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Woord vooraf 
 
In de archiefverordening van Súdwest-Fryslân, vastgesteld op 25 september 2020, is in artikel 15 
bepaald dat de gemeentearchivaris jaarlijks verslag uitbrengt aan het college van burgemeester en 
wethouders over het beheer en over de wijze van uitoefening van het toezicht op het beheer. 
Artikel 16 van diezelfde verordening bepaalt dat de gemeentearchivaris eveneens jaarlijks in de 
vorm van een verslag aan B&W verantwoording aflegt over het beheer van de informatie die zijn 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel daar op andere (rechts)titel zijn opgenomen. De 
bevindingen over 2021 treft u in dit jaarverslag aan, voorafgegaan door een paragraaf over het 
belang van duurzame toegankelijkheid van digitale informatie.  
 
Bolsward, januari 2022 
Jack de Vries, gemeentearchivaris 
 
 

 
 
Koning Willem Alexander heeft ‘De Tiid’ op 7 september officieel geopend. De gemeentearchivaris 
heeft hem tijdens de rondleiding door het gebouw een en ander verteld over het archief in het 
algemeen en een brief van Willem van Oranje van 23 maart 1581 in het bijzonder. De open dagen op 
11 en 12 september werden, met inachtneming van de toen geldende Coronamaatregelen, door 
bijna 1300 mensen bezocht.  
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Digitale dementie ligt op de loer 
 
Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwde al in 2015 voor 
de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.  Zij 
voorzagen schade bij burgers, ondernemers en de overheden zelf. De bestuurders deden een 
oproep: ‘Onvindbare informatie zal ertoe leiden dat de eerste twintig jaar van deze eeuw de 
slechtst gedocumenteerde ooit worden. Belangrijk cultureel erfgoed zal hiermee verloren gaan. 
Alleen wanneer u duurzame digitale toegankelijkheid op de bestuurlijke agenda zet, kunnen we de 
dreiging van digitale dementie afwenden. Niet alleen om aan een wettelijke verplichting te 
voldoen, maar ook om goede dienstverlening aan de burger te garanderen.’1 
 
Zij waren niet de eersten die de noodklok luidden. Al in 19912 uitte de Algemene Rekenkamer haar 
zorgen dat bij het niet nemende van passende maatregelen er veel digitale informatie verloren zou 
gaan. Sindsdien zijn er vele onderzoeken geweest en langzaamaan begint het besef door te dringen 
dat er ‘iets’ gedaan moet worden in de digitale informatiehuishouding op orde te brengen voor nu 
en later.  

 
 
Werd in 1991 nog gesproken over ‘Machine leesbare Gegevensbestanden’, tegenwoordig spreken wij 
van duurzame toegankelijkheid van informatie. Dat wil zeggen: informatie is vanaf het moment van 

ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk 
is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie 
die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 
jaar.  

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/bestuurders-waarschuwen-voor-digitale-
dementie.9472036.lynkx  
2 «Machineleesbare gegevensbestanden. Archivering en beheer bij het Rijk» uit 1991 (Tweede 
Kamer, 22 362, nrs. 1–2)  

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/bestuurders-waarschuwen-voor-digitale-dementie.9472036.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/bestuurders-waarschuwen-voor-digitale-dementie.9472036.lynkx
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Waarom is Duurzame Toegankelijkheid van belang?3 Informatie is een belangrijk product van het 
handelen van de overheid. Vanuit verschillende perspectieven is de duurzame toegankelijkheid van 
overheidsinformatie van groot belang: 

 Dienstverlening. Voor een goede dienstverlening is informatie over die diensten essentieel. 
Zodat burgers en bedrijven weten wat de dienst inhoudt, hoe ze er gebruik van kunnen maken en 
hoe het met de uitvoering van de dienst staat. 

 Verantwoording. De overheid moet inzage kunnen bieden in haar handelen als daar om 
gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij parlementaire verantwoording, een rechtszaak of omdat burgers 
en bedrijven geïnteresseerd zijn of een belang hebben bij overheidshandelen. 

 Participatie. Als de overheid wil dat burgers en bedrijven participeren in overheidstaken, dan 
moeten zij ook over de informatie kunnen beschikken die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld in de 
vorm van open data en toegang tot de kennis die de overheid in huis heeft. 

 Erfgoed. Nederland is gebouwd op zijn verleden. Toekomstige generaties willen daarom ook 
inzicht hebben in ons heden. Zodat ze kunnen leren van wat we nu goed en verkeerd doen. Of 
simpelweg omdat het mooi is om een geschiedenis te hebben. 

 
Veel gemeenten, wij ook, ervaren dat digitaliseren iets anders is dan gestructureerd archiveren 
en daardoor het kunnen eenvoudig kunnen zoeken, vinden en presenteren van informatie. De 
behoefte aan structuur voor het kunnen zoeken en vinden van informatie in en over systemen en 
organisaties neemt sterk toe. Ook door nieuwe wetgeving. Zowel onder de Wet Open Overheid 
(WOO), die in 2022 in werking treedt als onder de Archiefwet, waarvan een herziene wet in 2021 is 
aangeboden aan de Tweede Kamer, staat het op orde brengen van de (digitale) 
informatiehuishouding bij de gemeenten, de zorgdragers, centraal als randvoorwaarde voor actieve 
openbaarheid. In de WOO is daar zelfs een termijn aan gehangen: 8 jaar om dat planmatig te 
realiseren. Door de digitale ontwikkeling en de effecten van vele wet- en regelgeving zal dit traject 
naar een geordende informatiehuishouding een hoog leer- en ontwerpgehalte hebben. Men noemt dit 
laatste archiving by design. Er komt zo meer druk te liggen bij het proces van creatie van 
overheidsinformatie, dus aan het begin van de informatieketen. Daar zal de gemeentearchivaris als 
adviseur en als bewaker van de Archiefwet een belangrijke rol spelen. Ook de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de Omgevingswet spelen hierbij een belangrijke rol.  

De wat vraag is dus bekend. Maar gemeenten hebben steeds meer behoefte aan invulling van de 
vraag: Hoe dan? De praktische invulling heeft nog (vervolg)stappen nodig. Binnen de VNG ontstaan 
intussen steeds meer initiatieven. Het in 2019 gestarte Duurzaam Toegankelijk Op Orde heeft als doel 
informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers. Maar ook samenwerking 
binnen en tussen gemeenten te faciliteren, door informatie en dossiers vindbaar te maken en te 
delen. En tenslotte openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken. Maar ook binnen 
onze eigen organisatie zijn wij bezig met de hoe-vraag. Daarover meer in de volgende 
hoofdstukken. 

 
Hoe versterken we het digitale geheugen van de organisatie? Inmiddels zijn de technische 

oplossingen wel beschikbaar. Maar duurzame toegankelijkheid is meer dan techniek. Dat is slechts 
20% van het verhaal. De overige 80% heeft te maken met organisatie, beleid, processen en 
procedures, financieel beheer en personeel dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren 
digitale informatie mogelijk maakt. Zodat B&W en Gemeenteraad nu maar ook in de toekomst 
besluiten kunnen nemen op basis van volledige en betrouwbare informatie.  
 
Zeker is dat er in het verleden digitale informatie verloren is gegaan. Opnamen van een 
raadsvergaderingen van een aantal voormalige gemeenten zijn verloren gegaan. Niet met opzet, maar 
gewoon, omdat er niet aan is gedacht dat deze informatie duurzaam toegankelijk te houden. Voor de 
dienstverlening is deze informatie misschien niet meer van al te groot belang, maar voor 
verantwoording, participatie en erfgoed wel. Het is natuurlijk gek als je bedenkt dat ons oudste stuk uit 
1331 nog in te zien is en die uit 2008 niet meer.  
 
Kortom, wij staan voor een grote uitdaging die zowel het bestuur als de gehele ambtelijke organisatie 
tot in alle haarvaten raakt.  

                                                 
3 https://www.noraonline.nl/wiki/Duurzame_Toegankelijkheid  

https://www.noraonline.nl/wiki/Duurzame_Toegankelijkheid
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Wat hebben wij gedaan in 2021? 
 

In het jaarverslag over 2020 zijn een aantal beoogde resultaten in 2021 geformuleerd. Hieronder 
staat vermeld in hoeverre deze zijn gerealiseerd. Los hiervan staan ook een aantal activiteiten 
opgesomd, waarmee in de loop van het jaar is begonnen.  

Toezicht op interne informatiehuishuishouding 
 
Op grond van artikel 10 van de op 24 september 2020 door het college van B&W vastgesteld 
Archiefverordening is de gemeentearchivaris “belast met het toezicht op het bij of krachtens de 
wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de informatie die niet zijn overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats.’  

Elf wettelijke archiefnormen staan op ‘groen’ 
 
Wij voldoen inmiddels aan 11 van de 45 archiefnormen volledig conform de Archiefwet 1995. Dit is  
nadrukkelijk geen kwalitatief oordeel, maar een indicatie van de mate waarin wordt voldaan aan de 
Archiefwet. Voorbeelden van zo’n norm zijn een door het bestuur en/of management vastgesteld 
informatiebeleid dat aansluit bij de geformuleerde organisatiedoelstellingen en een actuele 
archiefverordening. Ten opzichte van 2020 is het aantal normen waar wij aan voldoen gestegen met 
6. De vraag is overigens wel of wij überhaupt aan alle normen kunnen voldoen, gelet op de 
complexiteit van de materie en de snel veranderende digitale ontwikkelingen. Daarom hebben wij 
ons in eerste instantie gericht op het behalen van quick-wins. Daarnaast hebben wij gekeken waar 
de grootste risico’s (politiek, juridisch, financieel) zitten als wij niet aan een norm zouden voldoen. 
Zie bijlage voor een gedetailleerd overzicht. 
 
 

    
   
 
Een van de wettelijke normen waar wij ook aan moeten voldoen is dat wij moeten beschikken over 
een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) informatie. Zie bijlage 
met een overzicht van normen waar wij wel, deels en niet voldoen.  
 
In het najaar zijn de voorbereidingen gestart van het in kaart brengen van de informatie. Hiervoor 
hebben we input vanuit de software catalogus en Topdesk. Een extern buro ondersteunt ons daarbij 
in de uitvoering door middel van een ‘Monitor digitale informatie.’ Deze inventarisatie ronden wij in 
2022 af.  
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Fractie van e-mails wordt geregistreerd 

 
In 2020 zijn in het archiefsysteem Corsa 19.749 mails geregistreerd, in 2021 was het aantal 
geregistreerde mails vrijwel geijk (19.281). Dit lijkt veel, maar het is een fractie van het 
totaalaantal ingekomen en verzonden mails door de gemeente. Exacte aantallen zijn helaas niet 
bekend, maar dit moet een veelvoud zijn, waarin zich zeker mails bevinden die gearchiveerd 
hadden moeten worden.  De conclusie dat digitaal werken niet automatisch betekent geordend 
archiveren voor wat betreft e-mail, lijkt daarom gerechtvaardigd. Dat het goed archiveren van e-
mails belangrijk is, bleek in maart 2021 toen in de media berichten verschenen dat een gemeente 
elders in het land de afgelopen jaren de mailboxen van tal van (oud-)bestuurders en topambtenaren 
had laten verwijderen4. Overigens hebben ons signalen bereikt dat het met uitgaande brieven niet 
anders is. Veel van die brieven worden opgeslagen in aparte applicaties of op de netwerkschijf, die 
niet aan de archief wettelijke normen voldoen.  

Proof of concept E-depot bijna afgerond 

 
In 2020-2021 zijn wij samen met Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum in Leeuwarden) 
een Proof of Concept gestart om een onderdeel van het DMS Corsa, naar het E-depot over te 
brengen (een E-depot is een voorziening waarin digitale informatie wordt bewaard, beheerd en voor 
de lange termijn toegankelijk gehouden). In deze opdracht ging het om de export van 
Huisnummerbesluiten. Bij dit project hebben we waardevolle leermomenten opgedaan. 
 
De laatste stap, de daadwerkelijke export van een set informatie naar het E-depot van Tresoar kon 
niet uitgevoerd worden, omdat het DMS Corsa niet over de meest actuele versie beschikt. Naar 
verwachting wordt in DMS Corsa in het 2e kwartaal van 2022 vervangen. De afronding van de Proof 
of Concept wordt in het 3e kwartaal van 2022 verwacht. 

Adviezen over vernietigingslijsten gegeven 

 
De vernietigingslijsten met dossiers van de gemeente Sudwest-Fryslân en haar rechtsvoorgangers, 
die in 2021 vernietigd kunnen worden, zijn ontvangen. Het gaat om een 12-tal lijsten met dossiers 
van de voormalige gemeenten Nijefurd, Bolsward, Sneek, Wymbritseradiel, Wûnseradiel, 
Littenseradiel, de huidige gemeente Súdwest-Fryslân, de ISD én het ISZF. De lijsten zijn inmiddels 
besproken met team DIA. Deze lijsten bevatten grotendeels de analoge informatie. Aandachtspunt: 
de grondslag (categorieaanduiding) uit de VNG-selectielijsten is niet opgenomen in de 
vernietigingslijsten. De omvang is ongeveer 55 meter. 
 
Vernietiging van digitale informatie uit andere informatiesystemen dan DMS Corsa is nog niet aan de 
orde geweest. Komend jaar komt er meer aandacht voor de tijdige vernietiging van digitale 
informatie in vak applicaties en het zaaksysteem. De machtiging voor vernietiging van de informatie 
die in 2020 vernietigd konden worden moet nog worden opgesteld en getekend door de 
gemeentearchivaris. Dit gaat in 2022 gebeuren.  
 
Vernietiging papieren informatie en vervangen door digitale reproducties: Er is positief advies 
gegeven op het collegevoorstel inzake het vernietigen van papieren documenten en dossiers uit de 
periode 2011-2020 De papieren informatie uit de periode 2011-2020 worden daarmee vervangen 
door digitale reproducties. De digitale reproductie krijgt daarbij de status van origineel document. 
Dit noemen we het retrospectief vervangen van papieren informatie door digitale reproducties. Met 
deze vervanging kan er 600 m archief in de archiefruimte te Sneek vernietigd worden.  
 
 
 
 
 

                                                 
4 https://nos.nl/artikel/2372937-almere-wiste-jarenlang-e-mails-van-wethouders-en-burgemeesters 
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Adviezen over informatie- en archiefbeheer bij businesscases en 
verwerkersovereenkomsten gegeven 

 
Er zijn adviezen gegeven bij businesscases voor nieuwe applicaties: 

 Businesscase vervanging GISVG-Belastingen door Centric Belastingen;  

 Business case vervanging  Perceptive Process door Engage;  

 Businesscase aangeschafte systemen zwembad Vitaloo;  

 Verwerkersovereenkomst SpendLab, aandachtspunt bewaartermijnen informatie 

Uitleg over leidraad voor het opstellen van een verklaring van 
conversie/migratie gegeven 

 
De organisatie stapt over van Key2Zaken naar Open Zaak. Er is overleg geweest over de 
conversie/migratie van Key2zaken naar Open Zaak. Key2Zaken wordt per Taak Specifieke Applicatie 
(TSA) uit gefaseerd. In het overleg is uitleg gegeven over de leidraad voor het opstellen van een 
verklaring van conversie/migratie conform artikel 25 van de Archiefregeling. 
Januari 2022 staat een vervolgoverleg gepland. 

Openbaarheid en beperking archieven ervan formeel geregeld 

 
In maart 2021 zijn de archieven van de rechtsvoorgangers van gemeente Súdwest-Fryslân verhuisd 
naar de archiefbewaarplaats in De Tiid in Bolsward. Nader onderzoek wees uit dat dit in het 
verleden nooit formeel geregeld was. Op basis van de Archiefwet is dat namelijk verplicht. In 
Daarom is een advies gemaakt dat begin 2022 ter besluitvorming aan het College van B&W wordt 
aangeboden, om met terugwerkende kracht een besluit beperking openbaarheid vast te stellen voor 
alle overheidsarchieven, met uitzondering van die nog bewerkt moeten worden (zie hierna bij de 
rubriek ‘Werkzaamheden archieven toegankelijk maken begonnen.’). En daarna een ‘verklaring van 
overbrenging’ te tekenen, waarin de gemeentesecretaris de archieven formeel overdraagt aan de 
gemeentearchivaris.  

Eisen archivering applicaties/ Cloudbeleid 

Er is een richtlijn gemaakt met eisen waaraan applicaties moeten voldoen op het gebied van 
informatie- en archiefbeheer. Dit onderdeel wordt ook meegenomen in het Cloudbeleid.   

SWF Digitaal 2.0  

 
Er is in 2020 door het team Informatievoorziening (nu team DIA) een DT+ voorstel vastgesteld om 
SWF Digitaal 2.0 op te zetten. Het Project SWF Digitaal 2.0 is in de loop van 2021 van start gegaan 
en zal zich toespitsen op digitale documenten. Onderdelen daarbij zijn het onderzoek naar het 
inzetten van de digitale handtekening, dit is afgerond. De techniek werkt. Het moet nog verder 
geïmplementeerd worden. Er wordt in het 1e kwartaal 2002 gewerkt aan een verbetervoorstel voor 
de inrichting van Corsa, Corsa cases verdwijnt.  
Er is afstemming en samenwerking met project Microsoft365 (MS365). Een onderdeel van SWF 
Digitaal 2.0 is namelijk het opschonen en structureren van de netwerkschijven. De organisatie werkt 
grotendeels digitaal. Komend jaar wordt een ronde langs alle teams gemaakt voor uitleg en 
ondersteuning. 
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Beheer van archieven in Cultuurhistorisch centrum ‘De Tiid’ 
 

Gemeentearchief geopend door wethouders Bakker en Faber 

 
Het gemeentearchief is 15 maart tijdens een onlinebijeenkomst officieel geopend door wethouders 
Mirjam Bakker en Erik Faber. De media heeft hier ruimschoots aandacht aan besteed. Vanaf medio 
juli was ook fysiek bezoek mogelijk. Wij hebben met inachtneming van de Coronamaatregelen 70 
bezoekers mogen ontvangen. Verder ontvingen wij bijna 2600 verzoeken om informatie via de mail. 
70 procent hiervan heeft betrekking op bouwvergunningen, 20 procent over burgers en 10 procent 
over overige onderwerpen, vooral over de Tweede Wereldoorlog.  

Team Archief is operationeel 

 
Het team Archief (4,6 fte) is sinds 1 februari operationeel en bestaat uit een gemeentearchivaris 
tevens teammanager, een archiefinspecteur en drie archiefassistenten. Twee medewerkers zijn 
vanuit het team DIA overgeplaatst naar het team Archief. Hierover is overleg gevoerd met de 
Ondernemingsraad. Daarnaast zijn twee nieuwe medewerkers aangetrokken. Door langdurige 
afwezigheid wegens ziekte van een medewerker heeft de dienstverlening tot augustus geruime tijd 
onder druk gestaan. Complimenten voor de overige medewerkers van het team voor de wijze 
waarop zij dit hebben opgevangen. De gemeentearchivaris heeft met alle medewerkers de 
organisatie breed ingevoerde inzetbaarheidsgesprekken gevoerd. De medewerkers van het team zijn 
getraind in wat ze moeten doen in geval van een calamiteit. Deze training heeft plaatsgevonden op 
20 april, samen met de medewerkers van de Stichting Historisch Centrum Westergo en de 
Bibliotheken Mar & Fean.  

Archiefdepots bijna op orde 

 
De archiefdepots beschikken over een systeem met klimaatlogging, waarmee het klimaatverloop kan 
worden gemonitord. Zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid was een aantal maanden te 
hoog. Na een aantal aanpassingen, voldoen zowel de temperatuur als luchtvochtigheid inmiddels 
aan de wettelijke normen (temperatuur tussen 16 en 18 graden en luchtvochtigheid tussen 40 en 60 
procent). Wij blijven dit wekelijks monitoren, omdat overschrijding van de waarden kan leiden tot 
schimmelvorming in de archieven.  
 
Twee van de drie archiefdepots beschikken over slechts een uitgang. Dit geeft medewerkers van het 
team archiefbeheer het gevoel van onveiligheid in geval van een calamiteit, hoewel de depots 
voldoen aan alle wettelijke eisen. Samen met het hoofd BHV en bouwkundig opzichter heeft de 
gemeentearchivaris gekeken naar een praktische oplossing (een vluchtluik elders in de depots). 
Deze mogelijkheid wordt in 2022 verder uitgewerkt.  
 
De muren van de archiefdepots zijn bij oplevering niet afgewerkt, waardoor deze stof afgeven. 
Hierover is diverse malen gesproken met de bouwkundig opzichter. Dit euvel wordt in 2022 
opgelost. Dat geldt ook voor het schoonmaken van de archiefdepots, waarover eveneens diverse 
overleggen zijn gevoerd met de afdeling Facilitair. Hier is nog geen structurele oplossing voor.  
 
Een aantal archiefstellingen bleken niet goed te zijn afgesteld, waardoor ze of spontaan begonnen 
te rollen, dan wel met heel veel moeite in beweging waren te krijgen. Ook dit is inmiddels opgelost, 
evenals een aantal deuren van de depots die niet goed afsloten en in een geval heel moeilijk open 
was te krijgen.  

Verhuizing archieven naar De Tiid afgerond 

 
Alle archieven van de voormalige gemeenten zijn in het eerste kwartaal van 2021 vanuit Sneek, 
IJlst, Dokkum en Kampen verhuisd naar ‘De Tiid. De verhuizing is op 20 januari gestart en naar volle 
tevredenheid uitgevoerd door twee verhuisbedrijven. De laatste archiefdoos van de in totaal bijna 7 
kilometer archief werd op 23 april in het archiefdepot geplaatst. Deze megaklus bleef niet 
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onopgemerkt bij de media. Nadat alle archieven op hun plaats stonden is begonnen met het 
opzetten van een digitaal collectiebeheerssysteem, zodat wij exact weten welke archieven wij in 
huis hebben en waar zij in de archiefdepots staan. In 2022 moet dit systeem volledig zijn.  
 

 
 
De eerste archiefdoos werd op 28 januari in het archiefdepot geplaatst. Er zouden nog ca. 64.000 
volgen. 
 
Bij de bouw van de drie archiefdepots is er rekening mee gehouden dat daar in de toekomst meer 
archiefmateriaal van de gemeentelijke organisatie bewaard moet worden. Er is dus sprake van een 
geplande overcapaciteit. Voor in elk geval de komende zeven jaar is er nog voldoende ruimte. 
Daarom zijn wij met de gemeente De Fryske Marren, die te kampen had met ruimtetekort, een 
overeenkomst aangegaan om de archieven van hun voormalige gemeenten tot 1984 (Doniawerstal, 
Gaasterland, Haskerland, Lemsterland en Sloten) onder te brengen in De Tiid tot het moment dat 
wij de ruimte zelf weer nodig zouden hebben. Het gaat om ongeveer 1 kilometer. De Fryske Marren 
betaalt ons jaarlijks per strekkende meter een bedrag dat naar de algemene middelen gaat. De 
verhuizing van deze archieven vond in november plaats. De media heeft hier ruimschoots aandacht 
aan besteed.  

Werkzaamheden archieven toegankelijk maken begonnen 

 
Het in ‘goede, geordende en toegankelijke staat’5 brengen van de archieven van de voormalige 
gemeenten is in samenwerking met een inkoopadviseur aanbesteed. De aanbesteding is op 5 maart 
gestart. Aan drie partijen is een offerte gevraagd, een daarvan gaf aan geen gebruik te maken van 
ons aanbod. Op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria die bekend waren bij de externe 
partijen is uiteindelijk gekozen voor DoxSupport. Wij hebben ze op 17 mei de opdracht verstrekt, de 
feitelijke werkzaamheden zijn gestart op 1 september, doel is het project op 1 januari 2025 af te 
ronden.  
 

                                                 
5 De in november 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden nieuwe Archiefwet spreekt van ‘duurzame toegankelijkheid’  
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De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Alle archieven van Hemelumer Oldeferd en Staveren 
zijn omgepakt in zuurvrij materiaal, de series bouwvergunningen zijn toegankelijk gemaakt en de 
archieftoegangen van de 20e-eeuwse archieven zijn gereed. Met het ompakken van de archieven, 
toegankelijk maken van de bouwvergunningen en het 20e-eeuws archief van Workum is een start 
gemaakt en dat geldt ook voor de hinderwetvergunningen en persoonsdossiers van Nijefurd. Zodra 
een archief klaar is, wordt een afzonderlijk besluit beperking openbaarheid vastgesteld door het 
College van B&W en daarna een verklaring van overbrenging opgemaakt.  

Nieuwe website online 

De website www.detiid.nl is op 24 maart online gegaan. Tot en met 31 december is de site door 
ruim 12.000 personen ca. 20.000 maal geraadpleegd, waarbij vooral de social media als katalysator 
fungeren.  
 
Via deze site is het mogelijk te zoeken binnen www.allefriezen.nl, een website die wil laten zien 
wat er in de Friese gemeentearchieven en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, 
getrouwd of overleden zijn in Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige 
eeuw. Deze site bevat ruim 16 miljoen namen, waarvan een groot deel betrekking heeft op de 11 
voormalige gemeenten tot 1984 van Súdwest-Fryslân.  
 
Ook is het via de nieuwe site zoeken mogelijk binnen www.friesarchiefnet.nl. Dit is een website die 
wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven is te vinden over hoe de vroegere gemeenten 
en particuliere instellingen door de eeuwen heen functioneerde. Denk aan notulen van 
vergaderingen van gemeenteraden, stukken over openbare orde, belastingen, onderwijs, handel en 
verkeer, volksgezondheid, armenzorg en militaire zaken. Súdwest-Fryslân beschikt over zo’n 600 
archieven, waarvan van een groot deel de catalogi op deze site zijn gepubliceerd. 

Digitaliseren Bevolkingsregisters begonnen 

 
Hoewel dus op www.allefriezen.nl al veel informatie over personen uit onze voormalige gemeenten 
te vinden is, ontbreekt nog een belangrijk deel, namelijk de Bevolkingsregisters 1850-1922, met 
uitzondering van die van Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen. Bevolkingsregisters zijn 
een uitermate belangrijke bron voor familieonderzoek. Hierin is samenhangende informatie over het 
gezin is te vinden, onder meer de gehele samenstelling. Ook kom je gemakkelijk verhuizingen op 
het spoor. Bovendien vertelt het bevolkingsregister iets over de woonomgeving van voorouders. 
Woonden ze in een arme of juist een deftige buurt, wie waren hun buren en beschikten ze over 

http://www.detiid.nl/
http://www.allefriezen.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.allefriezen.nl/
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inwonend huispersoneel? In 2021 is daarom opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bedrijf om 
deze registers te digitaliseren. Deze werkzaamheden zijn begin 2022 afgerond. Door middel van het 
landelijke ‘Vele Handen’-crowdsourcingsproject6 worden de scans vervolgens voorzien van 
metadata, Dit is een omvangrijke klus, wij gaan ervan uit dat in 2022 de eerste registers 
gepubliceerd worden op www.allefriezen.nl  

Digitaliseren archief Staveren begonnen 

 
Het archief van Staveren over de periode 1331-1815 berustte sinds 1893 bij Tresoar, vanwege 
vochtproblemen in het stadhuis te Staveren. Na 128 jaar is dit ‘tijdelijke depot’ beëindigd. Het 
archief berust nu in De Tiid. De media heeft hier ruimschoots aandacht aan besteed. Met het 
digitaliseren van de documenten van 1331 tot 1580 is in 2021 gestart en zal in 2022 worden 
afgerond. Het gaat om zo’n 100 unieke archiefstukken, die een prachtig beeld geven van het 
bestuur en dagelijks leven in deze plaats. Dit project voeren wij in eigen beheer uit met behulp van 
het programma Transkribus en zal in 2022 worden afgerond. Dit is een door de universiteit van 
Innsbruck ontwikkeld en door de Europese Unie gefinancierd platform voor automatische 
herkenning, transcriptie en doorzoeken van historische documenten. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend. Hieronder een voorbeeld van een geschreven tekst uit 1551 dat door Transkribus in 
leesbare tekst is omgezet.  
 

 
 

 
 

                                                 
6 Deze site heeft in 2021 de Erfgoedvrijwilligersprijs gewonnen. De Erfgoedvrijwilligersprijs is een initiatief van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om alle vrijwilligers in deze sector te bedanken voor al hun goede, nuttige en mooie 
werk. Vrijwilligers maken het mogelijk om al het culturele erfgoed dat ons land rijk is voor het grote publiek toegankelijk te 
maken. Stichting Nederland Monumentenland is de organisator van de prijs. 

http://www.allefriezen.nl/
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Digitalisering bouwvergunningen en persoonskaarten vroegere gemeenten deels 
gerealiseerd 

 
Voordat de vroegere gemeente Littenseradeel opging in Súdwest-Fryslân, zijn alle 
bouwvergunningen en persoonskaarten, dus ook die van Baarderadeel en Hennaarderadeel 
gedigitaliseerd. Ook wordt er al enkele jaren gewerkt aan het digitaliseren van de 
bouwvergunningen van de vroegere gemeente Sneek. Een monsterklus, inmiddels zijn er ruim 
16.000 dossiers gereed het einde begint langzaam in zicht te komen. Alle credits hiervoor gaan naar 
de medewerkers van het team DIA. Het grote voordeel van deze digitaliseringsklus is dat 
medewerkers van de gemeente zelf op zoek kunnen gaan naar deze vergunningen in plaats van dat 
zij deze moeten aanvragen bij het team Archief. De ambitie is om ook alle bouwvergunningen en 
persoonskaarten van de overige gemeenten te digitaliseren. Het digitaliseren van de bouwdossiers 
én persoonskaarten van deze voormalige gemeenten is dè kans om met een eenmalige investering 
de service naar collega’s én burgers sterk te vergroten en daarbij gelijk de kosten blijvend sterk 
naar beneden te brengen. In 2021 is samen met het team DIA begonnen met het schrijven van een 
businesscase, op basis waarvan in 2022 een begrotingsvoorstel gemaakt zal worden.   

Toegankelijkheid bronnen uit de Tweede Wereldoorlog in de maak 

 
Dat laatste is aanleiding om samen met de gemeente De Fryske Marren en de Bibliotheek in De Tiid 
te starten met het samenstellen van een bronnenboek, een overzicht welke stukken zich in onze en 
hun archieven bevinden en welke boeken er zijn over de gemeenten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In het verlengde hiervan zijn wij ook gestart met het toegankelijk maken van 
evacuatiekaarten van de voormalige gemeente Baarderadeel. Deze kaarten zijn in 1944/begin 1945 
blijkt helemaal compleet te zijn.  Wij hebben hiervan een overzicht gemaakt, zodat in een 
oogopslag duidelijk is wie waar vandaan kwam en waar zij in Baarderadeel terecht kwamen. Zowel 
het bronnenboek als de evacuatiekaarten presenteren wij in april 2022 tijdens de Week van de 
Tweede Wereldoorlog. 
 

 
 

Evacuatiekaart Baarderadeel 
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Particuliere instanties melden zich spontaan 

 
Zoals in het eind 2020 door het College van B&W vastgestelde ‘Ambitiedocument Archief 2021-
2025’, voeren wij geen actief acquisitiebeleid, maar staan wij ervoor open als particuliere 
organisaties en/of personen ons hun archieven/collecties aanbieden. Diverse organisaties hebben 
zich spontaan bij ons gemeld, een teken dat de De Tiid in het algemeen en het gemeentearchief in 
het bijzonder bekendheid heeft gekregen bij de inwoners van Súdwest-Fryslân. De volgende 
archieven/collecties zijn in bruikleen genomen: De “Collectie Pieter Klaaren’, een omvangrijke 
verzameling over de geschiedenis van Hindeloopen, de Nederlands Hervormde gemeenten 
Witmarsum en Heeg 1890 - 2010, het archief school Lollum. Het archief van de Hindelooper Christen 
Vrouwen 1954-2019.Verder schonk de weduwe van voormalig wethouder W. Wempe van 
Wymbritseradiel ons fotoboeken. Van het Historisch centrum Leeuwarden ontvingen wij een 
collectie archiefstukken en foto’s van de familie Van der Wal uit Witmarsum.  

Kennis gemaakt met historische verenigingen 

 
Met de historische verengingen van Gaastmeer, Bolsward, Tjerkwerd, Makkum, Heeg, Koudum, 
Sneek en Workum zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met als doel hoe die verenigingen en het 
gemeentearchief elkaar kunnen versterken.  

Zes archieflezingen georganiseerd 

 
In april, mei en juni hebben de volgende personen een lezing verzorgd: G. Beerda over een 
verborgen liefde in oorlogstijd, dr. Ir. G. Bloothooft over Friese voornamen en dr. P. van der Meer 
over schoolmeesters in Bolsward en omstreken. Vanwege de Coronamaatregelen waren deze 
lezingen digitaal.  In oktober en november was het wel mogelijk in De Tiid lezingen te organiseren 
J. van der Kuur vertelde over de belevenissen van zijn vader tijdens de politionele acties in 
Nederlands-Indië, drs. V. Robijn over het Bolswarder Stadboek uit 1455 en drs. S. van der Woude 
over de Friese Koopvaardij vanaf 1580. Gemiddeld waren hier zo’n 25 bezoekers bij aanwezig. 

Bijdrage geleverd aan aflevering ‘Fan wa bisto er ien’ 
 
Twee gemeentelijke collega’s hebben het initiatief genomen voor een aflevering ‘ Fan wa bisto er 
ien’, gebaseerd op het populaire Tv-programa Verborgen Verleden. In deze aflevering stonden de 
voorouders van wethouder Mirjam Bakker centraal. Het Gemeentearchief heeft hier een bijdrage 
aan geleverd. Vanwege de coronamaatregelen kon de officiële presentatie op 26 november niet 
doorgaan. Deze is verplaatst naar 2022. 

Workshop en rondleidingen gegeven 

 
In november is gestart met het geven van een Workshop Oud schrift leren lezen door Dick 
Bunskoeke, provinciearchivaris in Drenthe en Groningen en voorheen werkzaam bij de gemeente 
Bolsward. Voor deze workshop hebben zich 12 personen aangemeld. Helaas moest de workshop na 
de eerste sessie afgebroken worden vanwege de coronamaatregelen. IJS, weder en corona dienende 
hervatten wij de workshop in januari 2022. Er zijn diverse rondleidingen gegeven door het gebouw, 
onder meer aan scholen, nieuwe medewerkers van Súdwest-Fryslân en een delegatie van de 
provincie Fryslân.  
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Wat gaan wij in 2022 doen? 
 

Toezicht op interne informatiehuishuishouding 
 

 Wij voldoen aan 14 van de 45 wettelijke archiefnormen. De drie te behalen normen voor 2022 
zijn: 

o E-depot, het Proof of Concept is afgerond en de inzichten zijn intern gedeeld met de 
betrokkenen. Verder is er een bijeenkomst voor gemeenten en wetterskip en provinsje 
georganiseerd waarin de resultaten worden gedeeld;  

o De MDI Monitor Digitale Informatie wordt afgerond en geeft een overzicht en inzicht 
welke applicaties digitale informatie bevatten; 

o De openbaarheid van informatie is formeel geregeld. 
Bij deze drie normen is de gemeentearchivaris opdrachtgever, de 
verantwoordelijkheid van andere normen waar wij nog niet aan voldoen is een 
verantwoordelijkheid van de teams I&A en DIA. Hierover gaan wij in 2022 in gesprek 
met de betreffende teammanagers; 

 Cloudbeleid is vastgesteld waarbij een onderdeel informatie- en archiefbeheer is opgenomen. 
 

Beheer van archieven in Cultuurhistorisch centrum ‘De Tiid’ 
 

 Elke maand (met uitzondering van juli en augustus) hebben wij een lezing over een historisch 
onderwerp georganiseerd; De Dag van de Elfstedentocht op 5 februari is in samenwerking met 
andere partijen georganiseerd 

 Er is een ‘Week van de Tweede Wereldoorlog’ georganiseerd; 
 Er is een workshop stamboomonderzoek gegeven; 

 Er is een workshop ‘Hoe werkt het archief?’ gegeven; 
 Er is een dag voor Historische Verenigingen in de gemeente georganiseerd; 

 De Dag van de Vrijwilligers op 7 december is samen met de bibliotheek en het museum 
georganiseerd; 

 De in 2021 gestarte workshop oud-schrift leren lezen is afgerond. 

 Er is een visie vastgesteld op de rol en taken van het team Archief na invoering van de Wet 
Open Overheid en de gevolgen van vervroegde overbrenging vanuit de nieuwe Archiefwet; 

 Het enkele jaren geleden gestarte project digitaliseren van de bouwvergunningen van de 
voormalige gemeente Sneek is afgerond; 

 Er is gestart met het digitaliseren van de bouwvergunningen van de voormalige gemeente 
Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen, Stavoren en Workum; 

 De Bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Bolsward, Hemelumer Oldeferd, IJlst, 
Sneek, Stavoren, Wonseradeel, Workum en Wijmbritseradeel over de periode 1850-1922 zijn 
gedigitaliseerd door een externe partij. Door middel van het landelijke ‘Vele Handen’-
crowdsourcingsproject worden de scans voorzien van metadata, waarna de informatie 
gepubliceerd worden op www.allefriezen.nl;  

 Het Bolswarder Nieuwsblad, de Sneeker Courant en de Friso zijn tot en met 1951 
gedigitaliseerd en gepubliceerd op www.detiid.nl; 

 Het archief van Stavoren 1331-1580 is gedigitaliseerd gepubliceerd op www.detiid.nl;  

 Alle archieven die wij beheren zijn in kaart gebracht in ons Collectiebeheerssysteem; 

 Het in 2021 gestarte project om al onze archieven aan de wettelijke eisen te laten voldoen; 
wordt voortgezet. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe partij. Het project 
moet 1 januari 2025 zijn afgerond; 

 Er is een archiefbronnenboekje geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Dit doen wij samen 
met de gemeente De Fryske Marren 

 Elke maand wordt een aansprekend archiefstuk onder de aandacht gebracht via 

www.detiid.nl. 
 
 
 

http://www.allefriezen.nl/
http://www.detiid.nl/
http://www.detiid.nl/
http://www.detiid.nl/
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Bijlage  
 

Resultaten meting 
Dit rapport geeft inzicht in de uitkomsten van meting 2 van het normenkader KIDO/v3 voorzien van 
een gap analyse tussen de norm en de realiteit. 
Van elke norm uit dit normenkader is in eerste instantie nagegaan of deze wel of niet van toepassing 
is. Indien de norm van toepassing is, dan is nagegaan of de norm geheel, deels of niet is 
geïmplementeerd. Het resultaat hiervan is een gemiddelde score. Verdeeld over de 
aandachtsgebieden in het normenkader  ziet dit er als volgt uit: 
 
Hoofdstukken Aantal 

normen 
% Score 

3 Beleid informatiebeheer 4 75% 
4 Organisatie 12 46% 
5 Operationele inrichting informatiebeheer 15 50% 
6 Opname van informatie 8 25% 
7 (Meta)gegevensbeheer 4 13% 
8 Beschikbaar stellen 2 50% 
Totaal 45 43% 

 
Het aantal normen dat geheel, deels, niet geïmplementeerd of niet van toepassing is volgens deze 
meting, is in de volgende grafiek weergegeven: 

 
Verdeeld over de aandachtsgebieden in het normenkader ziet dit er als volgt uit: 
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Details resultaten meting 
Onderstaande tabel geeft de details weer van de meting. De stuurvragen zijn bedoeld om antwoord 
te kunnen geven of een norm wel, deels of niet is geïmplementeerd en geeft richting op welke 
onderdelen van een norm verbeteringen nodig zijn ingeval de norm niet of deels is geïmplementeerd. 
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Nr Normenkader Geimpl.*  
3 Beleid informatiebeheer   
3.1 Zorg voor en toezicht op archieven   
3.1.1 Archiefverordening   
 Norm: 

Er behoort een archiefverordening te zijn waarin is aangegeven hoe 
de zorg voor en het toezicht op archiefbescheiden is geregeld. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie een actuele en vastgestelde 
archiefverordening? » Ja  
2. Voorziet de archiefverordening in de zorg voor het beheer van niet 
naar de archiefbewaarplaats (dus voor een archiefruimte) 
overgebrachte analoge informatie/archiefbescheiden? » Ja  
3. Voorziet de archiefverordening in de zorg voor het beheer van niet 
naar de archiefbewaarplaats (dus voor een digitale 
archiefbewaarplaats of e-depot) overgebrachte digitale 
informatie/archiefbescheiden? » Ja  
4. Voorziet de archiefverordening in het voldoende beschikbaar 
stellen van deskundige mensen en middelen? » Ja  
5. Is in de begroting een budget opgenomen om voldoende mensen 
en middelen beschikbaar te kunnen stellen? » Ja  
6. Is in geval van uitbesteding van overheidstaken de zorg voor en 
toezicht op de desbetreffende archieven adequaat (denk aan 
mandaatregeling) geregeld? » Ja  
7. Is in het geval van uitbesteding van overheidstaken de zorg voor 
en toezicht op de desbetreffende archieven (ontstane 
archiefbescheiden vallen ook onder de Archiefwet art. 4 lid 3) 
schriftelijk goed vastgelegd? » Ja  
8. Voorziet de archiefverordening erin dat het college de raad tijdig 
en volledig informeert over de uitoefening van de aan hen 
opgedragen zorg voor archiefbescheiden? » Ja 

 

  

3.1.2 Informatiebeleidsplan   
 Norm: 

Er behoort een informatiebeleidsplan te zijn dat aansluit op de 
geformuleerde organisatiedoelstellingen en kaders en dat 
uitgangspunten bevat waar binnen de informatievoorziening van de 
organisatie zich behoort te ontwikkelen. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie een actueel en vastgesteld 
informatiebeleidsplan? » Nee  
2a. Wordt in het informatiebeleidsplan aandacht besteed aan de 
organisatie rondom informatievoorziening? » Ja  
2b. Wordt in het informatiebeleidsplan aandacht besteed aan visie 
van informatievoorziening? » Ja  
2c. Wordt in het informatiebeleidsplan aandacht besteed aan een 
beschrijving van de huidige informatievoorziening? » Ja  
2d. Wordt in het informatiebeleidsplan aandacht besteed aan een 
sterkte/zwakte-analyse? » Nee  
2e. Wordt in het informatiebeleidsplan aandacht besteed aan een 
uitwerking van de gewenste informatievoorziening? » Ja  
2f. Wordt in het informatiebeleidsplan aandacht besteed aan een 
toegepast kwaliteitssysteem informatiebeheer? » Nee  
2g. Wordt in het informatiebeleidsplan aandacht besteed aan het 
opstellen van een periodiek verbeterplan? » Ja  

 

  

3.1.3 Taken en verantwoordelijkheden informatiebeheer   
 Norm: 

Ten aanzien van informatiebeheer behoren de taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk te zijn vastgelegd in een Besluit 
Informatiebeheer. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie een vastgesteld Besluit Informatiebeheer? » 
Ja  
2. Zijn in het besluit informatiebeheer specifieke taken en 
verantwoordelijkheden inzake informatiebeheer vastgelegd? » Ja  
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3. Zijn taken en verantwoordelijkheden inzake informatiebeheer ook 
geregeld bij uitbesteding (denk aan gemeenschappelijke regelingen) 
van overheidstaken? » Ja 

 
3.1.4 Kwetsbaarheid informatiesystemen   
 Norm: 

De kwetsbaarheid van informatiesystemen behoort met behulp van 
informatiebeveiligingsmaatregelen zoveel mogelijk te worden 
ingeperkt. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Is er een beheersorganisatie rond informatiebeveiliging? » Ja  
2. Heeft de organisatie een managementsysteem voor 
informatiebeveiliging (ISMS) gebaseerd op een PDCA-cyclus? » Ja  
3. Voldoet de organisatie aan het van toepassing zijnde normenkader 
voor informatiebeveiliging? » Nee  
4. Heeft de organisatie inzicht in de kwetsbaarheden van haar 
informatiesystemen? » Nee  
5. Beschikt de organisatie over een actueel calamiteitenplan met 
aandacht voor archiefbeheer? » Nee  
6. Wordt dit plan voor archiefbeheer periodiek getoetst op 
uitvoerbaarheid? » Ja   

  

4 Organisatie 

 
  

4.1 Organisatie informatiebeheer   
4.1.1 Organisatorische inbedding informatiebeheer   
 Norm: 

De inrichting van de organisatie, processen, personeel en 
hulpmiddelen ten aanzien van informatiebeheer behoren 
kwantitatief en kwalitatief toereikend te zijn voor de borging van 
duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Zijn er op basis van een omgevingsanalyse en analyse van eigen 
taken en werkprocessen vastgestelde eisen en randvoorwaarden voor 
informatie- en archiefmanagement? » Nee  
2. Zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken voor 
informatie- en archiefmanagement vastgesteld en belegd? » Nee  
3. Zijn passende beheersmaatregelen getroffen (plan-do-check-act) 
die erop toezien dat duurzame toegankelijkheid en betrouwbare 
informatie zijn geborgd? » Nee  
4. Wordt voor de vorming, het beheer en het gebruik van informatie 
als onderdeel van een werkend systeem voor informatiebeheer 
gebruik gemaakt van ontwerpen, implementatieplannen, 
werkmethodes, opgedane kennis en vaardigheden? » Nee  

 

  

4.1.2 Proces- en procedurebeschrijvingen informatiebeheer   
 Norm: 

Er behoren actuele procesbeschrijvingen te zijn vastgesteld voor alle 
bedrijfsprocessen waarin duurzame en betrouwbare informatie wordt 
verwerkt. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Zijn alle bedrijfsprocessen waarin duurzame en betrouwbare 
informatie wordt verwerkt beschreven? » Nee  
2. Geven de procedurebeschrijvingen inzicht in handmatige en 
geautomatiseerde activiteiten? » Nee  
3. Zijn bedrijfsprocessen ingericht op een efficiënte uitvoering van 
de operationele handelingen? » Ja  
4. Zijn bedrijfsprocessen ingericht op een efficiënte monitoring, 
controle en toezicht? » Nee  
5. Zijn bedrijfsprocessen zo veel mogelijk gericht op 
geautomatiseerde verwerking? » Ja  
6. Is duidelijk welke activiteiten in bedrijfsprocessen als risicovol 
zijn aan te merken? » Nee  

 

  

4.1.3 Bevoegdheden informatiebeheer   
 Norm: Ja  
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De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die het 
lijnmanagement en ondersteunende functionarissen dragen voor de 
duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie 
behoren te zijn belegd en beschreven. 

 Stuurvragen: 
1. Zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle 
functionarissen die direct een rol spelen bij informatiebeheer 
beschreven? » Ja 
2. Is een functionaris (denk aan CIO, Mt-lid, informatiemanager) in 
de organisatie verantwoordelijk voor informatiebeheer? » Ja  
3. Heeft de directie of college (bij gemeenten en provincies) een 
archivaris aangewezen? » Ja  
4. Is de archivaris in het bezit van een diploma archivistiek? » Ja  
5. Is een functie-/taakomschrijving van de archivaris 
(toezichthoudende taken) formeel vastgesteld? » Ja  

 

  

4.1.4 Kennisniveau en deskundigheid informatiebeheer   
 Norm: 

De medewerkers en lijnmanagers zijn toegerust voor en gehouden 
aan het duurzaam toegankelijk en betrouwbaar houden van de 
informatie in hun bedrijfsprocessen. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Is toereikend budget beschikbaar voor het onderhouden van het 
kennisniveau (cursussen en opleidingen) op het gebied van 
informatiebeheer? » Ja  
2. Is herleidbaar uit de jaarrekening of periodieke 
voortgangsrapportage dat het beschikbare budget ook wordt ingezet 
voor het onderhouden van het kennisniveau op het gebied van 
informatiebeheer? » Ja  
3. Wordt binnen de organisatie een overzicht bijgehouden van 
opleidingen en trainingen op het gebied van informatiebeheer? » Nee  
4. Is het duurzaam toegankelijk en betrouwbaar houden van 
informatie (denk aan materiekennis, procedures, richtlijnen, 
controle op betrouwbaarheid informatie, etc.) toereikend geborgd in 
de bedrijfsprocessen? » Nee  
5. Vindt uitwisseling van kennis en ervaring over informatiebeheer 
tussen de verschillende disciplines (denk aan overleg met 
proceseigenaren en ondersteunde afdelingen) plaats? » Ja  

 

  

4.1.5 Auditplan in relatie tot informatiebeheer   
 Norm: 

Het auditplan behoort aandacht te besteden aan bedrijfsprocessen 
waarbij sprake is van duurzame toegankelijkheid en betrouwbare 
informatie. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie een formeel opgesteld auditplan? » Nee  
2. Bevat dit auditplan een volledig overzicht van alle 
bedrijfsprocessen die een relatie hebben met financieel beheer? » 
Nee  
3. Is in het auditplan per bedrijfsproces beschreven (bijv. zijn er 
werkinstructies voor het opvragen, opslaan en beheren) hoe de 
juistheid, tijdigheid en volledigheid van informatie is geborgd? » Nee  
4. Is het formeel opgestelde auditplan ook vastgesteld? » Nee  
5. Is uitvoering van het auditplan ingebed in een interne 
beheersorganisatie van de organisatie dat volgens een jaarlijks 
terugkerende PDCA-cyclus werkt? » Nee  
6. Vindt jaarlijks uitvoering van het auditplan plaats? » Nee  
7. Worden de resultaten en adviezen naar aanleiding van de audit 
gerapporteerd aan de directie en/of college? » Nee  
8. Worden adviezen uit het auditrapport nageleefd? » Nee  

 

  

4.1.6 Strategisch Informatieoverleg (SIO)   
 Norm: 

De organisatie behoort een Strategisch Informatieoverleg (SIO) te 
hebben ingesteld als adviesorgaan informatiebeheer, waarin alle 

Ja  
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benodigde deskundigheid op het gebied van de 
informatiehuishouding (I-domein) betrokken is. 

 Stuurvragen: 
1. Is er een wettelijk verplicht Strategisch Informatie Overleg (SIO) 
structureel ingesteld als adviesorgaan? » Ja  
2. Bestaat het SIO uit medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
informatiehuishouding? » Ja  
3. Is sprake van een minimale overlegfrequentie van 1 keer per 
kwartaal voor SIO? » Ja  
4. Staat de selectielijst als wettelijk verplichte (art. 5 Archiefwet) 
formele grondslag (die aangeeft welke informatie van op termijn te 
vernietigen is en welke informatie bewaard moet blijven), als 
onderwerp op de agenda van SIO? » Ja  
5. Wordt er ter voorbereiding op een SIO-overleg een agenda 
opgesteld en achteraf een en verslag gemaakt? » Ja  
Opmerking: in onze organisatie het dit CEO-overleg. Er hebben in 
2021 geen overleggen plaatsgevonden 
 

  

4.2 Controle en toezicht   
4.2.1 Systeemdocumentatie archiefbeherend systeem   
 Norm: 

Het archiefbeherend systeem behoort adequaat te zijn 
gedocumenteerd over inrichting en beheer. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. Is het archiefbeherend systeem voorzien van actuele 
systeemdocumentatie? » Ja  
2. Heeft elk informatiesysteem dat is aangemerkt als systeem waarin 
archiefwaardige informatie mag worden opgeslagen een functioneel 
beheerder die belast is met het onderhouden van 
systeemdocumentatie? » Ja 

 

  

4.2.2 Beheeractiviteiten archiefbeherend systeem   
 Norm: 

Beheeractiviteiten in het kader van het archiefbeherend systeem 
behoren te worden vastgelegd. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Wordt op systeemniveau technische beheeractiviteit (denk aan 
logging en software die ITIL-procedures ondersteunen) op een 
systematische wijze vastgelegd? » Nee  
2. Worden beheeractiviteiten (denk aan logging) op het niveau van 
het archiefbeherend systeem vastgelegd? » Nee  
3. Is een registratie van beveiligingsincidenten en datalekken 
beschikbaar en worden deze op een gestructureerde wijze 
afgehandeld? » Ja  

 

  

4.2.3 Toezicht en auditrapporten   
 Norm: 

De directie en college behoren periodiek volgens een PDCA-cyclus te 
worden voorzien van audit- en toezichtrapporten over de kwaliteit 
van de informatievoorziening en informatiebeheer. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Wordt periodiek voorzien in een managementletter (kwaliteit 
interne beheersing)? » Nee  
2. Wordt jaarlijks voorzien in een jaarrekeningrapport 
(betrouwbaarheid informatie) van de accountant? » Nee  
3. Wordt periodiek voorzien in een verantwoordingsrapport van de 
CISO over de stand van zaken van informatiebeveiliging en 
privacybescherming? » Ja 
4. Wordt periodiek voorzien in een verantwoordingsrapport van de 
privacy officer over de stand van zaken van informatiebeveiliging en 
privacybescherming? » Ja  
5. Wordt periodiek voorzien in een toezichtrapport van de 
functionaris gegevensbescherming (FG) in het kader van de 
privacybescherming? » Ja  
6. Wordt periodiek voorzien in een rapport van de IT-auditor over de 
kwaliteit van de informatiebeveiliging en de general IT-controls? » Ja  
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7. Wordt periodiek voorzien in een toezichtrapport van de archivaris 
over het gevoerde beheer van de archiefruimte? » Ja  
8. Vindt periodiek (archief)inspectie van de archiefruimte plaats 
voorzien van een inspectierapport? » Ja  

 
4.2.4 Rapportage overgebrachte archieven   
 Norm: 

De archivaris behoort het college te rapporteren over de overdacht 
van archiefbescheiden naar een archiefbewaarplaats. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Is voorzien in een rapportage bij de overdracht van analoge 
archiefbescheiden naar een archiefbewaarplaats? » Ja  
2. Is voorzien in een rapportage bij de overdracht van digitale 
archiefbescheiden naar een digitale archiefbewaarplaats of e-depot? 
» Nee  
3. Is bekend wanneer de laatste overdracht van analoge 
archiefbescheiden heeft plaatsgevonden? » Ja  
4. Is bekend wanneer de laatste overdracht van digitale 
archiefbescheiden heeft plaatsgevonden? » Nee  
5. Vindt bij overdracht van archiefbescheiden naar een 
archiefbewaarplaats tijdig overleg plaats met het betreffende 
archief? » Ja  
6. Is bij de laatste overbrenging een verklaring van overdracht 
opgesteld waarin een specificatie is opgenomen van de 
archiefbescheiden? » Nee 

 

  

4.3 Projecten   
4.3.1 Beschrijving projectresultaat   
 Norm: 

Van elk project behoort een goedgekeurd projectplan beschikbaar te 
zijn waarin een beschrijving van het projectresultaat is opgenomen 
en het plan qua opzet voldoet aan eisen van duurzame 
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie een vastgestelde werkmethode voor 
projecten? » Nee  
2. Is deze werkmethode afgestemd met informatiebeheer? » Nee  
3. Is elk project voorzien van een goedgekeurd projectplan met een 
helder en eenduidige beschrijving van het projectresultaat? » Nee  
4. Geeft het projectplan inzicht in een lijst van op te leveren 
kritieke verantwoordingsdocumenten? » Nee  
5. Is de ordeningsstructuur voor archivering van afgeronde projecten 
inclusief bijbehorende (meta)gegevens vooraf vastgelegd? » Nee  

 

  

4.3.2 Beheer projectinformatie   
 Norm: 

Het beheer van projectinformatie behoort bij elk goedgekeurd 
project te zijn gewaarborgd. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1 Is voor de start van het project duidelijk aan welk 
organisatieonderdeel de projectdocumentatie wordt overgedragen 
en welke eisen daarvoor gelden? » Nee  
2. Vindt dossiervorming plaats die toegankelijk is en voorzien is van 
betrouwbare informatie? » Nee  
3. Controleert de ontvangende partij bij afsluiting van een project 
de lijst op te leveren kritieke verantwoordingsdocumentatie? » Nee  
4. Draagt de projectleider binnen 3 maanden na afronding van het 
project het projectdossier over aan het aangewezen 
organisatieonderdeel? » Nee  
5. Wordt hierbij een verklaring van overdracht (kwijting 
projectleider) opgesteld? » Nee  

 

  

5 Operationele inrichting informatiebeheer   
5.1 Beheerinstrumenten   
5.1.1 Geordend overzicht/classificatieschema   
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 Norm: 
De organisatie behoort een overzicht te hebben van alle informatie 
geordend per werkproces en informatiesysteem 
(informatieobjecten). 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Zijn alle informatieobjecten naar procestypen (en taakvelden IV3) 
ingedeeld? » Ja  
2. Is er een overzicht van alle informatiesystemen waarmee 
informatieobjecten worden ontvangen, gecreëerd en beheerd? » Ja  
3. Zijn alle bijbehorende beheerprocessen rond ordening en 
classificatie beschreven inclusief de actoren? » Nee  
4. Hebben alle gehanteerde classificatieschema's eigen unieke 
identificerende kenmerken en (meta)gegevens? » Ja  
5. Wordt het overzicht van informatieobjecten periodiek aangepast 
aan de dan geldende stand van de techniek en de organisatie en haar 
taken? » Nee  

 

  

5.1.2 Selectielijst   
 Norm: 

De organisatie behoort in het kader van informatiebeheer een 
actuele selectielijst te hebben en te hanteren. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. Past de organisatie de meest actuele selectielijst (zoals opgesteld 
door de VNG) toe? » Ja  
2. Is er een procedure voor het beheer van de selectielijst? » Ja  
3. Is in het vastgestelde informatie- en archiefbeleid rekening 
gehouden met het maken van uitzonderingen voor het vernietigen 
van archiefbescheiden op basis van de uitzonderingscriteria (denk 
aan lokale hotspots) die hiervoor gelden? » Ja  

 

  

5.1.3 Metagegevensschema   
 Norm: 

De organisatie behoort een metagegevensschema te hebben 
vastgesteld die gebruikt wordt bij het voorzien van (meta)gegevens 
aan archiefbescheiden met als doel de duurzame toegankelijkheid 
van informatie en betrouwbaarheid te waarborgen. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Maakt de organisatie gebruik van een vastgesteld 
metagegevensschema in het kader van informatiebeheer? » Nee  
2. Wordt het vastgestelde metagegevensschema ook toegepast bij 
alle systemen die zijn aangewezen als onderdeel van het 
archiefbeherend systeem? » Nee  
3. Is per type informatieobject aangegeven welke (meta)gegevens 
verplicht moeten worden geregistreerd? » Nee  
4. Wordt gebruik gemaakt van standaard Toepassingsprofiel 
Metadatering bijvoorbeeld TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering 
Lokale Overheden) of TMR (Toepassingsprofiel Metadatering Rijk)? » 
Nee  
5. Is er een procedure opgesteld voor het beheren, actualiseren en 
gebruiken van (meta)gegevens? » Nee  
6. Is per informatiesysteem dat onderdeel uitmaakt van het 
archiefbeherend systeem beschreven hoe (meta)gegevens tot stand 
komen, beheerd, geactualiseerd en gebruikt worden? » Nee  

 

  

5.1.4 Overzicht te gebruiken bestandsformaten   
 Norm: 

De organisatie behoort een overzicht te hebben van alle te gebruiken 
bestandsformaten die geschikt zijn voor duurzame vastlegging van 
digitale archiefbescheiden. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie een formeel vastgesteld overzicht van te 
gebruiken bestandsformaten voor het duurzaam opslaan van digitale 
archiefbescheiden? » Nee  
2. Heeft de organisatie een overzicht van standaard en gedoogde 
bestandsformaten? » Ja  
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3. Wordt de lijst te gebruiken bestandsformaten periodiek aangepast 
aan de stand van de techniek en eisen vanuit wet- en regelgeving? » 
Ja  
4. Worden informatiesystemen die onderdeel zijn van het 
archiefbeherend systeem ook getoetst op het gebruik van 
bestandsformaten de in de lijst te gebruiken bestandsformaten zijn 
opgenomen? » Nee  

 
5.1.5 Handboek(en) vervanging   
 Norm: 

De organisatie behoort vanwege de complexiteit een procedure te 
hebben waarin is aangegeven hoe en op welke wijze de papieren 
archiefbescheiden worden omgezet naar digitale archiefbescheiden, 
rekening houdend met de vereiste wet- en regelgeving inzake 
vervanging. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. Is een formeel vastgestelde procedure rond het 
vervangingsproces? » Ja  
2. Is er een actueel handboek waarin de details van het 
vervangingsproces zijn vastgelegd, bijvoorbeeld zoals opgenomen in 
de handreiking van de VNG? » Ja 
3. Beschikt de organisatie over een vervangingsbesluit? » Ja  
4. Is dit vervangingsbesluit van toepassing verklaard voor de gehele 
organisatie? » Ja  
5. Wordt het handboek vervanging onderhouden? » Ja  

 

  

5.1.6 Lijst informatiebeheerregimes   
 Norm: 

De organisatie behoort gebruik te maken van een lijst 
informatiebeheer regimes voor het onderbrengen van alle 
werkproces gebonden informatie. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Beschikt de organisatie over een lijst waarin alle informatiebeheer 
regimes zijn opgenomen? » Nee  
2. Wordt deze lijst ook toegepast? » Nee  
3. Wordt de lijst informatiebeheerregimes periodiek geactualiseerd? 
» Nee 
4. Beschikt de organisatie over een lijst van alle werkprocessen 
waarmee de informatie geclassificeerd kan worden? » Nee  

 

  

5.1.7 Materialen voor archiefbescheiden   
 Norm: 

De organisatie heeft een overzicht van duurzame materialen die 
gebruikt worden voor de vorming, en verzorging van 
archiefbescheiden. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Is er een overzicht van te gebruiken duurzame materialen voor 
archiefbescheiden? » Nee  
2. Wordt dit overzicht periodiek geactualiseerd? » Nee  

 

  

5.1.8 Beheer archiefruimte en -bewaarplaats   
 Norm: 

Er behoort een vastgestelde procedure te zijn voor het beheer van 
de archiefruimte en -bewaarplaats voorzien van alle uit te voeren 
beheertaken (instructies) in overeenstemming met de eisen uit het 
Archiefbesluit en de Archiefregeling. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. is er een procedure met instructies voor het beheer van de 
archiefruimte? » Ja  
2. Is er een procedure met instructies voor het beheer van de 
archiefbewaarplaats? » Ja  
3. Wordt deze procedure periodiek geactualiseerd? » Ja  
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5.1.9 Veilige server of andere digitale opslagmedia   
 Norm: 

Er behoort een specificatielijst te zijn van te gebruiken 
informatiedragers en opslagruimten inclusief een beschrijving van de 
verblijfplaatsen van de informatie in de ruimte. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Is er een lijst met specificaties van gebruikte informatiedragers en 
opslagruimten voor digitale opslag archiefbescheiden? » Nee  
2. Wordt deze lijst periodiek geactualiseerd? » Nee  
3. Wordt door de ICT-beheerorganisatie (al dan niet uitbesteedt) in 
het configuratiebeheer vastgelegd en gespecificeerd waar digitale 
archiefbescheiden zijn opgeslagen? » Nee  
4. Wordt door de ICT-beheerorganisatie (al dan niet uitbesteedt) in 
het configuratiebeheer vastgelegd en gespecificeerd welke 
beveiligingsmaatregelen zijn getroffen bijvoorbeeld de beveiliging 
van de ruimte, de werking van de back-up voorziening en de wijze 
van opslag van informatiedragers die digitale archiefbescheiden 
bevatten? » Nee  

 

  

5.1.10 Regeling(en) conversie/migratie   
 Norm: 

De organisatie behoort een protocol te hebben voor het gebruik van 
conversie of migratie van digitale archiefbescheiden waarin onder 
meer is beschreven wanneer en waarom een conversie of migratie 
wenselijk is. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Is er een procedure op basis waarvan periodiek wordt vastgesteld 
of besturings- of toepassingsprogrammatuur nog steeds voldoet aan 
de gestelde eisen ten aanzien van de toegankelijke en geordende 
staat van digitale archiefbescheiden? » Nee  
2. Is er een vastgesteld protocol voor het gebruik van conversie en 
migratie? » Nee  
3. Is hierin voorzien in het opstellen van verklaring zoals bedoeld in 
AR art. 25 lid 2 ingeval sprake is van een conversie of migratie? » 
Nee  
4. Wordt het protocol periodiek geactualiseerd? » Niet beantwoord  
5. Zijn de procedures voor het vaststellen van de geschiktheid van 
programmatuur en de conversie en migratie ook opgenomen in de 
overeenkomsten met leveranciers van SaaS-programmatuur? » Nee 

  

  

5.1.11 Autorisatietabel   
 Norm: 

Er behoort een autorisatietabel te zijn voor toegang tot het 
archiefbeherend systeem. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Is er een vastgestelde autorisatietabel voor alle systemen die 
onderdeel uitmaken van het archiefbeherend systeem? » Nee  
2. Zijn specifieke autorisaties alleen toegekend aan beheerders 
vanuit hun rol? » Nee  
3. Zijn gebruikers ingedeeld vanuit hun rol? » Nee  
4. Wordt de autorisatietabel periodiek geactualiseerd? » Nee  

 

  

5.1.12 Lijst beperkingsgronden openbaarheid   
 Norm: 

De organisatie behoort een actueel overzicht van beperkingsgronden 
aan de openbaarheid te hebben. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. Is er een actueel overzicht van beperkingsgronden aan de 
openbaarheid? » Ja  
2. Wordt dit overzicht periodiek geactualiseerd? » Ja  
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5.2 Documenteren van beheer   
5.2.1 Documenten archiefbeherend systeem   
 Norm: 

De organisatie behoort de inrichting en het beheer van het 
archiefbeherend systeem te documenteren. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Beschikt de organisatie (per systeem dat onderdeel uitmaakt van 
het archiefbeherend systeem) over een beschrijving of 
inrichtingsplan? » Nee  
2. Is over het beheer en inrichting van het archiefbeherend systeem 
als geheel documentatie aanwezig? » Nee  
3. Zijn beheerrapportages aanwezig van alle programmatuur die 
onderdeel uitmaakt van het archiefbeherend systeem? » Ja  
4. Is een overzicht beschikbaar van de 
systeeminstellingen/administratieve parameters? » Ja  

 

  

5.2.2 Documenteren van gebeurtenissen en beheerhandelingen   
 Norm: 

De organisatie behoort beheerhandelingen in het archiefbeherend 
systeem dat gebruikt wordt om duurzame toegankelijkheid van 
informatie mogelijk te maken vast te leggen. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Worden beheerhandelingen in het archiefbeherend systeem 
vastgelegd? » Ja  
2. Wordt binnen de organisatie periodiek gerapporteerd over de 
wijzigingen die zijn doorgevoerd in rubrieken van het 
classificatieschema, (meta)gegevens en archiefbestanddelen of -
stukken? » Nee  
3. Wordt een protocol toegepast voor de vernietiging van analoge en 
digitale documenten? » Ja  
4. Wordt iedere wijziging in het metagegevensschema van 
beheergegevens gedocumenteerd? » Ja  
5. Kan afhandeling, bewerking en het gebruik van 
informatieobjecten gemonitord worden? » Ja  

 

  

5.2.3 Documenteren beheeractiviteiten analoge archiefbescheiden   
 Norm: 

De organisatie behoort beheerhandelingen gericht op duurzame 
beschikbaarheid van analoge archiefbescheiden vast te leggen. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. Worden beheerhandelingen gericht op duurzame beschikbaarheid 
van analoge archiefbescheiden vastgelegd? » Ja  
2. Wordt door de archivaris over de toepassing van deze 
beheerhandelingen gerapporteerd in een verslag over het beheer van 
de archiefruimte en -bewaarplaats? » Ja  

 

  

6 Opname van informatie   
6.1 Identificeren   
6.1.1 Identificeren informatieobjecten   
 Norm: 

Er behoort een geordend overzicht/classificatieschema te zijn om te 
kunnen bepalen of informatieobjecten in een gecontroleerde 
beheeromgeving (applicatie of systeem) moeten worden opgenomen 
met als doel de informatieobjecten te beheren en beschikbaar te 
kunnen stellen. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Beschikt de organisatie over een vastgesteld classificatieschema 
om te bepalen welke informatie wordt opgenomen in het archief 
bewarend systeem? » Ja  
2. Beschikt de organisatie over een procedure om het 
classificatieschema toe te passen op alle programmatuur die 
onderdeel uitmaakt van het archief bewarend systeem? » Nee  
3. Beschikt de organisatie over een proces om het 
classificatieschema te onderhouden/aan te passen als gevolg van 
klachten of meldingen over niet-vindbare informatie? » Ja  
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6.2 Waarderen   
6.2.1 Bepalen van de bewaartermijn   
 Norm: 

Er behoort een vastgestelde selectielijst te zijn om de 
bewaartermijn te kunnen bepalen van een informatieobject. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Beschikt de organisatie over een selectielijst als hulpmiddel voor 
het bepalen van de bewaartermijnen van informatieobjecten? » Ja  
2. Vindt geautomatiseerde signalering van data van vernietiging of 
overbrenging (naar archiefbewaarplaats) plaats? » Nee  
3. Worden de bewaartermijnen aan informatieobjecten toegekend 
op basis van werkprocessen waar ze bij horen? » Nee  

 

  

6.3 Registreren van beschrijvende (meta)gegevens   
6.3.1 Vastleggen beschrijvende (meta)gegevens   
 Norm: 

Inhoudelijke en contextuele gegevens over een informatieobject, 
een dossier/zaak, een werkproces/zaaktype of een bestand/archief 
behoren te worden vastgelegd. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Beschikt de organisatie over een actueel en vastgesteld 
metagegevensschema? » Nee  
2. Heeft de organisatie beleid vastgesteld waaruit blijkt op welk 
niveau (detaillering) (meta)gegevens worden vastgelegd? » Nee  
3. Wordt het metagegevensschema toegepast op alle programmatuur 
die onderdeel uitmaakt van het archiefbeherend systeem? » Nee  

 

  

6.4 Registreren van technische en administratieve (meta)gegevens   
6.4.1 Vastleggen technische en administratieve (meta)gegevens   
 Norm: 

Waar mogelijk behoort automatische extraheren van technische en 
administratieve metagegevens plaats te vinden over een 
informatieobject, een dossier/zaak, een werkproces/zaaktype of een 
bestand/archief. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie bepaald op welk niveau (meta)gegevens 
dienen te worden vastgelegd? » Nee  
2. Beschikt de organisatie, per systeem dat onderdeel is van het 
archiefbeherend systeem, over een beschrijving van het automatisch 
extraheren van technische en administratieve (meta)gegevens? » Nee  
3. Zijn systemen die onderdeel uitmaken van het archiefbeherend 
systeem zodanig met elkaar gekoppeld/geïntegreerd dat de relatie 
tussen een informatieobject en de (meta)gegevens onverbrekelijk 
blijft tot het moment van verwijdering? » Nee  
4. Is per koppeling/integratie beschreven hoe (meta)gegevens 
automatisch worden geëxtraheerd en hoe overerving van 
(meta)gegevens plaatsvindt? » Nee  

 

  

6.5 Classificeren   
6.5.1 Classificeren   
 Norm: 

Er behoort een kenmerk te worden toegekend waarmee een 
informatieobject, een dossier/zaak, een werkproces/zaaktype of een 
bestand/archief wordt gekoppeld aan een geordend overzicht van de 
processen of taken van een organisatie. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Beschikt de organisatie over een vastgesteld classificatieschema? 
» Ja  
2. Beschikt de organisatie over een beschrijving van de wijze waarop 
een informatieobject wordt gerelateerd aan één of meerdere 
processen, producten, handelingen en/of dossiers? » Nee  
3. Hanteert de organisatie een methode om informatieobjecten 
uniek te kenmerken? » Ja  
4. Heeft de organisatie waarborgen om te voorkomen dat unieke 
kenmerken dubbel gebruikt worden? » Ja  
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6.6 Controle – inhoudelijk   
6.6.1 Controle - inhoudelijk   
 Norm: 

Er behoort controle plaats te vinden op informatieobjecten of 
dossiers/zaken en op de volledigheid (en juistheid) van hun 
metagegevens, tevens op de aanwezigheid van essentiële kenmerken 
waarmee de authenticiteit, betrouwbaarheid, integriteit en 
bruikbaarheid van informatieobjecten kunnen worden vastgesteld. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Controleert de organisatie periodiek op de authenticiteit, 
betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid van 
informatieobjecten? » Nee  
2. Controleert de organisatie periodiek ook afzonderlijke 
informatieverzamelingen die onderdeel uitmaken van het 
archiefbeherend systeem? » Nee  

 

  

6.7 Controle – technisch   
6.7.1 Controle – technisch   
 Norm: 

Er behoort controle plaats te vinden op de technische 
integriteitskenmerken en de bruikbaarheid van een 
informatieobject. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Voert de organisatie periodiek controles uit om zeker te zijn dat 
de technische maatregelen voor de vindbaarheid, bruikbaarheid en 
presentatie van informatieobjecten conform richtlijnen gebeurt? » 
Nee  
2. Vindt periodiek controle plaats of papieren informatie voldoet aan 
eisen voor een geordende en toegankelijke staat? » Ja  
3. Vindt er periodiek controle plaats of digitale informatie voldoet 
aan de eisen voor een geordende en toegankelijke staat? » Nee 

 

  

6.8 Opslaan   
6.8.1 Opslaan   
 Norm: 

De digitale opslag (storage resp. papieren berging) van informatie 
behoort in een veilige en geschikte omgeving te geschieden. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie voldoende waarborgen dat digitale opslag 
(storage resp. papieren berging) van informatie in een veilige en 
geschikte omgeving plaatsvindt? » Nee  
2. Zijn deze waarborgen ook geborgd in overeenkomsten met 
leveranciers/dienstverleners van de fysieke en digitale 
opslaglocaties? » Nee  

 

  

7 (Meta)gegevensbeheer   
7.1 (Meta)gegevensbeheer – beschrijvend   
7.1.1 (Meta)gegevensbeheer – beschrijvend   
 Norm: 

De inhoudelijke en contextuele (meta)gegevens behoren te worden 
beheerd gedurende de levenscyclus van een informatieobject, 
waarbij alleen geautoriseerde personen wijzigingen mogen 
aanbrengen. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Beschikt de organisatie over een beschrijving per 
systeem/applicatie dat onderdeel uitmaakt van het archiefbeherend 
systeem, waarin is vastgelegd hoe (meta)gegevens worden beheerd 
gedurende de levenscyclus van een informatieobject? » Nee  
2. Beschikt de organisatie over een beschrijving per 
systeem/applicatie dat onderdeel uitmaakt van het archiefbeherend 
systeem, waaruit blijkt dat geautoriseerde personen wijzigingen 
mogen aanbrengen? » Nee  
3. Controleert de organisatie periodiek op het beheer van de 
inhoudelijke en contextuele (meta)gegevens gedurende de 
levenscyclus van een informatieobject? » Nee  
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4. Wordt hierbij ook nagegaan of de (meta)gegevens voldoen aan het 
vigerende metagegevensschema? » Nee  

 
7.2 (Meta)gegevensbeheer – technisch   
7.2.1 (Meta)gegevensbeheer – technisch   
 Norm: 

De technische (meta)gegevens behoren te worden beheerd 
gedurende de levenscyclus van een informatieobject, waarbij alleen 
geautoriseerde personen wijzigingen mogen aanbrengen. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Heeft de organisatie beschreven hoe technische (meta)gegevens 
gedurende de levenscyclus van een informatieobject worden 
beheerd en gewijzigd door geautoriseerde personen? » Nee  
2. Heeft de organisatie beschreven hoe het technische 
(meta)gegevensbeheer wordt gemonitord? » Nee  

 

  

7.3 Volgen – inhoudelijk en technisch   
7.3.1 Volgen – inhoudelijk en technisch   
 Norm: 

Geplande en uitgevoerde beheeractiviteiten op zowel inhoudelijk als 
technisch vlak behoren te worden gemonitord. 

Deels  

 Stuurvragen: 
1. Beschikken alle systemen die onderdeel uitmaken van het 
archiefbeherend systeem over een audittrail waarin de 
beheeractiviteiten worden vastgelegd? » Nee  
2. Beschikt de organisatie over een uitleenadministratie van analoge 
archiefbescheiden? » Ja  
3. Worden wijzigingen van essentiële kenmerken van zowel analoge 
als digitale informatieobjecten gedocumenteerd? » Nee  

 

  

7.4 Verwijderen, verplaatsen en overdragen   
7.4.1 Verwijderen, verplaatsen en overdragen   
 Norm: 

Informatie in een gecontroleerde beheeromgeving die is aangemerkt 
om verwijderd, verplaatst of overgedragen te worden, behoort als 
zodanig op een correcte en controleerbare wijze te geschieden. 

Nee  

 Stuurvragen: 
1. Beschikt de organisatie over een vastgestelde procedure voor 
verwijdering, vernietiging migratie of export van analoog en digitaal 
archiefmateriaal? » Nee  
2. Wordt er in de organisatie gerapporteerd/verslag opgemaakt van 
de verwijdering, vernietiging migratie of export van analoog en 
digitaal archiefmateriaal? » Nee  

 

  

8 Beschikbaar stellen   
8.1 Vindbaar maken   
8.1.1 Vindbaar maken   
 Norm: 

Voor het zoeken en vinden van overheidsinformatie in 
archiefbewarende systemen behoort gebruikersvriendelijke 
functionaliteit aanwezig te zijn. 

Ja  

 Stuurvragen: 
1. Kunnen eindgebruikers digitale archiefbescheiden zoeken en 
raadplegen op basis van contextuele (meta)gegevens en/of rubrieken 
van een classificatieschema vanuit een gebruiksvriendelijk systeem? 
» Ja  
2. Kunnen beheerders digitale archiefbescheiden zoeken en 
raadplegen op basis van technische en administratieve 
(meta)gegevens? » Ja  

  

8.2 Toegankelijk maken   
8.2.1 Toegankelijk maken   
 Norm: 

Het (her)bruikbaar (re)presenteren van informatieobjecten behoort 
te geschieden op basis van toegangsrechten. 

Nee  

 Stuurvragen:   
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1. Beschikt de organisatie over een autorisatietabel met daarin 
opgenomen een toegangsrechten structuur en lijst met 
beperkingsgronden waarin de toegang tot en het gebruik van 
archiefbescheiden is beschreven? » Nee  
2. Wordt de autorisatietabel toegepast bij alle systemen die 
onderdeel uitmaken van het archiefbeherend systeem? » Nee  
3. Wordt de autorisatietabel periodiek aangepast en beheerd? » Nee 

*Geimpl.: hier staat het antwoord op de vraag "is de norm geïmplementeerd?" 
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