
 

  COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN 
 COMMISSIE BMZ                
 ALGEMEEN BESTUUR 

     Agendapunt 5.2.C – BIJLAGE 2 

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI’s  Nummer: 861619 

In D&H: 16-09-2014 Steller: drs. M.J.W. Brederoo 
 BMZ  30-09-2014 Telefoonnummer: (030) 634 59 38 In Cie: 
 SKK   Afdeling: Informatiecentrum 

Automatisering 
In AB:    
Portefeuillehouder: Van der Vorm    

 
Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI’s 

 ter consultering  

 ter advisering  
 
 
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
De KPI (= Kritische Prestatie Indicatoren) rapportage Archief 2013 is voor het eerst bij ons uitgevoerd en 
komt voort uit de veranderde regels met betrekking tot het toezicht op het archief.  
Uit deze eerste rapportage is een aantal bevindingen naar voren gekomen. Deze zijn opgenomen in een 
Plan van Aanpak Archief KPI’s, dat samen met de rapportage naar het AB is gestuurd.  
 
Bij dezen willen wij u informeren over de stand van zaken op dit moment. Er wordt voortvarend gewerkt aan 
de uitvoering van het Plan van Aanpak. Een deel van de oplossingen is al gerealiseerd en de rest is nog 
voor het einde van het jaar gepland. De verwachting is dat bij de volgende KPI meting die in het voorjaar van 
2015 zal plaatsvinden nog enkele onderwerpen lopen die wat meer tijd vragen om helemaal gereed te 
komen. Het gaat dan om de visie-ontwikkeling voor e-depots en de inrichting van een kwaliteitssysteem. 
Over deze onderwerpen houden wij nauw contact met het streekarchief om te borgen dat we daar tot de 
goede oplossingen komen.  
 
 
 
 
Bijlage: Stand van zaken actiepunten Archief KPI’s (DM: 856170) 
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Annotatie 

 DM-nummer: 856170 

Onderwerp: Stand van Zaken actiepunten Kritische Prestatie Indicatoren Archief 
 
Vergadering/bijeenkomst 

Datum/plaats 

Agendapunt 

Portefeuillehouderoverleg 

02 september 2014 Houten 

Archief KPI's  

Steller: D.C. van Noort 

Telefoonnummer: 030 634 5968 

 
Legenda: 

GROEN =  
  

afwijkingen op het betreffende aspect zijn/blijven binnen de in het projectplan afgesproken 
tolerantiegrenzen 

GEEL = 
  

op het betreffende aspect is een deel van de toegekende tolerantiegrenzen gebruikt of wordt 
verwacht dat een deel van de toegekende tolerantiegrenzen wordt gebruikt 

ROOD =  afwijkingen op het betreffende aspect zullen buiten de in het projectplan afgesproken 
tolerantiegrenzen komen.  

 
 Norm (KPI) Actie HDSR Datum Toelichting Status 
01. 1.1 Archiefverordening Actualiseren en vaststellen Archiefverordening Besluit 

informatiebeheer op basis van de meest recente model-
archiefverordening. 

Gereed september 2014. 
 

Worden als voorstel ingebracht in de 
collegevergadering van 16 september a.s. 

Groen 

02. 1.5 Gemeenschappelijke 
regelingen 

- Informeren besturen gemeenschappelijke regelingen (het 
waterschapshuis, Aquon en Belastingsamenwerking 
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) ten aanzien 
van de toezicht op de archiefzorg en de archiefverplichting. 
- Interne controle ten aanzien van de verplichtingen 
archiefbeheer samenwerkingsverbanden zoals Winnet, 
Centraal Holland en Deltaprogramma. 

Informeren besturen 
gemeenschappelijke 
regelingen per brief 1 juli 
2014, 
Overzicht archiefplicht 
HDSR m.b.t. 
samenwerkingsverbanden 
gereed september 2014. 

Informeren heeft plaatsgevonden, reeds al 
contact gehad met BGHU. 

Groen 



 
03 2.1 Kwaliteitssysteem 

archiefbeheer 
Vastgestelde kwaliteitseisen aan informatie- en 
archiefmanagement borgen in de toetsing van de interne 
processen door KAM en waar mogelijk vastleggen in een 
informatiebeheerplan. 
Oriëntatie in samenspraak met KAM om te kijken of een 
audit op basis van NEN 2082 mogelijk is. Wij beschikken wel 
over een kwaliteitssysteem met opvolging van bevindingen, 
maar alleen voor ISO 9001 en 14001 en OHSAS 18001. 
In het kader van toenemend digitaal archiveren zal gekeken 
worden waar toetsing van de processen aan het 
Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN) 
mogelijk is (zie tevens actiepunt 07). 

Voor de zomer afspraken 
met het KAM cluster over 
mogelijke ondersteuning 
bij kwaliteitssysteem.   
 

Actiepunt mondeling met KAM besproken, 
nog ten uitvoer brengen door vastlegging 
van kwaliteitseisen en –procedures. 

Geel 

04 3.1 Geordend overzicht en 
5.3 Vervanging, besluiten en 
verklaringen 
 
 

Vaststellen vervangingsbesluit voor te bewaren en te 
vernietigen archiefbescheiden alsmede vaststelling van het 
Handboek vervangen archiefbescheiden door D&H. Door het 
nemen van een vervangingsbesluit wordt officieel vastgelegd 
dat het digitaal archief leidend is en dat archiefbescheiden 
welke zijn tot stand gekomen middels digitaal werken valt 
onder digitale archivering. 
Na vaststelling de bedrijfsprocessen toetsen aan het 
Handboek vervangen archiefbescheiden waaruit actiepunten 
per proces ontstaan die in een vervolg traject opgepakt 
worden. 

- Vaststellen 
vervangingsbesluit en 
Handboek vervangen 
archiefbescheiden, 
gereed december 2014. 
- Toetsing 
bedrijfsprocessen aan 
handboek eind 
2014/begin 2015. 

Vervangingsbesluit en Handboek 
vervangen archiefbescheiden wordt in de 
collegevergadering van 16 september a.s. 
ingebracht. 

Groen 

05 3.2 Authenticiteit en context Opstellen metagegevensschema conform NEN-ISO 23081. Metagegevensschema  
gereed juli 2014, 
waardoor dit geïntegreerd 
kan worden als bijlage in 
het handboek vervangen 
archiefbescheiden. 

Gereed, opgenomen als bijlage bij 
handboek vervangen archiefbescheiden 

Groen 

06 3.4 Duurzame materialen en 
gegevensdragers 
 

Gebruikte papier voldoet niet aan de eisen van de 
archiefregeling conform de nieuwe norm NEN2728:2006. In 
samenspraak met interne zaken gaat gekeken worden naar 
de mogelijkheden en de eventuele noodzaak om ander 
papier te gebruiken. 
Indien er volledig overgegaan wordt op digitale archivering 
zal nader bekeken worden wat te doen met het gebruik van 
papier. 

Is op dit moment al in 
onderzoek. Als er geen 
andere belemmeringen 
zijn schakelen we per 
direct over. 

Gereed, zijn overgeschakeld op ander 
papier (Red label zero) welke voldoet aan 
de gestelde normen. 

Groen 

07 3.6 Systeem voor 
duurzaamheid 
 

Opstellen bewaarstrategie duurzaamheid van digitale 
archiefbescheiden 

December 2014 Agendapunt in het overleg met de RHC op 
18 september a.s 

Groen 



 
08 4.1 Opbouw digitaal 

informatiebeheer 
 

Het jaarlijks nagaan van bestaande processen aan de 
wettelijke eisen en regels op basis van de RODIN toets. 

Gereed 1e RODIN toets 
december 2014. Tevens 
RODIN toets opnemen in 
de jaarlijkse 
kwaliteitscyclus. 

Vanuit het RHC hebben we een format 
ontvangen om de RODIN-toets uit te 
kunnen voeren. 

Groen 

09 4.2 Functionele eisen 
 

Opstellen Kwaliteitsrichtlijnen (bedrijfsregels) t.a.v. archief- 
en informatiebeheer i.c.m. metagegevensschema conform 
NEN-ISO 23081 (zie ook KPI 3.2.). 

Kwaliteitsrichtlijnen 
(bedrijfsregels) gereed 
september 2014 

Gereed, als bijlage opgenomen bij voorstel 
vervanging Archiefbescheiden. 

Groen 

10 4.3 Aanvullende 
metagegevens 
 

Het beleggen van de bewaking van het 
metagegevensschema zoals genoemd onder KPI 3.2 
Authenticiteit en context bij een verantwoordelijke 
medewerker. 

Per direct. Gereed. Groen 

11 4.4 Opslagformaten 
 

Toetsing van bedrijfsapplicaties aan mogelijkheden en 
aanwezigheid van het gebruik van opslagformaten die aan 
een open standaard voldoen. Deze toetsing verwerken in het 
metagegevensschema en overzicht bedrijfsapplicaties. 

Meenemen in het 
metagegevensschema  
en overzicht 
bedrijfsapplicaties Gereed 
September 2014. 

Gereed, meegenomen in het 
metagegevensschema. 

Groen 

12 4.6 Converteren en migreren 
 

Ter kennisname, bij een eerstvolgende conversie of migratie 
wordt hiermee rekening gehouden. 

….. Wordt uitgevoerd bij de migratie van DM5.2 
> DM5.3 

Groen 

13 5.1 Archiefselectielijst en 
stukkenlijst en  
5.2 Vernietiging en 
verklaringen 
 

Vernietigingsprocedure  archiefbescheiden vastleggen. Dit 
zal in overleg met het RHC gebeuren. 
In overzicht te vernietigen archiefbescheiden categorieën 
opnemen van de selectielijst waterschappen op basis 
waarvan vernietigd zal worden. Tevens dit actiepunt 
meenemen in de vaststelling van de vernietigingsprocedure 
archiefbescheiden (zie punt 5.1). 

Gereed december 2014, 
Eerstvolgende 
vernietigingslijst (in 2015) 
voldoet hieraan. 

Agendapunt in het overleg met de RHC op 
18 september a.s. 

Groen 

14 7.4 E-depot 
 

In overleg met het RHC zal worden overlegd hoe en op 
welke manier een visie wordt ontwikkeld voor de bewaring 
van digitale archiefbescheiden voor de lange termijn (e-
depot). 

Afspraak RHC omstreeks 
september 2014.  

Agendapunt in het overleg met de RHC op 
18 september a.s. 

Groen 

15 9.2 Plan veiligheid, 
calamiteiten en ontruiming 
 

Het ontruimingsplan is in zoverre geregeld dat er een 
waakvlamovereenkomst met de Documentenwacht is, 
waarbij in geval van calamiteiten snel tot ontruiming van de 
archiefruimte kan worden overgegaan. Dit is gekoppeld aan 
het BHV plan, dat als calamiteitenplan intern fungeert. Het is 
verstandig om te toetsen of we met het huidige BHV plan en 
de overeenkomst met de documentenwacht voldoen aan de 
norm. 

Toetsing huidig BHV plan 
en de overeenkomst met 
de Documentenwacht aan 
de geldige normen gereed 
december 2014. 

Conform planning Groen 

16 9.3 Regionaal en landelijk 
veiligheidsnetwerk 
 

Overzicht bedrijfsapplicaties aanpassen conform situatie 
2014. 

Gereed September 2014 Conform planning Groen 



 
17 10.2 Mensen, kwantitatief 

t.b.v. beheer 
 

Nagaan in welke mate er nu sprake is van een achterstand. 
Het is nog niet duidelijk of er nu een interpretatieverschil is of 
dat wij op één of andere manier niet aan de regels voldoen. 
Van achterstand is sprake als: 
‐ Werkvoorraad harder groeit dan slinkt 
‐ Er naast de werkvoorraad elders een voorraad is die niet 

wordt opgepakt 
‐ De werkvoorraad groter is dan de regels toestaan. 
Er zijn momenten waarop de onderhanden zijnde 
werkvoorraad groeit en meer tijd kost om weg te werken. 
Doelstelling is om eind 2014 de onderhanden zijnde 
werkvoorraad beheersbaar te houden tot dagelijkse 
werkvoorraad. 

Besproken met RHC juni 
2014, doel eind dit jaar 
december 2014 
onderhanden zijnde  
werkvoorraad 
beheersbaar te maken en 
houden. 

Deze zomer zijn flinke stappen gezet in de 
onderhanden zijnde  werkvoorraad. Verder 
zijn met o.a. de afdeling V&H afspraken 
gemaakt over aanlevering van papieren 
archief waardoor de werkvoorraad beter te 
beheersen is. 

Groen 
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