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De presentaties en bijlagen zijn te raadplegen op SharePoint.  

1 INFORMATIECLASSIFICATIE – UITBREIDING MET 

‘BESCHIKBAARHEID’ (BEAU JANSSENS) 

Beau licht toe dat het informatieclassificatie-model momenteel uit 3 aspecten bestaat namelijk:  

• Vertrouwelijkheid 
• Integriteit 
• Beschikbaarheid 

Beschikbaarheid is de meest recente toevoeging. De essentie hiervan is aanduiden in welke mate informatie 

steeds beschikbaar moet zijn om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.  

Het raamwerk is te raadplegen op: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-

werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/informatieveiligheid/informatieveiligheid-en-

veiligheidsdiensten/informatieclassificatieraamwerk  

Quincy stelt de vraag of beschikbaarheid en integriteit ook opgenomen moeten worden als extra element 

in het Serieregister. Sarah geeft aan dat best eerst bekeken wordt wat deze 2 bijkomende aspecten nu juist 

exact inhouden en vraagt aan Beau een aantal concrete voorbeelden. Hierna kan bekeken worden of het 

wel effectief iets met informatiebeheer te maken heeft.  

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%2F20210930
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/informatieveiligheid/informatieveiligheid-en-veiligheidsdiensten/informatieclassificatieraamwerk
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/informatieveiligheid/informatieveiligheid-en-veiligheidsdiensten/informatieclassificatieraamwerk
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/informatieveiligheid/informatieveiligheid-en-veiligheidsdiensten/informatieclassificatieraamwerk
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Beau geeft aan dat men binnen Digitaal Vlaanderen het volledige model aan het toepassen is (eerst en 

vooral de theoretische oefening) en dat er ook een ‘tool’ in opmaak is om het juiste classificatieniveau te 

bepalen.  

2 INFORMATIEMANAGEMENTSTRATEGIE STATUS (DRIES 

VANDAELE EN QUINCY OEYEN) 

De status van de verschillende actiepunten die in de informatiemanagementstrategie opgenomen waren 

zijn toegelicht. Van elk actiepunt is de status te vinden in de presentatie. In het verslag zijn enkel die zaken 

opgenomen die effectief dieper besproken zijn tijdens de werkgroep of waar verdere acties ondernomen 

zullen worden.  

- Archivering by design 
o Wordt opgenomen in het kader van Digitaal Archief Vlaanderen 
o DAV publiceerde modelbepalingen voor bestekken:  

▪ https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/informatiemanagement/modelbeste
kken 

o Op vraag van de werkgroep zal DAV alle best practices die ze al tegengekomen zijn 
samenbrengen en deze presenteren op de komende werkgroep 

- Digitaal Archief Vlaanderen 
o Het Facilitair Bedrijf geeft aan dat er wel nog een verdere verspreiding nodig is van het E-

depot binnen de Vlaamse overheid 
- Standaard informatieclassificatie  

o Zie hierover toelichting(en) van Beau in de voorbije werkgroepen. Dit is een ‘never ending 
story’. 

- Informatiecatalogus 
o Dit is een project van Digitaal Vlaanderen 
o Onderdeel van ‘Datavindplaats’ 
o Henk Vanderstraeten polst binnen Digitaal Vlaanderen naar de actuele stand van zaken 

waarna bekeken wordt of er een toelichting kan zijn op de volgende werkgroep 
- Semantische standaarden en begrippenkader 

o Gelinkt aan OSLO 
o Ligt bij de werkgroep datastandaarden 

- Kwaliteit  
o Hier zijn nog geen gecoördineerde acties ondernomen  
o Het Facilitair Bedrijf zal hier geen voortrekkersrol opnemen 
o Op de volgende werkgroep zal bekeken worden of hier vanuit de werkgroep iets zal 

opgenomen worden 
- Informatiearchitectuur 

o Het Facilitair Bedrijf zal hier geen trekkende/coördinerende rol opnemen  
o Volgens de strategie moet elke entiteit hier zelf actie opnemen 
o Digitaal Vlaanderen 

▪ Aanbeveling om de EIRA standaarden en ‘archiMate’ te gebruiken 
- Zelfevaluatie 

o Nieuwe overheidsopdracht wordt in de markt gezet met als doelstelling om een 
indicatorenset en bijhorende documentatie uit te werken. Erna zal bekeken worden of er 
een instrument/tool ontwikkeld zal worden 

https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/informatiemanagement/modelbestekken
https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/informatiemanagement/modelbestekken
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o Bedoeling is om nog dit jaar te kunnen gunnen zodat de uitvoering kan starten in het begin 
van 2022. A.d.h.v. workshops met vrijwilligers uit zowel deze als andere werkgroepen 

- Functieprofielen m.b.t. rollen en verantwoordelijkheden 
o Het functieprofiel voor een informatiebeheerder is reeds eerder opgemaakt (zie: 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/20190411_Sjabloon_fube_informatieb
eheerder.docx?timestamp=1576238280) 

o Er blijven nog vragen over de verhouding met veiligheid, ICT, implementatie van OSLO … 
o Een aparte werkgroep wordt opgezet met daarin zeker Laura Decaluwé, Glenn Maes, Sarah 

Macquoy, Ilse Baert. Quincy zal een eerste overleg inboeken. 
- Beter ondersteunen van informatiebeheerders 

o Alle bestaande initiatieven zullen opgelijst worden, waarna bekeken wordt waar de hiaten 
zitten 

o Het Facilitair Bedrijf zal dit voorbereiden 
- Opzetten van authentieke gegevenbronnen 

o Once only verder uitrollen, er bestaat een werkgroep m.b.t. authentieke gegevensbronnen  
o Voorzitter van de werkgroep ‘authentieke gegevensbronnen’ zal om meer info gevraagd 

worden 

Samenvatting actiepunten: 

- Quincy boekt een overleg in m.b.t. functieprofielen 
- DAV brengt alle best practices die ze al tegengekomen zijn samen en zal deze presenteren op de 

komende werkgroep 
- Henk Vanderstraeten contacteert de betrokken personen binnen Digitaal Vlaanderen m.b.t. 

Datavindplaats, informatiearchitectuur, de werkgroep authentieke gegevensbronnen 
- Het Facilitair Bedrijf lijst alle bestaande kennisdelingsinstrumenten op tegen de volgende 

werkgroep 

3 RAAMOVEREENKOMST VOOR ARCHIEFVERWERKING EN 

ADVIESVERLENING - STAVAZA (DRIES VANDAELE) 

Het bestek is te raadplegen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-

war/preViewNotice.do?noticeId=417745. De raamovereenkomst is zowel beschikbaar voor entiteiten van 

de Vlaamse overheid als voor lokale overheden. 

Status: de gunningsprocedure is lopende. De offertes zijn ontvangen en worden nu beoordeeld.  

Het is gepland om begin 2022 te gunnen waarna de eerste afnames kunnen plaatsvinden in het voorjaar 

van 2022. 

Er wordt gevraagd naar een kostenindicatie. Gezien de gunningprocedure nog loopt, kan het Facilitair 

Bedrijf geen informatie vrijgeven die in het kader van deze procedure werd verkregen. Er wordt samen 

met de afdeling Overheidsopdrachten bekeken of we hierover al informatie kunnen delen. 

Alle geïnteresseerden kunnen hun interesse meegeven aan: informatiemanagement@vlaanderen.be. 

Probeer minstens volgende informatie mee te geven: organisatie, locatie, omvang (in lopende meters). 

Dries zal deze samenbrengen in een overzicht en deze informatie op het geschikte moment in de procedure 

al doorgeven aan de opdrachtnemer. Op die manier kan deze hier al rekening mee houden in hun planning. 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/20190411_Sjabloon_fube_informatiebeheerder.docx?timestamp=1576238280
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/20190411_Sjabloon_fube_informatiebeheerder.docx?timestamp=1576238280
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417745
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417745
mailto:informatiemanagement@vlaanderen.be
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4 SUBSTITUTIE (QUINCY OEYEN) 

Het Facilitair Bedrijf heeft een basisdocument uitgewerkt als substitutieprocedure. Dit basisdocument 

moet natuurlijk verder verfijnd worden naargelang de context van het eigen opzet.  

Bij het generieke ontwerp zullen ook de voorbeelden van Departement Landbouw en Visserij en 

Agentschap Binnenlands Bestuur gevoegd worden.  

Het ontwerp van het basisdocument is te vinden op: Generieke substitutieprocedure - ontwerp.docx 

(sharepoint.com). Feedback graag tegen 8 oktober. 

5 MIGRATIE NAAR DEPOTBEHEERAPPLICATIE IN VILVOORDE – 

STAND VAN ZAKEN (IRIS LEMMENS) 

Iris Lemmens licht de huidige stand van zaken met de piloten toe. Het Facilitair Bedrijf streeft ernaar om 

tegen eind december een eerste versie van de migratieplanning voor de andere entiteiten klaar te hebben.  

6 DIGIPOST (QUINCY OEYEN) 

Alle informatie over het opzet en de scope is in de presentatie opgenomen. In het verslag zijn enkel de 

gestelde vragen en de antwoorden opgenomen.  

- Wat met briefgeheim?  

o Het Facilitair Bedrijf heeft hierover een studie laten uitvoeren door Deloitte. De conclusies 

hiervan zullen gedeeld worden.  

- Zijn er uitzonderingen mogelijk op de standaardflows?  

o Ja, elke entiteit zal een ‘intakegesprek’ krijgen waarbij op uitzonderingen kan ingegaan 

worden waarna er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden 

o Als er specifieke noden zijn, wordt gevraagd om die zo snel mogelijk door te geven zodat er 

nu al rekening mee gehouden kan worden 

- Hoe zal substitutie aangepakt worden? 

o Er wordt een generieke procedure uitgewerkt die rekening houdt met het algemene opzet. 

Deze zal kunnen gelden voor alle entiteiten. Het staat entiteit vrij om hier aanvullingen op te 

doen.  

- Hoe zal de opstart aangepakt worden?  

o Dit wordt momenteel nog bekeken door Het Facilitair Bedrijf, Het Facilitair Bedrijf streeft naar 

een gefaseerde aanpak. 

- Hoe zit het met koppelingen naar reeds bestaande applicaties?  

o Dit is mogelijk, Het Facilitair Bedrijf zal zelf een ‘virtuele brievenbus’ ter beschikking stellen 

aan elke entiteit. Daarnaast zullen er ook API’s ter beschikking gesteld worden voor 

koppelingen naar specifieke applicaties 

- Hoe worden de poststukken aan een entiteit toegewezen? 

o Zoveel mogelijk automatisch o.b.v. de adressen, als het adres niet duidelijk is zal het poststuk 

terechtkomen bij team DigiPost (Het Facilitair Bedrijf) dat het stuk manueel zal toewezen aan 

de juiste entiteit.  

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:w:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAB13F8FC-83CF-46B1-82BA-41F5022BB546%7D&file=Generieke%20substitutieprocedure%20-%20ontwerp.docx&action=default&mobileredirect=true
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:w:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAB13F8FC-83CF-46B1-82BA-41F5022BB546%7D&file=Generieke%20substitutieprocedure%20-%20ontwerp.docx&action=default&mobileredirect=true
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o Daarnaast zal er ook een correctieproces mogelijk zijn om post die verkeerd is toegewezen 

ofwel terug te sturen naar DigiPost ofwel onmiddellijk naar de juiste persoon te sturen ofwel 

terug te sturen naar de ‘dispatcher’ binnen de eigen entiteit 

- Wat wordt er bedoeld met ‘retroscanning’ op de slides? 

o Het Facilitair Bedrijf bekijkt of het mogelijk is om ook VTE in te zetten om scanprojecten uit 

te voeren binnen de Vlaamse overheid. Hiervoor zullen steeds aparte intakegesprekken 

plaatsvinden met de klant (welke metadata, welke timing, past dit in de planning …).  

o Er dient nog in detail bekeken te worden of en hoe dit opgezet kan worden. 
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