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De presentatie waarnaar verwezen wordt in het verslag is te raadplegen op: 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:p:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/Archief%20

en%20Informatiebeheer/20191203/20191203_Werkgroep_archief_en_informatiebeheer.pptx?d=w3136c571

3f8a452e81e6b2e1ac5be171&csf=1&e=wkNkcX  

1 PLANNING COÖRDINERENDE ARCHIEFDIENST VOOR 2020 

Communicatie: Dit agendapunt mag samen met de bijlagen (slides) gecommuniceerd worden. 

De planning bestaat uit vier clusters + een aantal individuele projecten.  

1. Informatiemanagementstrategie + acties die hieruit voortvloeien 
• Zelfevaluatie: opmaken tool om maturiteit van organisatie op vlak van informatie- en 

archiefbeheer te meten (brede zin: open data, maturiteit processen, …) . Hoe ver staan we als 
Vlaamse overheid en welke concrete werkpunten zijn er nog voor een bepaalde organisatie? 

• VO-brede governance: verdere bestendiging van deze werkgroep, met daarbij oog voor de 
betere doorstroming naar entiteiten achter de beleidsdomeinen. 

• Archivering by design: o.a. modelbestekken voor lastenboeken, datastandaarden, … Focus ligt 
op het realiseren van koppelingen met DAV.  

• Centraal expertiseforum: verdere ontwikkeling van de aanwezige expertise in de werkgroep. 
2. Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) 

• Geleidelijke uitrol E-depot in drie fases: klanten kunnen aansluiten vanaf maart 2020. Meer 
functionaliteiten beschikbaar tegen september 2020, maar bv. nog geen publieksportaal.  

• Uitrol serieregister: klanten kunnen aansluiten vanaf januari 2020. Vanaf januari 2020 toten met 
maart 2020 is de migratie voorzien van de bestaande IBP’s.  

• Pre-ingest: kijken naar noden en behoeften op fileshares en SharePoint met oog op 
voorbereiding op DAV. 

3. Papierstromen optimaliseren 
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• Opzetten depotbeheerstool (Q2 2022 is uiterste datum om volledig operationeel te zijn)  
• Scanning on demand: de procedure is ondertussen zo goed als klaar, gaat aan de Werkgroep 

toegelicht worden en ook getest in Vilvoorde. Voor de zomer verwachten we dat dit 
operationeel is. 

• Overname van archiefruimtes: planning opmaken. 
• In kaart brengen van ruimtes en collecties: wat hebben we als Vlaamse overheid aan analoge 

dossiers en waar staan deze (loodsen, archiefruimtes van entiteiten in kelders van VDAB, VRT, 
…). Welke ruimtes zijn op termijn bv. over te nemen? 

• Calamiteitenplan voor archiefdepot en andere collecties in Vilvoorde opstellen (archeologie, 
bodemstalen, kunst, …): voor het gebouw zelf bestaat reeds een plan maar dit moet worden 
aangevuld. 

• Raamcontract ongediertemonitoring: dit zal ook openstaan voor lokale besturen. 
• Herhuisvestingsprojecten 

i. Kantoor 2023: Arenberg + Ellips → start werkgroepen informatiebeheer waarschijnlijk 
Q3 2020. Die voor Ferraris is reeds lopende. 

ii. VAC Antwerpen: waarschijnlijk start de werkgroep informatiebeheer omtrent 2023, dit 
met het oog op de verhuis in 2025. Van acties in 2020-2021 is dus geen sprake meer. 

iii. VAC Leuven: momenteel is de behoeftebevraging in afronding en is de studiefase 
hiervan nog volop bezig bij onze collega’s van de afdeling bouwprojecten. Op dit 
moment zijn er ons nog geen timings voor concrete acties in dit gebouw bekend.  

iv. Noorderlaan (Antwerpen) 
v. Grimbergen (Westvaartdijk): in 2023 gaat dit gebouw weg. 

vi. Hasselt (Philipssite) en Antwerpen Noorderdokken: we bekijken begin volgend jaar 
welke entiteiten er in deze gebouwen archief hebben staan. De timings voor verdere 
acties in deze loodsen is o.a. te bepalen in overleg met de betrokken entiteiten.  

4. Selectiecommissies 
• Huidige selectielijst gemeenten herwerken naar structuur serieregister in samenwerking met 

selectiecommissie gemeenten. Instappen in het serieregister kan voor gemeenten ook vanaf 
januari. Het Facilitair Bedrijf (DAV) zal hier een rol in spelen om dit op te volgen, samen met de 
selectiecommissie gemeenten. 

• Ondersteunen selectiecommissie gemeenten (recurrent).  
• Ondersteunen selectiecommissie Vlaamse overheid (recurrent) 

5. Individuele projecten 
• Substitutie in de praktijk: timing studiedag nog onzeker. We wachten op het advies van de 

federale overheid omtrent de Digital Act (verwachte timing: midden januari 2020). 
• Rechtsopvolging: reorganisaties naar aanleiding van regeerakkoord 
• Website optimaliseren: het aantal pagina’s is nu te groot om de inhoud regelmatig te kunnen 

actualiseren. Meer focussen op dienstverlening en regelgeving + onderhoudsvriendelijkheid  + 
afstemming opleidingen op website-inhoud. Voorstellen hieromtrent zullen naar deze 
Werkgroep gaan om feedback te krijgen.  

2 MIGRATIE INFORMATIEBEHEERSPLANNEN (IBP’S) NAAR 

SERIEREGISTER 

Communicatie: Dit agendapunt mag samen met de bijlagen gecommuniceerd worden. 

De nota wordt toegelicht a.d.h.v. de presentatie. Er zijn drie trajecten uitgetekend. 
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2.1 Reeds goedgekeurde IBP’s: migratie volledig verzorgd door Het Facilitair 
Bedrijf 

• Bilateraal overleg zal worden ingepland om:  

o Opleiding te voorzien in het serieregister 

o de migratie zelf uit te leggen  

o de toetredingsovereenkomst toe te lichten en te ondertekenen. 

• Alle series krijgen de status ‘gepubliceerd’. De geldigheidsperiode van 5 jaar begint te lopen vanaf de 

importdatum. Het Facilitair Bedrijf doet de import. 

• Er zijn afwijkingen tussen datamodel van de IBP-excel en het datamodel van het serieregister.  

o Informatieclassificatie: voor elke serie komt dit standaard op niveau 4 tenzij de organisatie de 

oefening al heeft gedaan. Nadien geleidelijk aan aanpassen. Als men met dossiers uit een serie 

naar het e-depot wil gaan, moet dit in orde zijn: niveaus 1 en  2 open voor iedereen binnen de 

organisatie, niveaus 3 en 4 zijn afgeschermd en gelinkt aan rollen. 

o Motivering openbaarheid bestuur: alle velden aanduiden bij "in principe openbaar", nadien 

geleidelijk aan aanpassen. 

o Niet verplichte velden blijven blanco. 

2.2 IBP’s in goedkeuringsflow 
Er wordt contact opgenomen met de entiteit op het moment dat de selectiecommissie het IBP heeft 
goedgekeurd.  Nadien doorlopen ze hetzelfde traject als de reeds goedgekeurde IBP’s. 

 

2.3 IBP’s in opmaak 
Het Facilitair Bedrijf plant bilateraal overleg in met gekende entiteiten. Deze zullen de flow van het serieregister 

volgen. De series worden geïmporteerd in het serieregister met de status ‘ontwerp’.  

Aan de werkgroepleden wordt gevraagd om deze lijst te verifiëren. 

Praktisch/afspraak: 

Over de drie trajecten wordt gecommuniceerd naar door Het Facilitair Bedrijf gekende informatiebeheerders en 

via de ICT-nieuwsbrief en Yammer. 

Tegen eind dit jaar nog wordt de website aangepast: het IBP-Excelsjabloon zal niet meer online te vinden zijn. 

Het doel is dat elke entiteit die begint met IBP/serieregister eerst bij de coördinerende archiefdienst een kleine 

introductie krijgt, i.p.v. dat organisaties hier zomaar mee beginnen. 

Lokale besturen kunnen ook instappen in het serieregister (gratis). Via alle kanalen gericht op lokale overheden 

(VVBAD, VICTOR, …) zullen we hierover een nieuwsbericht verspreiden hierover. 

3 THEMATISCHE WERKGROEPEN 

INFORMATIEMANAGEMENTSTRATEGIE 

Communicatie: Dit agendapunt mag samen met de bijlagen gecommuniceerd worden. 

Deze werkgroepen staan ook open voor niet-leden, zowel geïnteresseerden bij de Vlaamse overheid als bij lokale 

besturen kunnen aansluiten.  Een aantal werkgroepen blijven lopen, drie nieuwe worden opgestart in Q1 2020.  

Praktisch/afspraak: namen van geïnteresseerden kunnen aangevuld worden in de lijst op SharePoint. De lijst 

wordt afgeklopt op 20 december.  
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4 STAND VAN ZAKEN SUBWERKGROEPEN  

Communicatie: Dit agendapunt mag samen met de bijlagen gecommuniceerd worden. 

4.1 Informatieclassificatie 

De essentie van deze toelichting is te vinden in de bijlage (presentatie) waar de antwoorden van de 

informatieveiligheidsconsulenten te vinden zijn op de vragen/bedenkingen die 7 november 2019 door de 

werkgroep geformuleerd zijn.  

Beau Janssens licht een beslissingsboom toe die op dit ogenblik uitgewerkt wordt. Deze beslissingsboom heeft 

tot doel om de organisatie te begeleiden in het bepalen van het niveau dat toegekend moet worden aan 

informatie.  

De werkgroep is akkoord met het feit dat de informatieclassificatie steeds aan de serie moet gek oppeld worden 

en dat er geen afwijkingen worden toegestaan binnen de serie. Het achterliggende principe is dus dat een serie 

het informatieclassificatieniveau krijgt dat toegekend wordt aan de meest gevoelige informatie binnen die serie. 

Sarah en Beau zullen een nota uitwerken waarin:  

- Het principe van classificeren op serieniveau wordt opgenomen  
- De redenering met betrekking tot het bepalen van een informatieclassificatieniveau voor niet-

persoonsgegevens wordt uitgewerkt (cf. de link met uitzonderingen ope nbaarheid van bestuur) 
- De beslissingsboom opgenomen en uitgewerkt wordt 

De bedoeling is dat deze nota ten laatste gevalideerd kan worden op de werkgroep in februari 2020 waarbij hij 

ook reeds besproken en afgestemd is met de werkgroep informatieveiligheid.  

4.2 Archiefverwerking 
Harald licht de voorlopige inhoud van het kennisdocument toe.  

De Werkgroep geeft aan dat ‘vrijwilligers’ best tussen haakjes wordt genoteerd, omdat het onduidelijk is of zij 

kunnen ingeschakeld worden binnen de VO-context (hoewel dit in verleden wel al gebeurd is). Er wordt vooral 

bekeken of dit juridisch mogelijk is.  

Praktisch/afspraak: doel is om in februari het kennisdocument voor te leggen aan de Werkgroep. Dit met het 

oog op het tijdig afronden hiervan voor de kennisdelingssessie hierover in mei 2020. 

5 BIJGEWERKTE OPLEIDINGSKALENDER 

Communicatie: Dit agendapunt mag samen met de bijlagen gecommuniceerd worden. 

Er zijn nog enkele aanpassingen gebeurd aan de opleidingskalender. De basisopleiding Informatie aan het werk 

is bv. uitgebreid naar twee dagen. 

Voor lokale besturen wordt bekeken of er een extra module kan georganiseerd worden omtrent materieel 

beheer en depotbeheer. Dit op voorwaarde dat er een gastdocent gevonden wordt. We denken daarbij aan het 

Rijksarchief of Faro; de coördinerende archiefdienst zal met deze organisaties contact opnemen. 

Een aantal sessies zijn onder voorbehoud: 

• Pre-ingest: hoe bereid ik me voor op DAV? Wachten wat het aanbod zelf zal zijn. Zal eerder najaar zijn.  
• Studiedag substitutie: i.v.m. het verwachte advies van de federale overheid rond de Digital Act. 
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• Kennisdeling: IBP/serieregister als instrument voor verandering. 

Praktisch/afspraak: de communicatie hierover zal gebeuren via diverse kanalen om de doelgroep (lokale 

besturen en Vlaamse overheid) te bereiken. Inschrijvingsformulieren komen op de informatiemanagement 

website. De coördinerende archiefdienst gaat na of het mogelijk is om in zoekcatalogus van Vlimpers een link 

naar deze webpagina op te nemen. 

De link naar de inschrijvingsformulieren: https://overheid.vlaanderen.be/opleidingscatalogus-0 

6 VARIA 

Communicatie: Dit agendapunt mag gecommuniceerd worden. 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft een nota verstuurd naar zorgaanbieders 

waarin de administrateur-generaal zelf bewaartermijnen definieert en verwijst naar vernietigingsplicht.  

Praktisch/afspraak: Karim neemt dit verder op met VAPH. 

 


