan serie gekoppeld te worden 
Dossierbeschrijvingen verrijken / herwerken indien nodig



Timing en planning

• Bestelling geplaatst
• Mvp bepaalt

December 2020

Start ontwikkeling

Februari/maart
2021

Uitwerking user 
stories

Januari 2021

• Start testing
• Voorbereidingen

migratie

Vanaf zomer 2021

In productie

30 September 2021



Subwerkgroep
SharePoint –
Goedkeuring 

visiedocument



Intro

In opvolging van visiedocument rond Teams bleek nood aan visie rond het 
gebruik van SharePoint (WAI 7/5/2020)

Subwerkgroep “Visie gebruik SharePoint” 

Karim Ourtani (WVG), Katlijn Vanhee (FB), Sarah Macquoy (ABB), Harald 
Nilens(CJM), Birgitte Bullaert (HFB)

Startpunt: 

vertreksituatie is voor iedereen anders → afhankelijk van structuur en noden 
zal andere aanpak nodig zijn

Verzamelen en verspreiden van topics van good practice



Belangrijke topics voor governance

Positionering SharePoint tov andere tools
Structuur en metadata
Rechtenbeheer en veiligheid
Monitoring
Opleiding en communicatie

Feedback Werkgroep:
Vooral over rol van OneDrive. Meer accent leggen op het gebruik van 
SharePoint in de ontwerp fase van document.
De tekst werd aangepast.



Opstart programma 
m.b.t. digitalisering 
inkomende post voor 
de Vlaamse overheid



Huidige situatie

Het Facilitair Bedrijf verdeelt de post fysiek naar de entiteiten 
Entiteit ontvangt de post en verdeelt ze intern 

Op dit ogenblik zijn veel entiteiten zelf ad-hoc of gestructureerd aan het 
scannen

Voor gestructureerde processen 
Voor ‘allerlei’ restpost



Doelstelling Het Facilitair Bedrijf 

Efficiëntere postbedeling i.k.v. meer digitaal en ptow-werken
Niet alleen efficiëntere bedeling, ook kostenbesparend

Vermijden van hybride dossiervorming en ondersteuning van hybride werken

Klanten maximaal ontzorgen

Streven naar wegwerken van alle analoge post 
Briefpost digitaliseren 
Pakjes maximaal verdelen op andere manieren (bv. kluisjes …)



Voordelen voor klanten?

Geen analoge inkomende documenten meer, alles verloopt digitaal

Geen personeelsinvestering meer nodig om de post intern de organisatie te 
bedelen

Geen investering in entiteits-specifieke oplossing voor dezelfde nood 



Opzet van Het Facilitair Bedrijf (work in 
progress)

We gaan uit van het volgende opzet
De post wordt op 1 centraal punt afgeleverd
Op het centrale punt wordt een scanstraat ingericht
Scanstraat digitaliseert alle inkomende post: 

Zowel de verpakking (enveloppe) als de inhoud
metadatering

Opslag in een digitale omgeving met correct rechtenbeheer
bestemmeling wordt geïnformeerd als (gescand) poststuk beschikbaar is

Aandacht voor klantspecifieke noden 
Rechtstreekse koppelingen naar dossiersystemen 
Mogelijkheid om ook analoge stukken uitzonderlijk op te vragen
…



Volgende stappen

Lopende – juridisch advies inwinnen:
Substitutie
AVG 
briefgeheim

Februari – uitwerken business case
Dit zal verdere timing vormgegeven met duidelijke milestones

April – opstart schrijven bestek 



Terugkoppeling 
voorlopige resultaten 
bevraging archief 
binnen VO



Terugkoppeling bevraging archief (1)

Bevraging bij alle entiteiten met overdrachtsverplichting 
Hoeveel km archief kan overgedragen worden?
Welke verschillende dragers zijn er (+/- hoeveel)?
Welke aangroei is er nog?

Verstuurd naar
Leidend ambtenaar
Informatiebeheerder van entiteit volgens wegwijs



Terugkoppeling bevraging archief (2)

Omvang in lkm Percentage Entiteiten / locaties

VAC Conscience 13,78 9,63 7 entiteiten

VAC Herman Teirlinck 4,33 3,03 13 entiteiten

VAC Antwerpen 3,01 2,10 7 entiteiten

VAC Brugge 5,17 3,61 8 entiteiten

VAC Gent 10,66 7,45 12 entiteiten

VAC Hasselt 3,37 2,36 8 entiteiten

VAC Leuven 5,64 3,94 10 entiteiten

Arenberg 1,64 1,14 2 entiteiten

Ellips 5,95 4,15 8 entiteiten

Ferraris 9,01 6,29 6 entiteiten

Andere locaties 73,62 51,43 219 locaties

Externe dienstverleners 6,98 4,88 8 entiteiten

Totaal 143,16 100,00

Resultaten interpreteren?
44 van de 74 hebben antwoord gestuurd
Niet alle vragen werden beantwoord
Veel schattingen

45,96
32%

16,6
12%

73,62
51%

6,98
5%

# KM ARCHIEF

VAC's K2023 Andere locaties Externe dienstverleners



Terugkoppeling bevraging archief (3)

Speciale dragers
Verscheidenheid aan dragers
Relatief beperkt in omvang
Aangepaste zorg nodig

Aangroei dossiers
2 entiteiten met 0 lm aangroei



Nota m.b.t. 
vernietigingsplicht 
terugkoppeling 
stavaza



Mededelingen



Arrest van Raad van State m.b.t. substitutie

Betreft de vernietiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 
2019 tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door 
elektronische kopieën

Vernietigd wegens ontbreken van advies VTC

Nieuwe procedure reeds opgestart
Inhoudelijke herneming van het vorige BVR
Reeds positief advies van IF
Ligt nu ter advies bij VTC



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

Administratief akkoord

Ligt ter ondertekening op politiek niveau

Na ondertekening zal er gezamenlijke communicatie volgen vanuit betrokken 
administraties naar de sector



Varia



Praktische organisatie werkgroep

Elke eerste maand van elk kwartaal een overleg 

1 of 2x per jaar een ‘plenaire’ sessie. Terugkoppeling naar hele sector + algemene 
statusupdates dienstverlening coördinerende archiefdienst / algemene 
kennisdeling


