
Van een informatiebeheersplan (in Excel) 
naar het serieregister 

1. Context 

Vanaf 1 januari 2020 zal Het Facilitair Bedrijf het serieregister in productie zetten. Dit betekent dat 

vanaf dat ogenblik de artikelen III.82, III.87. en III.89. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 

effectief uitgevoerd kunnen worden.  

Het serieregister of centraal register is de plek waar alle categorieën van bestuursdocumenten en hun 

selectieregels gepubliceerd moeten worden wil men effectief op een juridisch correcte manier kunnen 

vernietigen (art. III.89).  

Het serieregister heeft o.a. de volgende kernfunctionaliteiten:  

- Het aanmaken van series; 

- Het ter goedkeuring indienen van series (selectieregels) bij de bevoegde selectiecommissie. 

Voor een uitgebreidere toelichting over de functionaliteiten van het serieregister zie: XXXX 

Op dit ogenblik zijn de series van een organisatie opgenomen in een informatiebeheersplan in Excel. 

Het serieregister is een applicatie die deze Excel vervangt en een goedkeuringsworkflow voor series  

aanbiedt.  

Het concept ‘informatiebeheersplan’ – een oplijsting van alle series van 1 organisatie – verdwijnt niet, 

maar zal een ‘rapport’/ ‘export’ uit het serieregister zijn dat alle gepubliceerde (= door de 

selectiecommissie goedgekeurde) selectieregels omvat. 

2. Migratietraject 

Om de overgang van het huidige Excel-sjabloon naar het serieregister op een efficiënte manier aan te 

pakken heeft Het Facilitair Bedrijf een migratietraject uitgewerkt. In dit migratietraject zal:  

- voorzien worden in opleiding m.b.t. het gebruik van het serieregister; 

- voorzien worden in de import van reeds bestaande informatiebeheersplannen in Excel.  

Tijdens de import van de reeds bestaande informatiebeheersplannen in Excel wordt rekening 

gehouden met:  

- de status waarin het informatiebeheersplan zich bevindt:  

o reeds goedgekeurd door de selectiecommissie; 

o in goedkeuring bij de selectiecommissie; 

o in opmaak en nog niet voorgelegd aan de selectiecommissie. 

- de verschillen tussen het datamodel van het serieregister en dat van het 

informatiebeheersplan in Excel.  



a. Reeds goedgekeurde Informatiebeheersplannen 

Voor de reeds goedgekeurde informatiebeheersplannen neemt Het Facilitair Bedrijf de migratie op 

zich. Dit betekent dat Het Facilitair Bedrijf de informatiebeheersplannen omzet naar het juiste import-

sjabloon en dat Het Facilitair Bedrijf ervoor zorgt dat alle series geïmporteerd worden in het 

serieregister waarbij ze onmiddellijk de status ‘gepubliceerd’ (= goedgekeurd) krijgen. De 

goedkeuringsdatum/publicatiedatum zal gelijk zijn aan de importdatum. Er wordt dus geen rekening 

gehouden met de eerdere goedkeuringsdatum waarop de selectiecommissie Vlaamse overheid het 

Excelsjabloon heeft gevalideerd. 

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.  

Het staat de betrokken entiteit vrij de waardes in de velden ‘informatieclassificatie’ en de 

‘motivering_openbaarheid_dossiers’ onmiddellijk aan te passen of nadien op eender welk moment. In 

elk geval zal de betrokken entiteit de volledige series moeten reviewen op één van de volgende 

ogenblikken:  

- bij aansluiting op het e-depot; 

- na het verstrijken van de goedkeuring die de selectiecommissie gegeven heeft (= na 5 jaar), 

het serieregister zal de entiteit hiervan notifiëren. 

Om de entiteit zo vlot mogelijk te begeleiden bij het instappen in het serieregister zal Het Facilitair 

Bedrijf een bilateraal overleg inplannen. Tijdens dit overleg zal de entiteit wegwijs gemaakt worden in 

het serieregister en zal de gebruikersovereenkomst (o.a. bepalingen over verwerking van 

persoonsgegevens) toegelicht worden. Deze dient ondertekend te worden vooraleer gebruik gemaakt 

kan worden van het serieregister. 

Migratieplanning 

Onderstaande lijst is gebaseerd op de statussen bij de Selectiecommissie Vlaamse overheid op 4 

november 2019. 

OVO-code Entiteit 

OVO001835 Agentschap Binnenlands Bestuur 

OVO001834 Agentschap Facilitair Bedrijf 

OVO001951 Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en 

Studietoelagen 

OVO000050 Agentschap voor Onderwijsdiensten 

OVO000098 Agentschap Wegen en Verkeer 

OVO001832 Audit Vlaanderen 

OVO000029 Departement Financiën en Begroting 

OVO000049 Departement Onderwijs en Vorming 

OVO001831 Dienst van de Bestuursrechtscolleges 



OVO025831 Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek  

OVO002410 Onderwijsinspectie 

OVO000104 Onroerend Erfgoed 

OVO000034 Toerisme Vlaanderen 

OVO000132 Vlaams Brusselfonds 

 

b. Informatiebeheersplannen in goedkeuring 

De informatiebeheersplannen die in Excel ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de selectiecommissie 

zullen door de selectiecommissie nog in Excel behandeld worden.  

Om deze informatiebeheersplannen op te nemen in het serieregister zal dezelfde werkwijze 

gehanteerd worden als voor de reeds goedgekeurde informatiebeheersplannen (zie hoger). 

Migratieplanning 

Onderstaande lijst is gebaseerd op de statussen bij de Selectiecommissie Vlaamse overheid op 4 

november 2019.  

Met onderstaande organisaties zal op het ogenblik van goedkeuring van hun informatiebeheersplan 

door de selectiecommissie een intakegesprek voor het serieregister ingepland worden. Ook zal op dat 

ogenblik een migratiemoment ingepland worden. 

OVO-code Entiteit 

OVO000089 Agentschap voor Natuur en Bos 

OVO000067 Departement Cultuur, Jeugd en Media 

OVO000038 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

OVO000082 Departement Landbouw en Visserij 

OVO003323 Departement Omgeving 

OVO000056 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

OVO000163 Fonds Culturele Infrastructuur 

OVO000109 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

OVO000095 Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen  

OVO000074 Strategische Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media  

OVO001847 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

OVO000070 Sport Vlaanderen 

OVO000166 Topstukkenfonds 

OVO000060 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

OVO000031 Vlaamse Belastingdienst 

OVO000041 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 

OVO000094 Vlaamse Landmaatschappij 

OVO000103 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

OVO000092 Vlaamse Milieumaatschappij 

OVO000054 Vlaamse Onderwijsraad  

OVO000071 Vlaamse Regulator voor de Media 



c. Informatiebeheersplannen in opmaak  

De informatiebeheersplannen die nog in opmaak zijn en nog niet voorgelegd zijn aan de 

selectiecommissie zullen geïmporteerd worden via de importmodule van het serieregister. Dit 

betekent dat elke serie in de status ‘concept’ terecht zal komen.  

Vanaf 1 maart 2020 zal de selectiecommissie Vlaamse overheid geen informatiebeheersplannen meer 

in behandeling nemen in Excel, maar zal ook de selectiecommissie volledig overschakelen op het 

serieregister. 

Om de entiteit zo vlot mogelijk te begeleiden bij het instappen in het serieregister zal Het Facilitair 

Bedrijf een bilateraal overleg inplannen. Tijdens dit overleg zal de entiteit wegwijs gemaakt worden in 

het serieregister en zal de gebruikersovereenkomst (o.a. bepalingen overs verwerking van 

persoonsgegevens) toegelicht worden. Deze dient ondertekent te worden vooraleer gebruik gemaakt 

kan worden van het serieregister. 

Migratieplanning 

Onderstaande lijst is gebaseerd op statussen die gekend zijn bij de Selectiecommissie Vlaamse overheid 

op 4 november 2019. Hieronder staan enkel de entiteiten waarvan bij de selectiecommissie Vlaamse 

overheid of de Coördinerende archiefdienst bekend is dat ze bezig zijn aan een informatiebeheersplan. 

Moesten er organisaties ontbreken in deze lijst, dan kan dit gemeld worden op: 

digitaalarchief@vlaanderen.be.  

OVO-code Entiteit 

OVO002949 Agentschap Informatie Vlaanderen 

OVO000039 Agentschap Innoveren en Ondernemen 

OVO000059 Agentschap Zorg en Gezondheid 

OVO000111 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 

Watergroep) 

OVO000062 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel 

OVO000091 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

OVO000090 Vlaams Energieagentschap 

d. Nieuwe informatiebeheersplannen  

Als een organisatie nog niet gestart is met het informatiebeheersplan, dan wordt er geen 

migratietraject voorzien. De organisatie zal dan onmiddellijk starten met het serieregister.  

Alle informatie over de aansluiting op het serieregister is te vinden op: XXXX. 

3. Website en communicatie 

a. Website 

Vanaf 1/1/2020 zal het sjabloon en de handleiding van het Excel-sjabloon verdwijnen van onze 

website. De website zal dan aangepast worden met het oog op het serieregister. Dit betekent dat 

sommige pagina’s aangepast zullen worden en andere zullen verdwijnen.  

Enkel de basisinformatie (wat, hoe, waarom) van het serieregister zal op de website staan. Daarnaast 

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

website. 



Vooraleer er effectief gebruik gemaakt kan worden van het serieregister moet er een intakegesprek 

plaatsvinden met Het Facilitair Bedrijf. Tijdens dit gesprek zal de entiteit wegwijs gemaakt worden in 

het serieregister en zal de gebruikersovereenkomst (o.a. bepalingen over verwerking van 

persoonsgegevens) toegelicht worden. Deze dient ondertekent te worden vooraleer gebruik gemaakt 

kan worden van het serieregister. Dit betekent dus dat elke organisatie die gebruik maakt van het 

serieregister onmiddellijk ook een opleiding krijgt.  

De info van het serieregister staat niet online, maar staat op het Klantportaal van Digitaal Archief 

Vlaanderen. Dit klantportaal is enkel toegankelijk voor klanten die de gebruikersovereenkomst 

getekend hebben.  Op dit Klantportaal is o.a. de volgende informatie te vinden over het serieregister:  

- gebruikersdocumentatie 

- (technische) documentatie over de API 

- de specifieke importexcel voor de bulkimport 

b. Communicatie 

Dit migratietraject zal via de volgende kanalen gecommuniceerd worden:  

- gerichte mailing naar de betrokken entiteiten 

- nieuwsbericht in de ICT-nieuwsbrief 

op het ogenblik dat dit migratietraject gecommuniceerd wordt zal de website nog niet aangepast zijn. 

De website wordt pas op 20 december 2019 aangepast, aangezien dat de datum is waarop het 

serieregister live gaat.   


