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Toelichting planning 
Coördinerende 
archiefdienst 2020



5 ‘clusters’

Informatiemanagementstrategie

Digitaal Archief Vlaanderen 

Papierstromen optimaliseren

Selectiecommissies

Individuele projecten



Informatiemanagementstrategie

Zelfevaluatie (Q1 2020 – Q4 2020)

VO-brede governance (Q1 – Q2 2020)

Archiving by design (Q3 – Q4 2020)

Centraal expertiseforum (Q1 2020 – Q2 2021 )

Al deze acties vloeien voort uit de 
informatiemanagementstrategie die in 
2019 is goedgekeurd. Deze acties zullen 
samen met de werkgroep archief- en 
informatiebeheer uitgewerkt worden. 



Digitaal Archief Vlaanderen

E-depot

Fase 1 (maart 2020)
Fase 2 (start vanaf maart 2020 – september 2020)
Fase 3 (start vanaf september 2020 – Q2 2021)
Aansluiten van klanten (vanaf maart 2020)

Serieregister
Migratietraject van IBP naar serieregister (december 2019 – maart 2020)
Aansluiten van klanten (vanaf januari 2020)

Pre-ingest (Q1 2020 – Q4 2020)
Uitwerken van het pre-ingest aanbod voor DAV. Dit gaat over het oplijsten van relevante tools, 
het uitwerken van voldoende documentatie, het geven van opleidingen m.b.t. informatiebeheer 
in het algemeen. 



Papierstromen optimaliseren (1)

Depotbeheerstool Vilvoorde (Q4 2019 – Q2 2022)

Scanning on demand (Q4 2019 – Q2 2020)

Scanning on demand opzetten in Vilvoorde. Dit gaat van het uitwerken van de procedure tot het opzetten 
van de benodigde infrastructuur om info ter beschikking te stellen van klanten. 

Overname archiefruimte – procedures (Q1 2020 – Q1 2021)

Er zullen globale en gebouwspecifieke procedures uitgewerkt worden om over te dragen naar de 
archiefruimtes die door ons beheerd worden. 

Daarnaast wordt ook een scoping uitgewerkt en een duidelijke timing voor de verschillende gebouwen.

In kaart brengen ruimtes/collecties (Q1 2020 – Q4 2020)

De bestaande archiefruimtes in de gebouwen van de Vlaamse overheid

Calamiteitenplan opstellen voor Depot/Kennissite (Q1 2020 – Q4 2020)

Voor het Depot te Vilvoorde is nog geen calamiteitenplan beschikbaar voor de collectie zelf. Dit moet in 
het kader van een onderbouwd risicomanagement uitgewerkt worden. In het kader van dit project zal een 
calamiteitenplan opgemaakt worden voor de collectie. 



Papierstromen optimaliseren (2)
Raamcontract ongediertemonitoring (Q4 2020)

Herhuisvestingen 
Ferraris (2019 – 2023)
Ellips (Q3 2020 – 2023)
Arenberg (Q3 2020 – 2023)
VAC Antwerpen (start werkgroep ca. 2023)
VAC Leuven (nog geen timing bekend)

Loodsen 
Grimbergen (Q1-Q4 2023)
Hasselt – Philipssite (ntb)
Antwerpen – Noorderdokken (ntb)



Selectiecommissies

Herwerken selectielijst gemeenten naar serieregister (sjabloonseries) (Q1 2020 – Q3 2021)

De huidige selectielijst gemeenten dient herwerkt te worden naar de praktijk van het 
serieregister. 
In samenwerking met de selectiecommissie gemeenten 

Selectiecommissie gemeenten (recurrent)
Het recurrent ondersteunen van de selectiecommissie omvat o.a. administratieve ondersteuning 
(opmaak verslag en agenda in samenspraak met de voorzitter, het praktisch organiseren van de 
vergaderingen, het opvolgen van lopende acties), het bieden van inhoudelijke ondersteuning ... 

Selectiecommissie Vlaamse overheid (recurrent)
Het recurrent ondersteunen van de selectiecommissie omvat o.a. administratieve ondersteuning 
(opmaak verslag en agenda in samenspraak met de voorzitter, het praktisch organiseren van de 
vergaderingen, het opvolgen van lopende acties), het bieden van inhoudelijke ondersteuning ... 



Individuele projecten
Substitutie (Q1 2020)

Doelstelling: het document m.b.t. substitutie is afgerond. Er is afgestemd met de federale 
overheid over de interpretatie van de Digital Act. Het eindresultaat moet gebracht worden op 
een studiedag

Rechtsopvolging en reorganisatie uitwerken i.k.v. Regeerakkoord (Q1 2020 – Q4 2020)
In het Regeerakkoord worden entiteiten afgeschaft. Plan van aanpak voor uitwerken en de 
praktische en juridische zaken opnemen. 

Doelstelling: problematiek van provinciale afslanking en issues zoals met de dienstencentra 
vermijden. 

Optimaliseren website (Q1 2020 – Q4 2020)
De huidige website informatiemanagement is zeer uitgebreid. Niet al deze pagina's zijn nog up-
to-date of zijn relevant in het kader van de dienstverlening die door ons geleverd wordt.
In dit traject wordt bekeken hoe de website onderhoudsvriendelijk opgezet kan worden
Er zal meer focus gelegd worden op de voor onze dienstverlening relevante zaken net als op die 
zaken die van belang zijn voor de uitvoering van de regelgeving. 



Migratieplan 
informatiebeheers-
plannen naar 
serieregister



3 trajecten

Reeds goedgekeurde informatiebeheersplannen 

Informatiebeheersplannen in goedkeuring

Informatiebeheersplannen in opmaak 



Reeds goedgekeurde 
informatiebeheersplannen 

Het Facilitair Bedrijf plant overleg in met de betrokken entiteiten

Het Facilitair Bedrijf zorgt voor de import

Deze series krijgen allen de status gepubliceerd

Om de afwijkingen tussen het datamodel van de Excel en het datamodel van het 
serieregister weg te werken wordt de volgende redenering toegepast: 

het veld ‘informatieclassificatie’ krijgt steeds de waarde ‘4 ‘– behalve als deze 
oefening al gebeurd is;
Alle mogelijke uitzonderingsgronden in het veld 
‘motivering_openbaarheid_dossiers’ worden aangeduid. 



Informatiebeheersplannen in goedkeuring

Het Facilitair Bedrijf zorgt voor de import

Op het ogenblik van goedkeuring door de selectiecommissie neemt Het Facilitair 
Bedrijf contact op met de betrokken entiteit 

Nadien zelfde traject als de reeds goedgekeurde informatiebeheersplannen



Informatiebeheersplannen in opmaak 

Het Facilitair Bedrijf plant overleg in met de entiteiten die bij hen gekend zijn 

‘ontwerp’series zullen geïmporteerd worden in serieregister. Deze entiteiten 
zullen de flow volgen van het serieregister



Website en communicatie

Vanaf 20/12/2020 zal het sjabloon en de handleiding van het Excel-sjabloon verdwijnen van onze 
website. 

Website wordt tegen dan aangepast

Enkel de basisinformatie (wat, hoe, waarom) van het serieregister zal op de website staan
Intakegesprek nodig om in het serieregister te stappen 
Toegang tot applicatie, opleiding …

Ook de in het serieregister gepubliceerde (en dus goedgekeurde) series worden gepubliceerd op de 
website

Dit migratietraject zal via de volgende kanalen gecommuniceerd worden: 

gerichte mailing naar de betrokken entiteiten
nieuwsbericht in de ICT-nieuwsbrief



Thematische 
werkgroepen 
informatie-
managementstrategie 
En andere thematische werkgroepen



Overzicht in Excel

Voor een deel overlappend met planning van coördinerende archiefdienst 2020 
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:x:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/Arc
hief%20en%20Informatiebeheer/actiepunten_informatiestrategie.xlsx?d=wcd7fe30762e64cecb6c9c486
ac105a98&csf=1&e=8aWolj

Enkele bijkomende werkgroepen:
Organisatie kennisdeling informatiebeheersplan najaar 2020 (NIEUW)
Archiefverwerking + Substitutie (reeds lopend)

Werkgroepen staan open voor niet-werkgroepleden:
Communiceer binnen beleidsdomein
Zelf aub namen van geïnteresseerden aanvullen in de lijst



Nieuw op te starten werkgroepen Q1 2020

VO-brede governance
Opvolgen informatiemanagementstrategie 

Samenstelling werkgroep
Onderlinge samenwerking tussen werkgroepen

Centraal expertiseforum
In eerste instantie:

Opleidingspakketten verder tegen het licht houden

Website coördinerende archiefdienst tegen het licht houden

Daarna: concrete adviezen vanuit onze brugfunctie in projectdossiers, samen met AIV

Zelfevaluatie

Welke doelstellingen met zelfevaluatie bereiken?
Indicatorenset uitwerken die hieraan tegemoet komt



Stand van zaken 
subwerkgroepen -
informatieclassificatie



Wat zijn 
gevoelige 

gegevens?
• Vanaf informatieklasse 3 is er geen sprake 

van openbaarheid van bestuur

• Uitzonderingsgronden op openbaarheid 
van bestuur in Bestuursdecreet (Art. II-34-
35-36) = gevoelige gegevens (niveau 3 en 
4)



Wat is het 
niveau van deze 

gevoelige 
gegevens?

• Niveau 3 of 4 of … ?
• Tot en met informatieklasse 3 beperkt de 

impact zich tot materiële schade. Vanaf 
klasse 4 breidt de impact zich uit door 
insluiting van immateriële schade die moeilijk 
tot niet financieel kan gecompenseerd 
worden.

• Belangrijk: Eenvoudige regel die door iedereen 
eenduidig kan begrepen worden!

• Toevoeging Johan Smekens: Er is geen hard 
onderscheid tussen materiële schade in klasse 3 en 
immateriële schade in klasse 4. In klasse 3 kan er 
ook al immateriële schade voorkomen maar in 
lichtere mate dan in klasse 4 en om die reden dus 
toch bijvoorbeeld financieel te compenseren. In 
klasse 4 is de schade al meer onherstelbaar.



Uitzonderingsgrond Toelichting (Memorie 
Bestuursdecreet)

Niveau (met redenering)

Geheimhoudingsplicht Geheimhoudingsplicht dient vastgelegd 
te zijn in een decreet (of federale wet), 
zoals bijvoorbeeld beroepsgeheim. 

Niveau 4 wordt gedefinieerd als “geheim”. 
Geheimhoudingsplicht zal dan ook 
minstens als niveau 4 worden 
geclassificeerd.  

Bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer

De bedoeling bestaat er in om het door de 
Grondwet in artikel 22 en door het E.V.R.M. 
in artikel 8 aan eenieder toegekende recht 
op eerbiediging van zijn privé-leven te 
beschermen t.a.v. de openbaarheid van 
bestuur.

Niveau 3 behandelt persoonsgegevens. 
Niveau 4 bevat gevoelige 
persoonsgegevens. Dit onderscheid werd 
uitvoerig besproken in de documentatie die 
voorhanden is.

Geheim van beraadslagingen Het doel van deze uitzondering is “om te 
vermijden dat de (politieke) discussie 
wordt lamgelegd”.

Bij het lamleggen van (politiek) discussie 
gaat het om schade die moeilijk tot niet 
financieel gecompenseerd kan worden. 
Geheim van beraadslagingen wordt dan 
ook minstens als niveau 4 geclassificeerd.



Uitzonderingsgrond Toelichting (Memorie 
Bestuursdecreet)

Niveau (met redenering)

Strafvordering of de vordering van een 
administratieve sanctie

Deze uitzonderingsgrond beoogt te 
beletten dat het goede verloop van het 
strafrechtelijk onderzoek terwijl het 
geschil hangende is, wordt verstoord of 
dat de rechten van de verdediging 
worden geschonden.

Indien de rechten van de verdediging 
worden geschonden gaat dit om een 
schade die moeilijk tot niet financieel 
gecompenseerd kan 
worden. Strafvordering of vordering van 
een administratieve sanctie wordt dan 
ook minstens als niveau 4 geclassificeerd.

Tuchtmaatregelen Deze uitzonderingsgrond beoogt te 
beletten dat het goede verloop van het 
disciplinaire onderzoek wordt verstoord 
of dat de rechten van de verdediging 
worden geschonden terwijl dit onderzoek 
loopt.

Tuchtmaatregelen zijn steeds gelinkt aan 
individuen en zullen dus steeds minstens 
een classificatie niveau 4 
hebben omdat het over gevoelige 
persoonsgegevens gaat.

Uitdrukkelijk als vertrouwelijk 
bestempeld

Wanneer een derde aan de overheid 
vrijwillig informatie heeft verstrekt 
zonder dat hij daartoe wettelijk, decretaal 
of anderszins verplicht was, moet de 
openbaarmaking worden geweigerd 
wanneer deze informatie uitdrukkelijk als 
vertrouwelijk werd bestempeld.

Aangezien er uitdrukkelijk wordt 
gezegd dat de informatie niet 
gedeeld mag worden, gaat het hier 
minimaal om klasse 4.



Uitzonderingsgrond Toelichting (Memorie 
Bestuursdecreet)

Niveau (met redenering)

Economisch, financieel of commercieel 
belang

Beschermen van 
overheidsinstanties tegen het risico van 
speculatieve daden die voorkennis van 
informatie kan meebrengen.

Het gaat om het beschermen van het 
economisch, financieel of commercieel 
belang. Schade die hierdoor wordt 
opgelopen kan financieel worden 
gecompenseerd. Deze informatie moet 
dan ook minstens als niveau 3 worden 
geclassificeerd.
Indien er sprake is van een NDA (Non-
Disclosure Agreement) met de andere 
partij, is er sprake van niveau 4.

Internationale betrekking of met andere 
overheden

In zoverre de openbaarmaking van een 
document de internationale betrekkingen 
van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse 
Gemeenschap in al de hogergenoemde 
gevallen kan verstoren, m.a.w. dat er 
schade wordt toegebracht aan het 
internationaal belang, moet een overheid 
de openbaarheid weigeren op grond van 
deze uitzondering.

Bij het verstoren van betrekkingen gaat 
het om schade die beperkt financieel 
gecompenseerd kan worden. Geheim van 
beraadslagingen wordt dan ook minstens 
als niveau 3 geclassificeerd.



Uitzonderingsgrond Toelichting (Memorie 
Bestuursdecreet)

Niveau (met redenering)

Commerciële en industriële informatie De bepaling beoogt de bescherming van 
de vertrouwelijke, aan een instantie 
meegedeelde, commerciële en 
industriële gegevens, die in globo als 
'ondernemingsgegevens' kunnen 
beschouwd worden. Daarbij horen ook 
de handelsgeheimen.

Bij het vrijgeven van commerciële en 
industriële informatie zal er vooral 
financiële schade worden 
opgelopen. Schade die hierdoor wordt 
opgelopen kan financieel worden 
gecompenseerd. Deze informatie moet 
dan ook minstens als niveau 3 worden 
geclassificeerd.
Indien er sprake is van een NDA (Non-
Disclosure Agreement) met de andere 
partij, is er sprake van niveau 4.

Burgerlijk of administratief rechtsgeding Deze uitzonderingsgrond is ingegeven 
door het deontologisch probleem 
waarmee de overheid geconfronteerd 
wordt wanneer zij gegevens ter 
beschikking moet stellen die in een 
rechtsgeding, waarbij die overheid zelf 
partij is, tegen haar kunnen gebruikt 
worden.

Indien de rechten van de verdediging 
worden geschonden gaat dit om een 
schade die moeilijk tot niet financieel 
gecompenseerd kan worden. 
Strafvordering of vordering van een 
administratieve sanctie wordt dan ook 
minstens als niveau 4 geclassificeerd.



Uitzonderingsgrond Toelichting (Memorie 
Bestuursdecreet)

Niveau (met redenering)

Administratieve handhaving, een audit die 
in uitvoering is of de politieke 
besluitvorming

De decreetgever is van oordeel dat 
informatie over bepaalde handelingen van 
de overheid vertrouwelijk moet kunnen 
zijn, omdat de overheid anders niet in staat 
is bepaalde aspecten van haar taak naar 
behoren uit te oefenen.

Het vrijgeven van informatie met 
betrekking tot administratieve handhaving, 
een audit die in uitvoering is of de politieke 
besluitvorming zorgt voor schade die 
beperkt financieel kan gecompenseerd 
worden. Deze informatie wordt dan ook 
best minstens als niveau 3 geclassificeerd.

Openbare orde en veiligheid Omwille van het feit dat sommige aspecten 
van het begrip onder bevoegdheid van de 
Gewesten en de Gemeenschappen 
(kunnen) vallen, werd deze 
uitzonderingsgrond veiligheidshalve toch 
behouden in het decreet.

Het vrijgeven van informatie met 
betrekking tot openbare orde en 
veiligheid zorgt voor schade die moeilijk tot 
niet financieel kan gecompenseerd 
worden. Deze informatie wordt dan ook 
best als niveau 4 geclassificeerd.

Bescherming van het milieu Deze uitzondering is enkel van toepassing 
voor milieu-informatie.

Het vrijgeven van informatie met 
betrekking bescherming van het 
milieu zorgt voor schade die moeilijk tot 
niet financieel kan gecompenseerd 
worden. De schade naar individuen is 
echter indirect. Deze informatie wordt dan 
ook best als minstens niveau 3 
geclassificeerd.



Afweging
Slechts een beperkt aantal dossiers of stukken uit een serie bevat gevoelige 
gegevens:

• Zeer beperkt aantal dossiers of stukken met een gevoelig karakter: de entiteit 
kan beslissen dat het risico beperkt is en dat de volledige serie op een lager 
niveau gezet wordt.

• Laag aantal dossiers of stukken met een gevoelig karakter: indien mogelijk kan 
dit worden ingebouwd in het systeem (dossierbehandelaar kan aangeven of 
het om een vertrouwelijk dossier gaat of niet). 

• Meerderheid van de dossiers of stukken: volledig op een hoger niveau



Niveau van gegevens na afloop van dossier

Eventueel beslissingen uit dossier al openbaar, maar inhoud dossier nog niet
Laten gelijk lopen met periode uit Bestuursdecreet (art. II.37)

Na 20 jaar: geheim van beraadslaging, strafvordering en administratieve sanctie, 
tuchtmaatregelen, economisch, financieel of commercieel belang van de 
overheidsinstantie, hangend rechtsgeding, vertrouwelijk handelen van de overheid, 
openbare orde en veiligheid, bescherming van het milieu
Na 50 jaar: geheimhoudingsverplichting, vertrouwelijke informatie van derde, 
internationale betrekkingen, vertrouwelijke commerciële en industriële informatie
Na 120 jaar: bescherming van de persoonlijke levenssfeer (indien persoon minstens 
20 jaar overleden)



Stand van zaken 
subwerkgroepen -
Archiefverwerking



Opleidingskalender coördinerende archiefdienst: opleiding/infosessie archiefverwerking (05/2020)
Opbouw synthesedocument:

Algemene voorbereidingen
Materiaal

Inrichten van tijdelijke werkruimtes

Zoeken (en vinden) van extra mankracht
(Vrijwilligers)

Stagiairs kantooropleidingen (TSO/BSO)

Stagairs archiefopleidingen (hogeschool/universiteit)

Diversiteitsstages

Jobstudenten

Tijdelijke mobiliteit binnen de VO (RADAR)

Interim-/uitzendkrachten

Externe diensteverleners

Timing:
20/12/2019: deadline voor toevoegingen aan synthesedocument

06/01/2020-17/01/2020: reviewperiode volledig document
Week van 20/01/2020: laatste vergadering subwerkgroep om opmerkingen te verwerken
Voorleggen aan de werkgroep op 04/02/2020



Bijgewerkte 
opleidingskalender



Overzicht in Excel

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:x:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/A
rchief%20en%20Informatiebeheer/20191203/201912_opleidingskalender.xlsx?d=wc1ecdc1197c74c959fa83
48957c78d4b&csf=1&e=0MBxNc

Aanpassingen
Gewijzigd: 

Basisopleiding Informatie aan het werk uitgebreid van één dag naar twee dagen

Timing basisopleiding Informatie aan het werk verschoven naar maart 2020 (i.p.v. januari)

Toegevoegd: extra module voor lokale besturen omtrent materieel beheer en depotbeheer, op 
voorwaarde dat we een gastdocent vinden.

Onder voorbehoud (geel gemarkeerd):
Pre-ingest: hoe bereid ik me voor op DAV?

Studiedag substitutie

Kennisdeling: informatiebeheersplan/serieregister als instrument voor verandering

Communicatie van het opleidingsaanbod volgt zsm via website, Yammer, nieuwsbrieven



Varia



• Infonota VAPH - INF/19/67/Bis - Bewaartermijnen vergunde zorgaanbieders


