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Ter kennisneming ontvangt u namens het college het toezichtverslag "KPl's Archief 2013
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden" alsmede het "Plan van aanpak actiepunten archief KPI's 2013"
in het kader van de verantwoording ten aanzien van de archiefzorg en het archiefbeheer voortvloeiend uit de
Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT).

Toezichtverslag archief KPI's en PvA
ln mei 2014 heefl archiefinspecteur W. van de Wetering van het RHC het archiefbeheer van ons waterschap
getoetst aan de hand van 54 Kritische Prestatie lndicatoren voor het archief. Deze toetsing heeft geresulteerd
in de "Rapportage KPI's Archief 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden".

De belangrijkste conclusie is dat het archiefbeheer bij HDSR "op papier" in orde is. Het RHC geeft wel als
aanbeveling over te gaan naar het leidend maken van digitale archivering. Het RHC constateert tevens dat in
de afgelopen jaren hier door de HDSR al naar toe is gewerkt.

Specifiek is er I Archief KPI (KPl 4.2, werken volgens wettelijke digitale voorschriften) waarbij het waterschap
niet voldoet aan de norm en waar mogelijk sprake is van taakverwaarlozing. Verder zijn er 9 KPI's waar het
Waterschap deels aan de norm voldoet. De overige 44 KPI's voldoen bij 7 KPI's geeft het RHC een
additioneel advies in de vorm van te ondernemen acties.

Alle bevindingen en adviespunten van het RHC uit het toezichtverslag zijn opgenomen in een "Plan van
aanpak Actiepunten Archief KPI's 2013", waarbij gestreefd is een zo concreet mogelijk plan neer te leggen
met de uit te voeren activiteiten. ln het Plan van Aanpak wordt als doel gesteld om de actiepunten aan te
pakken en op te lossen voor de eerst volgende toetsing van het archiefbeheer op de Archief KPI's medio
2015.

G ewijzigde re gelgevi ng
Sinds I oktober 2O12is de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) van kracht. Deze wet
vormt de basis voor het door het kabinet gewenste nieuwe interbestuurlijk toezicht (lBT): het toezicht van de
ene overheid op de andere (rijk-provincie, provincie-waterschappen). Het houden van toezicht is niet nieuw
maar vanaf 1 oktober 2012is de wijze waarop toezicht wordt gehouden wel veranderd. De nieuwe wet
beoogt de bestuurlijke drukte te verminderen en de administratieve lasten te beperken.

Ve rsterki ng van d e horizontale ve rantwoord i ng
Het toezicht op de uitvoering van de Archiefwet 1995 vindt meer op afstand en achteraf plaats. De
verantwoording vindt voortaan plaats op horizontale wijze in de vorm van een toezichtverslag aan de hand
van zogenaamde Archief KPI's.
Een noodzakelijke voorwaarde voor het generiek worden van het provinciale interbestuurlijke archieftoezicht
is de versterking van de horizontale verantwoording op het terrein van de informatiehuishouding en
archivering binnen waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Daarvoor heeft de VNG, in overleg
met IPO en betrokken ministeries zogenaamde Kritische Prestatie lndicatoren, Key Performance lndicators
of KPI's op het terrein van de Archiefi¡vet ontwikkeld. Deze KPI's zijn tevens omgevormd naar een kader
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welke bruikbaar is voor de toetsing van de waterschappen. Dit voorjaar zijn deze KPI's beschikbaar gekomen
en kon voor het eerst ook bij De Stichtse Rijnlanden een toeting op deze KPI's worden uitgevoerd.

Rolvan de waterschaps archivaris.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is aangesloten bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC)
Rijnstreek en Lopikenvaard en de daaraan verbonden streekarchivaris is belast met het toezicht op de
archiefzorg en het informatiebeheer van het waterschap. Vanuit deze rol is Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden door het RHC ondersteund bij de interne toetsing van het informatiebeheer aan de wettelijke
eisen. Het RHC heeft twee wettelijke taken: het beheer en het beschikbaar stellen van de openbare,
overgebrachte historische archieven van twintig jaar en ouder, en het toezicht op de naleving van de
Archiefwet als het gaat om de niet overgebrachte, recente archieven, zowel digitaal als papier.

Aan de hand van de Kritische Prestatie lndicatoren (KPl's) voor horizontale verantwoording voor de
zorg en het beheer van de archieven is de archiefzorg en het archiefbeheer van Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden medio mei 2014 getoetst door de streekarchivaris van het RHC Rijnstreek en
Lopikenruaard. Het toezichtverslag "Rapportage KPI's Archief 2013 Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden" is de uitkomst van deze interne toetsing en opgesteld door de Streekarchivaris van het RHC
Rijnstreek en Lopikeruvaard.

ln de Archiefverordening is tevens de verplichting voor de archivaris opgenomen, (twee)jaarlijks verslag uit te
brengen aan het college over zowel zijn beheertaak als zijn toezichtstaak. Het college legt deze verslagen op
zijn beurt ter kennisname voor aan het algemeen bestuur.

Naar aanleiding van het toezichtverslag zijn een aantal te ondernemen acties voor de zorgdrager
(Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) vastgesteld. Deze actiepunten zijn uitgewerkt in het "Plan van
aanpak actiepunten archíef KPI's 2013" en bevat een uitwerking van de te ondernemen acties waarbij
gestreefd is een zo concreet mogelijk plan neer te leggen met de uit te voeren activiteiten.

Het nieuwe provinciale archieftoezicht.
ln het nieuwe interbestuurlijk toezicht (lBT) is bepaald dat de provincie toezicht houdt op de archiefzorg en
archiefplicht welke de waterschappen moeten uitvoeren. Begin juli 2014 is daarom aan het college van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht de "Rapportage KPI's Archief 2013 Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden" alsmede het "Plan van aanpak actiepunten archief KPI's 2013" ter kennisname
aangeboden. De jaarlijkse toetsing en het verstrekken van het toezichtverslag en Plan van Aanpak aan het
college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht jaarlijks voor 15 juli is verplicht.

De provincie kan voortaan besluiten van het waterschap die strijdig zijn met de Archiefwet 1995 voordragen
voor schorsing en vernietiging en optreden in plaats van (en op kosten van) het waterschap, indien er sprake
is van een onbehoorlijke of niet tijdige uitvoering van de archiefwettelijke verplichtingen. Voor het handelen
door de toezichthouder zijn zogenoemde interventieladders opgesteld. ln het provinciale archieftoezicht
nieuwe stijl wordt uitgegaan van risicoanalyses en criteria voor het vaststellen van mogelijke
taakverwaarlozing door waterschappen.

Het IPO heeft een Aanvullend beleidskader voor interbestuurlijk archieftoezicht:'Nieuwe schoenen'
vastgesteld, waarin de criteria die zij voor het toezicht op het archiefbeheer zullen hanteren zijn vermeld. Dit
beleidskader kan worden beschouwd als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Awb.

De interbestuurlijke toezichthouder archieven van de Provincie Utrecht zal op basis van de KPI
toezichtverslag en aan de hand van het in 2012 vastgestelde beleidskader voor het interbestuurlijk
archieftoezicht Provincie Utrecht (Provinciaal Blad 2013, 8) de stand van zaken ten aanzien van archiefzorg
en archieïbeheer beoordelen.

G e mee nsch a ppel ijke regel i nge n
Gemeenschappelijke regelingen waar het waterschap aan deelneemt hebben een eigen verantwoordelijkheid
om het archiefbeheer op de juiste manier in te richten. Als waterschap blijven wij echter wel verantwoordelijk
voor de gemeenschappelijke regeling. ln die hoedanigheid hebben wij de gemeenschappelijke regelingen
waar wij aan deelnemen in kennis gesteld inzake hun verplichtingen ten aanzien van de zorg voor het archief.

2841 688



Op verzoek van en als interne toezichthouder zal dit voorstel en bijbehorende bijlagen tevens ter kennisname
aan de Streekarchivaris Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikenaraard worden
toegezonden. Tevens zal de streekarchivaris op de hoogte worden gehouden van de vorderingen bij de
uitvoering van het "Plan van aanpak actiepunten archief KPI's 2013".

Bruor(u)

fl nee
X ja, namelijk

- Rapport Archief KPI's 2013 (DM #827683)
- Plan van Aanpak Archíef KPI's (DM ß37424)
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Onderwerp: 
Rapport KPI onderzoek Hoogheemraadschap 

Geacht College, 

Het is voor het eerst dat ik u een rapportage doe toekomen over de archiefzorg en -
beheer van Hoogheemraadschap, nadat de Wet Revitalisering Generiek Toezicht 
van kracht werd. Daarom vraag ik in het bijzonder uw aandacht voor het bijgaande 
stuk en de verdere procedure met uiteindelijk via het algemeen bestuur de 
verantwoording richting Gedeputeerde Staten. 

Over de veranderingen in het toezicht op het informatie- en archiefbeheer heb ik u al 
eerder geïnformeerd. Daarbij sprak ik van zogenaamde KPI's (Kritische Prestatie 
Indicatoren), die de VNG vanuit de Archiefwet 1995 heeft ontwikkeld om gemeenten, 
maar ook waterschappen, te ondersteunen bij de horizontale verantwoording voor de 
zorg en het beheer van de archieven. Vanuit het Regionaal Historisch Centrum 
Rijnstreek en Lopikerwaard, waarbij uw organisatie is aangesloten, heeft 
archiefinspecteur W. van de Wetering het Hoogheemraadschap bezocht. Met de 
input van betrokken ambtenaren bij u is het archiefbeheer getoetst aan de KPI's. 

Zo kwam bijgaande rapportage tot stand, die als kapstok kan dienen voor het verslag 
dat u als dagelijks bestuur en archiefzorgdrager, ex artikel 35 Archiefwet 1995 
jaarlijks aan het algemeen bestuur moet overleggen. Tevens moet u dit KPI-rapport 
op uw beurt ook aanbieden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht in het 
kader van de verantwoording voortvloeiend uit de Wet Revitalisering Generiek 
Toezicht. Dit is voor HDSR vastgelegd in de provinciale Verordening systematische 
toezichtinformatie provincie Utrecht (Provinciaal Blad 2014, 87). In dit licht bied ik u 
de resultaten van onze doorlichting aan. 
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Wat in het bijzonder uw aandacht vraagt is nu de volledige overstap naar digitaal 
archiefbeheer. Vanuit het RHC bestaat het beeld dat het Hoogheemraadschap al een 
aantal jaren bezig is met plannen rond digitaal werken, archiveren en vervanging. 
Geconstateerd wordt dat die nu deels zijn gerealiseerd, maar dat er nog niet is 
doorgepakt op volledige vervanging. Anders dan soms gedacht is het 
papieren/analoge archief van HDSR nog steeds leidend. Geadviseerd wordt een 
formeel besluit tot vervanging te nemen, na advies door ondergetekende. 
Echter, daarbij zal de achterstand bij de afdeling Informatiecentrum & Automatisering 
in de verwerking van analoge archiefbescheiden nog wel opgelost moeten worden. 

Een ander punt van aandacht is de verantwoordelijkheid die u o.a. draagt voor het 
informatie- en archiefbeheer bij de uitplaatsing van taken naar verbonden of externe 
partijen. Gelet op de ontwikkelingen in deze richting (zoals de onderbrenging van 
belastinginning bij de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking 
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) vergt dit van uw kant ook inzet om de 
inrichting van de archivering goed vast te leggen zodat aan de Archiefwet wordt 
voldaan. 

Mocht u over dit rapport nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
heer W. van de Wetering, wetering.w(g)woerden.nl of telefonisch via 0348-428848. 

Ik verzoek u mij schriftelijk op de hoogte te stellen van de stappen die u onderneemt 
naar aanleiding van de benoemde actiepunten in het KPI-rapport. Daarnaast stel ik 
het op prijs ter kennisname de stukken van uw college te ontvangen, die op basis 
hiervan naar het algemeen bestuur en de provincie zullen worden gestuurd. 

t vriendelijke groet, 

van Rooijen, * 
hlvaris RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 



RHC 
Rijnstreek en Lopikerwaard 

RAPPORTAGE 
KPI's ARCHIEF 2013 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

12 mei 2014 
Wolter van de Wetering, 
adjunct-streekarchivaris/archief inspecteur 
RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 



Rapportage KPI's archief Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Door de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) heeft er een forse 
verandering plaatsgevonden in het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door gemeenten, 
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen, van onder andere de Archiefwet 1995. 
Het specifieke toezicht, vooraf, door de provincie is vervangen door generiek toezicht op de 
informatie- en archiefketen van de waterschappen op basis van de Archiefwet 1995 (art. 38 en 
40) achteraf. Waterschappen zijn meer dan voorheen zelf verantwoordelijk voor de volledige 
archiefketen. 

Het dagelijks bestuur, het college van dijkgraaf en hoogheemraden, dient verantwoording af te 
leggen over het archief- en informatiebeheer. Niet voor niets is dit omkleed met de Archiefwet en 
andere regelgeving: Informatie is de basis voor het goed presteren en functioneren van de 
organisatie van het waterschap. Daarnaast zal een deel van belang blijven vanuit cultureel en 
historisch perspectief. 

Het Hoogheemraadschap is aangesloten bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard en de daaraan 
verbonden streekarchivaris is belast met het toezicht op de archiefzorg en het informatiebeheer 
van het waterschap. Vanuit deze rol wordt HDSR vanuit het RHC ondersteund bij de interne 
toetsing van het informatiebeheer aan de wettelijke eisen. Omdat het de eerste keer is dat dit 
gebeurt onder het regiem van eerdergenoemde wet RGT, heeft de streekarchivaris afgestemd 
met de provincie Utrecht, welke gegevens zij als extern toezichthouder precies van het 
waterschap wenst te ontvangen. Daarop is gekozen voor een zo beknopt mogelijke en goed 
werkbare vorm van rapportage, waarvan dit rapport de weerslag is. 

In dit rapport is gewerkt met de Kritische Prestatie Indicatoren voor het archief, de zogenoemde 
KPI's. Dit instrument, in de vorm van een Excel-sheet, heeft de VNG ontwikkeld om gemeenten 
te ondersteunen bij de horizontale verantwoording van de zorg en het beheer van archieven 
conform de Archiefwet 1995. Voor het hoogheemraadschap is de vraagstelling enigszins 
aangepast. Aan de hand van deze KPI's heeft archiefinspecteur W. van de Wetering, adjunct
streekarchivaris bij het RHC, HDSR doorgelicht in samenwerking met de heer J. Jansen (l&A 
Adviseur, IcA). Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het originele KPI-
formulier dat aanwezig is bij uw organisatie. 

Opgemerkt moet worden dat de KPI's in principe gaan over de totale informatiehuishouding van 
de waterschapsorganisatie, in al haar verschijningsvormen, dus ook digitaal. In het geval van 
HDSR ging het echter bovenal om de papieren bescheiden, het analoge archief is hier immers 
nog steeds leidend. Formeel is er geen sprake van vervanging en is er nog niet echt doorgepakt 
op digitaal werken in die zin. Natuurlijk is er ook wel met een half oog gekeken naar de 
ontwikkelingen rond de digitale beheeromgeving. De borging van de duurzame toegankelijkheid 
op zowel de korte als (middel-)lange termijn is daarbij namelijk een niet te onderschatten 
aandachtspunt. 



Door in de KPI-rapportage met kleuren te werken springen die zaken er uit die bij HDSR 
aandacht behoeven. De door het waterschap te ondernemen acties zijn hierbij vermeld. In de 
praktijk zal niet alles de hoogste prioriteit hebben. Wel is bekend welke punten (ook) door de 
extern toezichthouder kritisch worden gevolgd, omdat die vanwege de provincie in het kader van 
de wet RGT als 'taakverwaarlozing' kunnen worden opgevat. 

Uit de hier achter staande KPI's Archief blijkt dat er met name de komende jaren aandacht moet 
worden besteed aan de volgende punten: 

1.5 Gemeenschappelijke regelingen (geen sprake van taakverwaarlozing); 
2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer (mogelijk sprake van taakverwaarlozing): 
3.1 Geordend overzicht (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
3.2 Authenticiteit en context (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
3.6 Systeem voor duurzaamheid (geen sprake van taakverwaarlozing); 
4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer (geen sprake van taakverwaarlozing); 
4.2 Functionele eisen (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
4.3 Aanvullende metagegevens (geen sprake van taakverwaarlozing); 
4.4 Opslagformaat (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
7.4 E-depot (geen sprake van taakverwaarlozing); 
10.2b Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer (geen sprake van taakverwaarlozing). 

Geadviseerd wordt om in het verslag van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur, 
bijvoorbeeld met een plan van aanpak, aan te geven hoe en wanneer de verbetering van deze 
punten wordt opgepakt. De informatie over de nog te ondernemen acties en dit verslag over de 
archiefzorg en het beheer kan tevens worden gebruikt om Gedeputeerde Staten in kennis te 
stellen, zoals voorgeschreven in de Verordening systematische toezichtinformatie provincie 
Utrecht (Provinciaal Blad 2014, 87). De interbestuurlijke toezichthouder archieven van de 
Provincie Utrecht zal dan aan de hand van het in 2012 vastgestelde beleidskader voor het 
interbestuurlijk archieftoezicht Provincie Utrecht (Provinciaal Blad 2013, 8) beoordelen in 
hoeverre geconstateerde gebreken daadwerkelijk als taakverwaarlozing worden aangemerkt. 

Vanuit de archiefinspectie van het RHC constateren wij dat het archiefbeheer bij HDSR "op 
papier" in orde is. Naar de letter is er geen sprake van een kwaliteitssysteem, maar het RHC is 
van mening dat het Hoogheemraadschap door het houden van interne en externe (KAM)audits 
op archief- en informatiebeheer al grotendeels voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Als 
wordt overgegaan naar digitale archivering zal hier ook regelmatig een audit op de getroffen 
beheersmaatregelen uitgevoerd moeten worden. 

Alles overziend vragen de volgende 3 aspecten van het archief- en informatiebeheer speciale 
aandacht: 

1) Overgang naar digitale archivering: Het is raadzaam een einde te maken aan de hybride 
situatie van archivering en nu door te pakken op het invoeren van vervanging, waarbij de zorg 
voor het papieren archief van vóór die tijd moet resulteren in een goede toegankelijkheid ervan. 
In de afgelopen jaren is hier door de organisatie al naar toe gewerkt. Hopelijk zal in de loop van 



het jaar een handboek Vervanging worden opgesteld en een vervangingsbesluit aan Dijkgraaf 
en Hoogheemraden worden voorgelegd, na advisering door de Streekarchivaris. Al met al staat 
HDSR dan ook voor de uitdaging het archief- en informatiebeheer op orde te krijgen en houden, 
zeker in het licht van de overgang naar digitaal werken in de nabije toekomst. 

2) Uitbesteding van taken, samenwerkingsverbanden: HDSR ontkomt niet aan alle 
ontwikkelingen rond het uitplaatsen van taken en werkzaamheden (zoals in het geval van de 
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Ook in dergelijke 
gevallen blijft het college van dijkgraaf en hoogheemraden zorgdrager voor het archief- en 
informatiebeheer door een verbonden of externe partij. In de Gemeenschappelijke Regeling dan 
wel de dienstverleningsovereenkomst dienen dan ook afspraken over het archief- en 
informatiebeheer te worden vastgelegd. 

3) Achterstand in de verwerking van de analoge archiefbescheiden: Hierdoor kan de 
toegankelijkheid en de betrouwbaarheid van de informatie, die de regelgeving en procedures 
beogen, niet gehaald worden. Ook al zijn de digitale zaakdossiers up-to-date, het analoge/ 
papieren archief is, zoals opgemerkt, nog leidend. Daarom vraagt dit nog altijd om adequaat 
beheer conform de Archiefwet. 



KPI- rapportage Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

H = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving 

Ja: groene arcering. Waterschap voldoet aan de norm 

Deels: arcering. Waterschap voldoet nog niet aan de norm 

Nee: arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm 

Norm T Wordt er voldaan aan de norm Te ondernemen actie door zorgdrager 

1 Lokale Regelingen 

Hoofdvraag: Voldoen de regelingen van het waterschap aan de wettelijke eisen? 

1.1 Archiefverordening 
Beschikt het waterschap over een geactualiseerde, 
door het algemeen bestuur vastgestelde 
archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet 
aan de vigerende wet- en regelgeving? Is deze 
medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? 

TVW Ja: 
Er is een Archiefverordening De Stichtse 
Rijnlanden 2009, d.d. 16-00-2009 vastgesteld. 
Hiervoor is de toenmalige model-
archiefverordening van het Landelijk Overleg 
Provinciale Archiefinspecteurs (LOPA1) 
gebruikt. 

Geadviseerd wordt de huidige Archiefverordening (en 
Besluit Informatiebeheer) te actualiseren op basis van 
de meest recente model-archiefverordening (zie: 
www.archiefbrain.nl onder producten, archiefbeheer). 
Het jaarlijks nalopen en actualiseren van de 
Archiefverordening (en Besluit Informatiebeheer) dient 
in het vaste takenpakket van een functie ondergebracht 
te worden. 

1.2 Archiefverordening archieftoezicht 
Beschikt het waterschap over een geactualiseerde, 
door algemeen bestuur vastgestelde 
Archiefverordening inzake het toezicht op het bij of 
krachtens de Archiefwet bepaalde ten aanzien van 
het beheer van nog niet naar de archief
bewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Is 
deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? 

TVW J a : 
Er is een Archiefverordening De Stichtse 
Rijnlanden 2009, d.d. 16-00-2009 vastgesteld. 
Hierin is ook het archieftoezicht meegenomen. 
Dit is nl. gewaarborgd door het deelnemen aan 
de Gemeenschappelijke Regeling RHC 
Rijnstreek en Lopikerwaard. Hiervoor is de 
model-archiefverordening van het LOPAI 
gebruikt. 

Zie punt 1.1 

1.3 Besluit informatiebeheer 
Beschikt het waterschap over een door het dagelijks 
bestuur als archiefzorgdrager vastgesteld Besluit 
informatiebeheer inzake het beheer van de 
archiefbewaarplaats en van de niet naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden 9 

J a : 
Er is een Besluit Informatiebeheer De Stichtse 
Rijnlanden 2009, d.d. 3-11-2009 vastgesteld. 
Hiervoor is het model-besluit Informatiebeheer 
van het LOPAI gebruikt. 

Zie punt 1.1 



1.4 Wijziging overheidstaken 
Treft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij 
opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van 
taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? 
Zo ja, welke? 

TVW Ja : 
Afspraken m.b.t. archief worden meegenomen in 
een dienstverleningsovereenkomst en/of gemeen
schappelijke regeling. Het betreft hier de 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamen
werking gemeenten en hoogheemraadschap 
Utrecht (BGHU). Door HDSR is archief in kopie 
overgedragen aan de BGHU. 

Geen nadere actie noodzakelijk 

1.5 Gemeenschappel i jke regelingen 
Treft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager, bij 
de instelling van een gemeenschappelijke regeling 
waarin het waterschap participeert, 
voorzieningen omtrent de zorg voor de 
archiefbescheiden? 

Deels: 
Dit is gebeurd in de gemeenschappelijke 
regelingen van BGHU, 'Het Waterschapshuis' 
en die van het 'Regionaal Historisch Centrum 
Rijnstreek en Lopikerwaard'. Echter in de 
Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011 is 
geen archiefparagraaf opgenomen. 

Geen nadere actie noodzakelijk 

1.6 Mandaatregeling archiefzorg 
Beschikt het waterschap over een vastgestelde 
mandaatregeling bedoeld om namens de zorgdrager 
besluiten te nemen, niet zijnde 
regelgeving/het stellen van regels? 

J a : 
Betreft mandatering aan afdelingshoofd IcA 
omtrent overdracht van archieven e.d.. 
De streekarchivaris is gemachtigd de jaarlijkse 
vernietigingslijst namens de zorgdrager goed te 
keuren. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

1.7 Uitbesteden archiefbeheer(staken) 
Indien (aspecten van) het archiefbeheer/ 
archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een 
privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn 
hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin 
rekening gehouden wordt met de wettelijke 
eindverantwoordelijkheid van het waterschap? 

J a : 
Er zijn geen specifieke dienstverlenings
overeenkomsten opgesteld. Wel dienen 
aangegane overeenkomsten te voldoen aan de 
HDSR inkoopvoorwaarden. 
HDSR huurt van Cintas Document 
Management Netherlands B-.V (voorheen Saan 
Archiefbeheer) archiefruimte. Alle daar 
beheerde archiefbescheiden (vernietigbare 
belastingdocumenten) zijn en blijven eigendom 
van HDSR. Dit staat in de algemene 
voomaarden van Cintas. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

9. Intorne kwaliteitszorg en loe/iohl 

Hoofdvraag: Werkt het waterschap structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? 

2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer 
a Maakt het dagelijks bestuur als zorgdrager voor het 
beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik 
van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen 
zijn geformuleerd? 
b Zo ja, welk systeem? 

c Zo ja, voldoet het beheer van de archiefbescheiden 
aan de eisen van dat kwaliteitssysteem? 

TVW Deels: 
Er worden regelmatig Interne en externe KAM-
audits uitgevoerd en op dit moment wordt in 
samenwerking met andere waterschappen aan 
een kwaliteitshandboek DIV gewerkt 
Op diverse onderdelen (waaronder DIV) zijn 
bevoegdheden belegd en vastgesteld en zijn 
processen en procedures beschreven (besluit 
informatiebeheer en KAM-werkprocessen. 
documenten registreren en inboeken 
documenten, ordeningsplan). 

Om te waarborgen dat HDSR aan de eisen van de wet 
voldoet moet er een kwaliteitssysteem voor de 
informatiehuishouding van de organisatie worden 
ingericht en geïmplementeerd. 
De archiefwetgeving schrijft niet voor hoe een 
kwaliteitssysteem vormgegeven moet worden, maar 
stelt in de toelichting op de Archiefregeling wel dat 
"elke overheidsorganisatie kwaliteitseisen stelt aan 
informatie- en archiefmanagement in overeenstemming 
met haar verantwoordelijkheden en uitvoering van 
taken". De organisatie moet kunnen aantonen dat 



Geprobeerd wordt externe en inteme 
ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. 
Er is een vastgesteld informatiebeleidsplan 
(dm-nummers 272538 en 332325) 
Streven is om zo tot een structureel 
kwaliteitssysteem te komen. 

beschreven is waar verantwoordelijkheden zijn belegd, 
hoe taken dienen te worden uitgevoerd om een vooraf 
bepaalde kwaliteit te bereiken en in hoeverre aan 
bepaalde standaarden wordt voldaan (bijvoorbeeld 
NEN 2082) en dat regelmatig interne toetsing en 
evaluatie plaatsvinden. Voor dit laatste is toepassing 
van bijvoorbeeld de cirkel van Deming (Plan-Do-
Check-Act) aan te bevelen. 

2.2 Gekwalif iceerde waterschapsarchivaris 
a Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
een waterschapsarchivaris benoemd voor het 
toezicht op het beheer van niet-overgebrachte 
archiefbescheiden en het beheer van de wei-
overgebrachte? 
b Zo ja, is deze in het bezit van een diploma 
archivistiek? 

TVW J a : 
Door aangesloten te zijn bij de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 
Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 
beschikt HDSR over een waterschaps
archivaris. Deze is in het bezit van een diploma 
archivistiek 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

2.3 Verslag toezicht archiefbeheer 
Brengt de waterschapsarchivaris regelmatig verslag 
uit aan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer 
van de niet-overgebrachte archiefbescheiden 
uitoefent en zijn bevindingen daarbij 9 

J a : 
Dit gebeurt jaarlijks, in hoofdlijnen, in het 
jaarverslag van het RHC Rijnstreek en 
Lopikerwaard 
In februari 2011 is, in samenwerking met de 
Provinciale archiefinspectie, een integraal 
inspectierapport opgemaakt. 

Geen verdere actie noodzakelijk. 

2.4 Verslag beheer archiefbewaarplaats 
Brengt de waterschapsarchivaris regelmatig verslag 
uit aan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
van de wijze waarop het beheer van naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen 
daarbij? 

J a : 
Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard brengt 
jaarlijks verslag uit. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

3 Ouloniny, HUthenfyoUnit. coiltoxt, toottiUtkolijkhoid oi; duiu/«lamheid aiufii.ifliosdi^id! ;i 

Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen hel systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid 
van de archiefbescheiden? 

3.1 Geordend overzicht 
Beschikt het waterschap over een actueel, compleet 
en logisch samenhangend overzicht van {te 
bewaren) archiefbescheiden, geordend 
overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het 
archief daarvoor geldende ordenings-structuur'' 

TVW Deels: 
Het betreft meerdere overzichten op 
verschillend niveau's zoals een Documentair 
Structuurplan (DSP) en een Zaaktypecatalogus 
(ZTC, in opbouw). Ook is er een applicatie
overzicht. 
Sinds juni 2004 wordt Hummingbird 
(DMS/RMA) gebruikt voor de zaaksgewijze 
ordening van nog niet overgedragen 
archiefbescheiden. De overzichten worden 

In principe zijn zowel de analoge als de digitale 
dossiers (met de te bewaren alsook de te vernietigen 
archiefbescheiden) compleet. 
Geadviseerd wordt een einde te maken aan de hybride 
archivering. Dit dient uiteraard op zorgvuldige wijze te 
gebeuren. 

Opmerking: Het betreft hier de toetsing van de te 
bewaren, analoge bescheiden. Het papieren archief is 
namelijk nog steeds leidend. 



3.2 Authenticiteit en context 
Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of 
opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden 
met behulp van metagegevens(schema) kan 
worden vastgesteld: 
a.l - de inhoud, structuur en verschijningsvorm; 
a.2 - wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak 
of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt: 
a.3 - de samenhang met andere archiefbescheiden; 
a.4 - de uitgevoerde beheeractiviteiten; 
a.5 - de besturingsprogrammatuur of 
toepassingsprogrammatuur inzake de 
archiefbescheiden. 

TVW 

bijgehouden op het niveau van documenten en 
dossiers welke zijn vastgelegd in het 
DMS/RMA. Een overzicht van de hoeveelheid 
archiefbescheiden vastgelegd in overige, 
mailprogrammatuur, netwerkschijven en 
bedrijfsapplicaties ontbreekt. 
Zowel beschrijvende-, administratieve-, 
beheers- en technische metadata wordt tot 
bepaalde hoogte vastgelegd in het DMS/RMA. 
DSP en ZTC (in opbouw). 

Er zijn beschrijvende inventarissen bij het RHC 
voor de door HDSR overgedragen 
archiefbescheiden van rechtsvoorgangers. 

Deels: 
Wel worden metagegevens vastgelegd in een 
vooraf ingesteld registratiescherm in het 
DMS/RMA (Hummingbird), maar dit ontbreekt 
voor overige bedrijfsapplicaties (IRIS. 
Geografisch Informatiesysteem; ZUIS, systeem 
t.b.v. waterzuiveringsdata en WIS, 
databeheersysleem voor meetinformatie) 
waarin archiefbescheiden zijn vastgelegd. 

Geadviseerd wordt, een metagegevensschema 
conform NEN-ISO 23081 vast te stellen en dit ook te 
doen voor de overige bedrijfsapplicaties waarin 
informatie is vastgelegd.. 

3.3 Systeem voor toegankelijkheid 
Waarborgt het archiveringssysteem de toegankelijke 
staat van (te bewaren) archiefbescheiden zodanig 
dat elk van de archiefbescheiden binnen een 
redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar 
of waarneembaar te maken is? 

TVW J a : 
Hieraan kan voldaan worden m.b.v. het 
archiveringssysteem (Hummingbird). Het 10-
jarenblok 1994-2004 is toegankelijk via een 
dossierinventaris. 
Er is een mondelinge afspraak over een 
wachttijd van maximaal 24 uur. 

Het RHC heeft hierover afspraken staan in haar 
studiezaalreglement. Stukken worden veelal -
indien aanwezig in de archiefbewaarplaats In 
Woerden - binnen 5 minuten opgehaald voor 
bezoekers van de studiezaal van het RHC. 

Geen nadere actie noodzakelijk 

3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers 
Gebruikt het waterschap duurzame (fysieke en 
audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het 
opmaken en beheren van (te bewaren) 
archiefbescheiden? 

TVW Deels: 
Voor digitale bestanden wordt PDF/a 
voorgeschreven. Verder wordt ten aanzien van 
papier gebruik gemaakt van Océ Black Label 
Zero Paper, A4 500V, art. nr 99840554. 

Geadviseerd wordt na te gaan of het gebruikte papier 
voldoet aan de wettelijke eisen in de Archiefregeling 
( art. 4: Papier voldoet aan NEN 2728:2006). 



3.5 Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag 
Gebruikt het waterschap duurzame 
verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te 
bewaren archiefbescheiden? 

TVW 
Ja: 
Er worden zuurvrije dozen, dossieromslagen 
e.d. gebruikt die voldoen aan de eisen van de 
Archiefregeling. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

3.6 Systeem voor duurzaamheid 
Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 
3.4 en 3.5 zodanige voorzieningen dat bij het 
raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten 
minste honderd jaar geen noemenswaardige 
achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: 
worden de archiefbescheiden in goede materiële 
staat gebracht en gehouden? 

Deels: 
Formeel zijn alleen de analoge archiefbeschei
den leidend. Papieren archiefbescheiden 
worden bewerkt voor opname in een 
archiefbewaarplaats met de in 3.5.a genoemde 
duurzame verpakkingsmaterialen. Voor digitale 
archiefbescheiden ontbreekt op dit moment nog 
een bewaarstrategie voor de lange termijn. 

Geadviseerd wordt een bewaarstrategie vast te leggen 
in de beleidsstukken over informatievoorziening en te 
zorgen voor een systeem van duurzaamheid voor de 
digitale archiefbescheiden. 

4, Digitale archielbescheiden in : iet bijzonder 

Hoofdvraag: Werkt het waterschap inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke 
voorschriften? 

4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer 
Werkt het waterschap op basis van het 
Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer? 

Nee Geadviseerd wordt voor bestaande processen binnen 
HDSR jaarlijks na te gaan of nog voldaan wordt aan de 
wettelijke eisen en regels (o.a. op basis van RODIN-
toets) en dit te beleggen in het vaste takenpakket van 
een functie. 
Uit het oogpunt van efficiency is het raadzaam een 
einde te maken aan de hybride archivering. Dit dient 
uiteraard op zorgvuldige wijze te gebeuren. 
Voor volledig te digitaliseren processen dient de 
gebruikelijke procedure in samenwerking met de 
streekarchivaris gevolgd te worden. 

4.2 Functionele eisen 
Zijn de functionele eisen qua inhoud, structuur, 
verschijningsvorm en gedrag i.v.m. authenticiteit van 
de digitale archiefbescheiden vastgesteld en 
geïmplementeerd? 

Nee: 
De bedrijfsregels t.a.v. archiefbeheer/ 
informatiebeheer zijn nog niet eenduidig 
vastgesteld. 
Wel deels voor Hummingbird (DMS/RMA). niet 
voor andere applicaties. 
Documenten in het DMS/RMA worden in PDF/a 
opgeslagen. 

Geadviseerd wordt de bedrijfsregels t.a.v. archief- en 
informatiebeheer z.s.m. eenduidig vast te stellen. 
Het opstellen en vaststellen van een metadatage-
gevensschema moet nog gerealiseerd worden. Zie 3.2 

4.3 Aanvullende metagegevens 
Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en 
geïmplementeerd? 

Deels: 
Gegevens omtrent digitale handtekening 
(hiervoor wordt sinds 2007 de applicatie n-
Digisgn gebruikt) worden in het DMS/RMA 
vastgelegd (overzicht technische metadata). 

Geadviseerd wordt een functionaris te belasten met 
het signaleren van hiaten in de metagegevens en daar 
dan actie op te ondernemen. 



4.4 Opslagformaten 
Worden opslagformaten gebruikt die aan een open 
standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan 
worden verwacht? 

TVW Deels: 
Alleen bij opslag in PDF is voorgeschreven dat 
als standaard PDF/a wordt gebruikt. Dit kan niet 
altijd redelijkerwijs voorgeschreven worden voor 
extern inkomende pdf-bestanden.. Indien niet 
gebruik gemaakt wordt van opslagformaten die 
aan een open standaard voldoen is de primaire 
reden dat bedrijfsapplicaties niet overweg 
kunnen met open standaarden. 

Geadviseerd wordt te bezien in hoeverre ook in andere 
applicaties dan het DMS/RMA gebruik kan worden 
gemaakt van opslagformaten die aan een open 
standaard voldoen. 

4.5 Voorzieningen compressie en encryptie 
a Zijn voorzieningen getroffen voor de 
toegankelijkheid en ordening van de 
archiefbescheiden in het geval men gebruik 
maakt van compressie- en/of encryptietechnieken? 
Zo ja, welke? 

b En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd 
tegen inbreuk door derden? 
c Wordt in geval van encryptie bij overbrenging van 
archiefbescheiden aan de beheerder van de 
archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt? 

TVW Ja : 
a. Er wordt bij de scanstraat en met Winzip gebmik 
gemaakt van compressie. 

b. Er is een protocol beveiliging scanstraat. 

c. Ja. Maar er wordt tot nu toe geen gebmik 
gemaakt van encryptie. 

Geen nadere actie noodzakelijk. Alleen bij gebruik van 
encryptie in de toekomst is hier aandacht voor nodig. 

4.6 Converteren en migreren 
a Wordt er tijdig geconverteerd/ gemigreerd in het 
geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en 
toegankelijke staat van de archiefbescheiden 
voldaan zal gaan worden? 
b Is er een verklaring van de conversie of migratie 
opgemaakt? 

TVW 
Ja: 
Bij een upgrade van DMS/RMA-systeem naar 
versie 5.2. Voor dit jaar staat op de planning het 
systeem te upgraden naar versie 5.3. 

Nee: 
Er wordt geen verklaring opgesteld. 

Geadviseerd wordt in de toekomst bij conversie of 
migratie wel een verklaring op te maken. 

ii. Vetnioliglng nn yorvtiHsnding van ajchiefbescheiden 

Hoofdvraag: Weegt het waterschap zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en 
cultuurhistorie? 

5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst 
a Selecteert het dagelijks bestuur als 
archiefzorgdrager archiefbescheiden van het 
waterschap? 

b Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
bij de selectie van de archiefbescheiden van het 
waterschap gebruik van de voor Nederlandse 
waterschappen geldende selectielijst? 

c Werkt het waterschap aanvullend met een 
facultatieve stukkenlijst? 

TVW 

TVW 

Ja: 
Niet alle archiefbescheiden zijn bij creatie of 
ontvangst/registratie voorzien van een 
bewaartermijn. Dit gebeurt zo nodig later 

Ja 

Nee 

.Geadviseerd wordt de vernietigingsprocedure 
schriftelijk vast te leggen en vast te stellen.. 



5.2 Vernietiging en verklaringen 
a Vernietigt het dagelijks bestuur als 
archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking 
komende archiefbescheiden? 

b Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
verklaringen van vernietiging op die ten minste een 
specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en 
de grond en wijze van vernietiging bevatten 9 

5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen 
a Past het waterschap vervanging toe [b.v. het 
vervangen van papieren archiefbescheiden door 
digitale reproducties of omgekeerd waarna de 
vervangen bescheiden worden vernietigd]9 

b Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager 
dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige 
weergave van de in de te vervangen 
archiefbescheiden voorkomende gegevens? 

c Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager een 
verklaring tot vervanging van op termijn te 
vernietigen en van blijvend te bewaren 
archiefbescheiden opgemaakt en het besluit 
daarover op de juiste wijze bekend gemaakt? 

d Zo ja. heeft het college als archiefzorgdrager voor 
de vervanging van blijvend te bewaren 
archiefbescheiden tevoren een machtiging van 
Gedeputeerde Staten ontvangen op basis van Art. 7 
AW? 

TVW 

TVW 

TVW 

TVW 

Ja: 
Niet is opgenomen op basis van welke 
categorie(en) van de selectielijst deze worden 
vemietigd. Er wordt vaak een standaard 
bewaartermijn van 10 jaar gehanteerd. Hiermee is 
recent door de streekarchivaris ingestemd. 

Ja: 
Er wordt een specificatie van de te vernietigen 
dossiers gemaakt. De behandelaars van de te 
vemietigen archiefbescheiden worden 
geraadpleegd voordat vernietiging plaats vindt. 
Er wordt machtiging tot vernietiging aangevraagd 
bij de Streekarchivaris van het RHC. 

Nee: 
Formeel doet het waterschap niet aan 
vervanging en is het papieren archief leidend. 
Wel worden (sinds juni 2004) alle 
archiefbescheiden gescand en opgeslagen in 
het DMS/RMA. De archiefbescheiden zijn 
daarin op zaak/dossier te raadplegen. 

Geadviseerd wordt in de toekomstige overzichten van 
te vernietigen archiefbescheiden die ter goedkeuring 
naar de streekarchivaris gaan, de categorie(en) te 
vermelden van de selectielijst voor waterschappen op 
basis waarvan zal worden vernietigd. 

Geadviseerd wordt in 2014 z.s.m door het dagelijks 
bestuur, na advies door de streekarchivaris, op basis 
van de in de Archiefregeling gestelde voorwaarden, 
een formeel besluit tot vervanging te laten nemen. Zie 
ook punt 3.1 

5.4 Vervreemding, besluiten en verklaringen 
a Heeft het college als archiefzorgdrager in de 
afgelopen 5 jaar archiefbescheiden 
vervreemd 9 

b Zo ja. heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een 
machtiging van de minister van OCW ontvangen? 
c Zo ja, heeft de zorgdrager de juiste deskundigen 
geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot 
vervreemding? 

Nee 

TVW 

TVW 

10 



d Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de 
vervreemding opgemaakt en het besluit tot 
vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt? 

TVW 

ü. Oveibrengincj van archietbeschoidon naar de archifjfbewaarplaatf; 

Hoofdvraag: Brengt het waterschap het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de 
praktijk? 

6.1 Overbrenging na 20 jaar 
a Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van het 
waterschap, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar 
de daarvoor aangewezen openbare 
archiefbewaarplaats? 

b Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet 
overgebracht? 
c Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, 
principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige 
overbrenging? 

TVW 
Ja : 
De archiefbescheiden van de rechtsvoorgangers 
van HDSR (t/m 1994) zijn overgebracht naar het 
RHC. Het 10-jarenblok 1994-2003 zal in 2024 naar 
het RHC moeten worden overgebracht. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

6.2 Verklaringen van overbrenging 
Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager, 
samen met de beheerder van de 
archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een 
verklaring op? 

TVW 
Ja .Geen nadere actie noodzakelijk. 

6,3 N iet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering 
Heeft het college als archiefzorgdrager voor 
archiefbescheiden die om redenen van 
bedrijfsvoering niet na 20 jaar overgebracht kunnen 
worden een machtiging tot opschorting van 
overbrenging aangevraagd en ontvangen van 
Gedeputeerde Staten? 

TVW Niet van toepassing. 

7. Archit'thowaaiplaatson. aicltiofmiinten on e-dopoU 

Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 

7.1 Archieforganisatie/ kwaliteitszorg/ 
benchmark 
a Is er door het waterschap een (waterschaps- of 
regionale) archiefinstelling aangewezen ten 
behoeve van de uitvoering van het beheer van de 
archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats? 

b Werkt de archieforganisatie op basis van een 

Ja : 
Door het aansluiten bij de Gemeenschappelijke 
Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek 
en Lopikerwaard te Woerden. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 
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Hoofdvraag: Voldoet het waterschap in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 

8.1 Beschikbaarheid originelen en dubbelen 
a Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende 
archiefbescheiden voor een ieder kosteloos te 
raadplegen 9 

b Kan een ieder al dan niet op eigen kosten 
afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de 
archiefbescheiden (laten) maken? 

c Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
regels opgesteld over de genoemde kosten? 

TVW 

TVW 

TVW 

Ja 

Ja 

Ja 
In de legesverordening van de gemeente Woerden 
(centrumgemeente van de GR) zijn de regels voor 
het RHC hierover opgenomen. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar 
a Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
de eventuele beperking van de openbaarheid van 
bepaalde archiefbescheiden na overbrenging 
schriftelijk gemotiveerd op basis van artikel 15 van 
de Archiefwet? 

TVW 

Ja : 
Wanneer dit van toepassing is, is dit opgenomen in 
de verklaringen van overbrenging naar de 
archiefbewaarplaats en verantwoord in de 
inventarissen. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

b Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
tevoren advies ingewonnen van de beheerder van 
de archiefbewaarplaats? 

TVW Ja 

c Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
voldoende rekening gehouden met artikel 15a van 
de Archiefwet die de beperking van de 
openbaarheid van archiefbescheiden op het gebied 
van milieu-informatie inperkt? 

Ja 

d Hebben het dagelijks bestuur als archief-
zorgdrager en de beheerder van de archief
bewaarplaats het besluit tot de beperking aan de 
openbaarheid van bepaalde overgebrachte 
archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van 
overbrenging 9 

TVW Ja 

8.3 Beperking openbaarheid na 75 jaar 
Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
voor de archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 
jaar en die het toch niet openbaar wil maken een 
machtiging tot opschorting van openbaarmaking 
aangevraagd en ontvangen van Gedeputeerde 
Staten? 

TVW 

Niet van toepassing. Geen nadere actie noodzakelijk. 
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8.4 Afwijzing raadpleging of gebruik 
a Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats 
regels geformuleerd omtrent afwijzing van 
raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden 
wegens de slechte materiële toestand ervan of de 
onveiligheid van de verzoeker? 

Ja: 
Dit is vastgelegd in het bezoekers-
/studiezaalreglement van het RHC. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats 
de afwijzing van een verzoek tot raadpleging of 
gebruik gemotiveerd 9 

Niet van toepassing 

8.5 Uitleningen aan overheidsorgaan en 
deskundige instelling 
a Voldoet de beheerder van de 
archiefbewaarplaats aan zijn wettelijke verplichting 
om de overgebrachte archiefbescheiden voor 
bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende 
overheidsorgaan' 
Is dit wel/niet voorgevallen 9 

Ja Geen nadere actie noodzakelijk. 

b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats 
inhoudelijke en financiële voorwaarden 
geformuleerd waaraan de uitlening van 
archiefbescheiden aan deskundige externe 
instellingen is verbonden? 

TVW Ja 

8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik 
a Is er een reglement voor het fysieke bezoek en 
gebruik van de publieksruimte bij de 
archiefbewaarplaats? 

b Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik 
van een kwaliteitshandvest? 

Ja 
Er is een bezoekers-Zstudiezaalreglement, te 
vinden op de website en in de studiezaal. Tevens 
krijgt een bezoeker deze bij zijn eerste bezoek 
overhandigt en tekent voor gezien. 

Nee 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

c Zo ja. werkt de archieforganisatie mee aan de 
monitor dienstverlening? 

Nee 

8.7 Regulering digitaal bezoek en gebruik 
Beschikt de archieforganisatie over een digitale 
frontoffice met tenminste een toegang tot de 
collectie (registratie) en het bezoek- en 
gebruiksreglement? 

Ja: 
Via de website www.mcriinstreek.nl 

Geen nadere actie noodzakelijk. 
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9. Rumpon, calamiteiten on voilkiheid 

Hoofdvraag: Heeft het waterschap plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij 
bijzondere omstandigheden? 

9.1 Onderdeel rampenplan waterschap 
Beschikt het waterschap/de regio over een 
risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten 
minste procedures met betrekking tot de 
verplaatsing of veiligstelling van objecten met een 
cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) 
archiefbescheiden zijn opgenomen? 

Nee: 
HDSR is v.w.b. het dynamisch en semi-statisch 
archief niet opgenomen in het Regionaal 
Risicoprofiel (hoofdstuk Cultureel Erfgoed) van 
de VRU uit 2011. 

Het RHC is wel opgenomen in bovengenoemd 
Regionaal Risicoprofiel. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

9.2 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming 
a Heeft het waterschap een veiligheidsplan voor de 
archiefruimten en archiefbewaarplaats met een 
calamiteitenplan en ontruimingsplan? 

J a : 
Het Calamiteitenplan archief besteedt o.a 
aandacht aan verantwoordelijkheden, reikwijdte en 
handelswijzen. 

Er is een concept- intern calamiteitenplan voor de 
archieven in de archiefbewaarplaats van het RHC 
te Woerden. Deze organisatie heeft een 
calamiteitencontract afgesloten met Restauratie
atelier Helmond. 

Beleg het jaarlijks nalopen en actualiseren van het 
intern calamiteitenplan in het vaste takenpakket van 
een functie. 
Het RHC zal in 2014 haar intern calamiteitenplan 
vaststellen. 

b Heeft het waterschap daarin een verzamelplaats 
aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden 
o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? 
(zie ook 9.1) 

Nee: 
Hiervoor kan indien nodig terug gevallen 
worden op het calamiteitencontract afgesloten 
door HDSR met Restauratieatelier Sterken (c.q. 
Documentwacht). 

Het RHC heeft een calamiteitencontract bij 
Restauratieatelier Helmond afgesloten. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 

9.3 Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk 
a Stelt het waterschap de archieforganisatie in 
staat mee te doen aan een regionaal 
veiligheidsnetwerk voor erfgoedinstellingen? 

Ja Geen nadere actie noodzakelijk. 

b Stelt het waterschap de archiefbewaarplaats in 
staat mee te doen aan incidentenregistratie richting 
het landelijke veiligheidsnetwerk? 

Ja Geen nadere actie noodzakelijk. 
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c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe 
provinciale toezichthouders? 

Ja: 
In het inspectierapport archieven HDSR 2010 
wordt de aanbeveling gedaan het overzicht 
bedrijfsapplicaties aan le passen door er de 
noodzakelijke metadata aan te koppelen. 

Geadviseerd wordt het overzicht bedrijfsapplicaties in 
2014 aan te passen conform de aanbeveling uit 2010. 

10.3 Mensen, kwalitatief tbv beheer 
a. Kan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het 
onder 10.2 bedoelde personeel aangeven alsmede 
hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie 
ook 2.2.) 

Ja : 
Het functie-niveau is vastgesteld op 
LBO/MBO/HBO-werk en denkniveau. De 
betreffende functionarissen hebben allen een 
MBO, HBO- of WO-opleiding gevolgd. 
Er was in 2013 geen medewerker in opleiding. 

Geen nadere actie noodzakelijk 

b. Kunnen alle soorten wettelijk verplichte 
werkzaamheden naar behoren worden gedaan 9 

Ja 

c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe 
provinciale toezichthouders? 

Nee Geen nadere actie noodzakelijk 

10.4 Mensen, kwantitatief tbv toezicht 
Hoeveel formatieruimte heeft het dagelijks bestuur als 
archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het 
beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats 
overgebrachte archiefbescheiden? Dit betreft de 
streekarchivaris met de archiefinspecteur(s) en/of 
andere medewerkers. (Zie ook 2.2.) 

Bij het RHC is 0,8 fte beschikbaar t.b.v. de 
toezichthoudende rol voor het gehele werkgebied. 
Dif bestaat uit 0,6 fte adjunct- streekarchivaris / 
archiefinspecteur en 0,2 fte archivist. 

Geen nadere actie noodzakelijk. 
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10. Middelen en mensen 

Hoofdvraag: Kan het waterschap beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de 
archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt 
alsmede hun kwaliteitsniveau? 

10.1 Middelen 
Hoeveel middelen stelt het dagelijks bestuur als 
archiefzorgdrager na goedkeuring door het 
algemeen bestuur ter beschikking om de kosten te 
dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van 
de zorg voor c.q. het beheer van de 
archiefbescheiden van de organen van het 
waterschap en het toezicht daarop? 

10.2 Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer 
a. Hoeveel mensen (fte's) stelt het dagelijks 
bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door 
het algemeen bestuur ter beschikking om de kosten 
te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening 
van de zorg voor c.q. het beheer van de 
archiefbescheiden van de organen van het 
waterschap resp. voor en na overbrenging van de 
archiefbescheiden naar de 
archiefbewaarplaats? (Zie ook 2.2.) 

b. Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte 
werkzaamheden? 

Het totale bedrag aan uitgaven op de begroting in 
2013 is € 119.500.000,-. 
Kostensoorten t.a.v. het beheer van archief
bescheiden is in generieke kostenposten op de 
begroting opgenomen. Dat maakt het lastig een 
indicatie te geven van de exacte kosten, toe te 
kennen aan archiefbeheer. 

Voor de bijdrage aan de GR RHC Rijnstreek en 
Lopikerwaard (inclusief toezicht op de zorg) is in 
2013 € 122.449,-gereserveerd. 

De totale omvang van de waterschapsorganisatie 
besloeg in 2012 421 fte, waarvan ongeveer 360 
fte aan informatieverwerkende en -beherende 
functies (Afgeleid van het sociaal jaarverslag 2012, 
opgesteld juni 2013). 
Hiervan is 12,8 fte bestemd voor het beheer van 
de archiefbescheiden / informatiebeheer (IcA, voor 
overbrenging naar het RHC). 
De formatie van IcA bestond uit Medewerker DIV: 
2.8 fte. Medewerker scanning: 0,4 fte. 
Applicatiebeheerder DMS: Ifte, Adviseur: Ifte, 
Intormatieanalist: 0,8fte, Informatiearchitect: Ifte 
en afdelingshoofd Ifte, Medewerkers ICT 
helpdesk 2fte en Medewerkers ICT technisch 
applicatiebeheer 2,8 fte 

Bij het RHC is in 2013 8,7 fte beschikbaar t.b.v. de 
uitvoering van haar taken voor het gehele 
werkgebied. Dit bestaat uit 7 fte in vaste dienst, 
0,4 fte boven de organieke sterkte, 0,6 fte in 
tijdelijke dienst en 0,7 fte via De Sluisgroep in 
dienst. 
Deels: 
Bijhouden van een actueel compleet en logisch 
samenhangende overzichten betreffende digitale 
infonnatie. Werkzaamheden zijn in DMS/RMA 
geregeld, buiten DMS/RMA zoals WIS, IRIS, EBS 
etc. zijn geen schriftelijke afspraken gemaakt over 
beheer van archiefbescheiden. Verder is er nog 
sprake van werkvoorraad, d.w.z. dossiers of 
stukken die nog verwerkt moeten worden. De 
omvang van de achterstand is niet uit te drukken. 
In het CAB (wijzigingenoverleg) staat op de 
planning om bedrijfsregels ICT voor te stellen 
waaronder die voor archief- en informatiebeheer. 
De planning is dat dit in 2014 gereed is. 

Geadviseerd wordt aan het weg werken van de 
achterstand in 2014 aandacht te besteden en er 
capaciteit voor in te zetten. 
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1.0. Overzicht en afbakening 

1.1. Aanleiding / opdracht. 

Door de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) heeft er een verandering 
plaatsgevonden in het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen, van onder andere de Archiefwet 1995. Het specifieke toezicht, vooraf, 
door de provincie is vervangen door generiek toezicht op de informatie‐ en archiefketen van de 
waterschappen op basis van de Archiefwet 1995 (art. 38 en 40) achteraf. Waterschappen zijn meer dan 
voorheen zelf verantwoordelijk voor de volledige archiefketen1. 
 
Het Hoogheemraadschap is aangesloten bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard en de daaraan verbonden 
streekarchivaris is belast met het toezicht op de archiefzorg en het informatiebeheer van het waterschap. 
Vanuit deze rol wordt HDSR vanuit het RHC ondersteund bij de interne toetsing van het informatiebeheer 
aan de wettelijke eisen. Omdat het de eerste keer is dat dit gebeurt onder het regiem van eerdergenoemde 
wet RGT, heeft de streekarchivaris afgestemd met de provincie Utrecht, welke gegevens zij als extern 
toezichthouder precies van het waterschap wenst te ontvangen. Daarop is gekozen voor een rapportage in 
de vorm van Kritische Prestatie Indicatoren (hierna KPI’s genoemd) voor het archief. 

 
In de maanden april en mei 2014 is de toetsing op de archiefzorg uitgevoerd wat geresulteerd heeft in de 
rapportage archief KPI’s 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van d.d.12 mei 2013.  
In de rapportage heeft de streekarchivaris een aantal aanbevelingen gedaan in de vorm van te ondernemen 
acties door de archiefzorgdrager (HDSR) op de Kritische Prestatie Indicatoren. Het voorliggende document 
is de uitwerking van deze te ondernemen acties, vertaald naar een plan van aanpak waarbij gestreefd is een 
zo concreet mogelijk plan neer te leggen met de uit te voeren activiteiten. 

1.2. Doelen. 

Doelen: 
 Alle adviezen in de vorm van te ondernemen acties door de archiefzorgdrager uit de rapportage 

archief KPI’s 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van d.d. 12 mei 2014 te vertalen naar 
concrete actiepunten en uit te voeren werkzaamheden. 

 De actiepunten archief KPI’s te beleggen bij een verantwoordelijke afdeling/medewerker. 
 De actiepunten archief KPI’s uit te zetten in een tijdsplanning. 

1.3. Beoogd resultaat 

Beoogd resultaat: 
Door de actiepunten uit de rapportage archief KPI’s op te pakken en de oplossingen uit te voeren en te 
implementeren voldoet HDSR aan de wettelijke verplichting, zoals beschreven in de Archiefwet 1995 en 
Archiefregeling 2009. Verder verhoogd het de kwaliteit op het beheer en de zorg i.h.k.v. informatie‐ en 
archiefmanagement ten aanzien van archiefbescheiden. 

1.4. Overzicht Planning 

Doelstelling is om de actiepunten uit rapportage archief KPI’s 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden van d.d.12 mei 2014 voor de volgende toetsing van de archiefzorg op de KPI’s (medio begin 2015) 
op te pakken en op te lossen. 

 

                                                 
1 Een toelichting op het interbestuurlijk archieftoezicht i.c.m. de veranderde wetgeving is te vinden in 
bijlage 1. 
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1.5. Projectorganisatie, rolverdeling en voortgangsbewaking. 

 
Het afdelingshoofd ICA bewaakt de kaders van de opdracht en het Plan van Aanpak. Tevens stelt Het 
afdelingshoofd ICA de prioriteiten binnen het project vast, neemt eindbesluiten op basis van voorstellen 
gemaakt door de projectleider en kiest indien noodzakelijk uit alternatieve oplossingen. Tevens beslist het 
afdelingshoofd ICA over toekenning van vereiste middelen (personele capaciteit) aan het project.  
 
Jan Janssen is aangewezen als projectleider en is o.a. verantwoordelijk voor het bewaken van  de 
voortgang van projectuitvoering, het samenstellen van de projectorganisatie, de projectuitvoering, 
aansturing van projectmedewerkers en toets op de kwaliteit van op te leveren producten. De projectleider 
rapporteert aan het afdelingshoofd van ICA. 
 
Op basis van het Besluit Informatiebeheer HDSR 20092 zijn de proceseigenaren binnen de organisatie (de 
afdelingshoofden) verantwoordelijk voor het informatiebeheer voor het betreffende proces. Omdat de 
uitvoering van dit Plan van Aanpak primair betrekking heeft op de ondersteunende dienstverlening van 
afdelingen ten aanzien van Archief‐ en informatiebeheer valt de uitvoering geheel onder de afdeling 
Informatiecentrum en Automatisering. Waar nodig zal input gevraagd worden van andere afdelingen en/of 
proceseigenaren. Het team Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de afdeling (ICA) ondersteunt 
de afdelingen bij het beheren en archiveren van de informatie en heeft de ambtelijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de ondersteuning.  

De rolverdeling en taken en verantwoordelijkheden binnen het project zijn als volgt in het onderstaande 
tabel samengevat: 
 

Naam, Functie en Rol  Taken en Verantwoordelijkheden 

Martin Brederoo – Afdelingshoofd ICA  Opdrachtgever. 

Jan Janssen ‐ i‐adviseur 
Projectleider 

De projectleider coördineert het projectteam en is 
verantwoordelijk voor kwaliteitsborging van projectuitvoering 
en hij bewaakt de projectaanpak en het tijdschema. Hij 
rapporteert aan het afdelingshoofd van ICA. 

Dennis van Noort – Medewerker DIV 
Projectmedewerker 

Inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
actiepunten. Rapporteert aan de Projectleider. 

Jaap Doornbosch – Medewerker DIV 
Projectmedewerker 

Inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
actiepunten. Rapporteert aan de Projectleider. 

 
Een verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden per actiepunt is gemaakt in hoofdstuk 2 en is 
per actiepunt aangegeven.  
 
Voortgangsbewaking. 
De bewaking van gestelde doelen, resultaten en producten ligt primair bij de projectleider Jan Janssen, I‐
adviseur binnen de afdeling ICA. Op basis van de planning en de activiteiten zal maandelijks monitoring 
plaatsvinden op het behalen van de gestelde resultaten en opleverdata. De resultaten uit deze maandelijks 
monitoring zullen tevens maandelijks worden besproken in het portefeuillehoudersoverleg. Waar nodig zal 
bijsturing van de planning plaatsvinden. 
 
Tevens zullen de opgeleverde resultaten van de actiepunten ter kennisname schriftelijk op ambtelijk niveau 
worden gecommuniceerd aan de streekarchivaris van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard en aan het College. 

                                                 
2 Er wordt gewerkt aan een nieuw besluit informatiebeheer HDSR 
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1.6. Kaders en wetgeving. 

 

Regelgeving HDSR 

Voor het documentenbeheer in de HDSR organisatie zijn in 2009 de Archiefverordening en het Besluit 

Informatiebeheer vastgesteld.  

 

Landelijke kaders. 

1. Archiefwet 1995.  

2. Archiefbesluit 1995 

3. Archiefregeling 2009. 

 

Naast deze regelingen zijn er de afgelopen jaren enkele normen van belang geworden: 

 NEN‐ISO 15489 (informatie‐ en archiefmanagement) 

 NEN‐ISO 23081 (records management processen; metadata voor records) 

 NEN‐ISO 2082 (functionele eisen informatie‐ en archiefmanagement in programmatuur) 
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2.0. Aanpak actiepunten Archief KPI’s 2013. 
Uit de rapportage archief KPI’s 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van d.d.12 mei 2014 komt 
een aantal adviezen naar voren in de vorm van actiepunten voor de zorgdrager (Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden).  
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de archief KPI’s actiepunten met daarbij een toelichting op de 
bijbehorende aanpak van deze actiepunten. Uit de rapportage archief KPI’s 2013 volgt dat de komende 
jaren vooral aandacht moet worden besteed aan de volgende punten: 
 
1.1 Archiefverordening (mogelijk sprake van taakverwaarlozing);  
1.5 Gemeenschappelijke regelingen (geen sprake van taakverwaarlozing); 
2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer (mogelijk sprake van taakverwaarlozing): 
3.1 Geordend overzicht (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
3.2 Authenticiteit en context (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
3.6 Systeem voor duurzaamheid (geen sprake van taakverwaarlozing); 
4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer (geen sprake van taakverwaarlozing); 
4.2 Functionele eisen (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
4.3 Aanvullende metagegevens (geen sprake van taakverwaarlozing); 
4.4 Opslagformaat (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
4.6 Converteren en migreren (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
5.2 Vernietiging en verklaringen (mogelijk sprake van taakverwaarlozing); 
7.4 E‐depot (geen sprake van taakverwaarlozing); 
9.2 Plan veiligheid, calimiteiten en ontruiming (geen sprake van taakverwaarlozing); 
9.3 Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk (geen sprake van taakverwaarlozing); 
10.2b Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer (geen sprake van taakverwaarlozing). 
 
De actiepunten voortkomend uit de archief KPI’s 1.1, 4.6, 5.1, 5.2, 9.2 en 9.3 zijn in het rapport archief KPI’s 
2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op pagina 2 niet als specifiek aandachtspunt benoemt 
maar bevatten wel een advies van de Streekarchivaris als een te ondernemen actie voor de zorgdrager 
(HDSR). 
 
Voor elk actiepunt voortkomend uit de archief KPI’s is in een overzicht weergegeven uit welke norm 
(Kritische Prestatie Indicator) het actiepunt voorkomt, de te ondernemen actie door de zorgdrager (advies 
streekarchivaris), de actiepunten concreet omgezet naar een activiteit voor de zorgdrager (actie HDSR), 
wanneer het actiepunt wordt opgepakt en  door wie (de verantwoordelijke) het actiepunt wordt opgepakt. 
Bij enkele actiepunten is tevens een toelichting gegeven ter verduidelijking van het actiepunt. 
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2.01. Actiepunt 01: KPI 1.1 Archiefverordening. 

 
Norm (KPI) 

1.1 Archiefverordening 
Beschikt het waterschap over een geactualiseerde, door het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening inzake de 
archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet‐ en regelgeving? Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? 

T e ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt de huidige Archiefverordening (en Besluit Informatiebeheer) te actualiseren op basis van de meest 
recente model‐archiefverordening (zie: www.archiefbrain.nl onder producten, archiefbeheer).Het jaarlijks nalopen en 
actualiseren van de Archiefverordening (en Besluit Informatiebeheer) dient in het vaste takenpakket van een functie 
ondergebracht te worden. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

Actualiseren en vaststellen 
Archiefverordening en Besluit  
informatiebeheer op basis van de 
meest recente model‐
archiefverordening. 

‐ Actualiseren Archiefverordening en Besluit  
informatiebeheer gereed juli 2014. 
‐ Vaststelling Archiefverordening Gereed 
september 2014. 
‐ Vaststelling besluit informatiebeheer 
gereed september 2014. 

Actualisering archiefverordening 
door Karin Wijma (JZ) in 
samenspraak met Jaap 
Doornbosch (ICA), opstellen 
besluit informatiebeheer door 
Jaap Doornbosch (ICA), 
Vaststelling Archiefverordening 
en Besluit  informatiebeheer 
door College. 

 
Toelichting. 
Op dit moment gelden de Archiefverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 van 16 september 
2009 en het besluit informatiebeheer 2009 van 3 november 2009. 
 
Op te leveren producten. 
‐ Archiefverordening 
‐ Besluit informatiebeheer 
 
2.02. Actiepunt 02: KPI 1.5 Gemeenschappelijke regelingen. 
 

Norm (KPI) 
1.5 Gemeenschappelijke regelingen 
Treft het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling waarin het waterschap 
participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden? 

T e ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Uitbesteding van taken, samenwerkingsverbanden: HDSR ontkomt niet aan alle ontwikkelingen rond het uitplaatsen 
van taken en werkzaamheden (zoals in het geval van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap 
Utrecht). Ook in dergelijke gevallen blijft het college van dijkgraaf en hoogheemraden zorgdrager voor het archief‐ en 
informatiebeheer door een verbonden of externe partij. In de Gemeenschappelijke Regeling dan wel de 
dienstverleningsovereenkomst dienen dan ook afspraken over het archief‐ en informatiebeheer te worden vastgelegd. 

Activiteit HDSR  Wanneer  Wie 

‐ 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. 

Dennis van Noort (ICA) 

 
Toelichting. 
Bij het uitbesteding van taken en samenwerkingsverbanden blijft het college van dijkgraaf en hoogheemraden 
zorgdrager voor het archief‐ en informatiebeheer door een verbonden of externe partij. In de Gemeenschappelijke 
Regeling dan wel de dienstverleningsovereenkomst dienen dan ook afspraken over het archief‐ en informatiebeheer te 
worden vastgelegd. 
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Verder worden er in toenemende mate samenwerkingsverbanden aangegaan waarin het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden deelneemt of bij betrokken is. In het kader van de archiefzorg is het wenselijk deze 
samenwerkingen in beeld te brengen en vast te leggen op welke manier de archiefzorg is geregeld en welke rol 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden daarin speelt. 
 
Op te leveren producten. 
‐ Informerende brief aan gemeenschappelijke regelingen van het waterschapshuis en Belastingsamenwerking 
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht ten aanzien van toezicht op de archiefzorg. 
‐ Overzicht archiefplicht HDSR en gemaakte afspraken ten aanzien van archiefzorg en beheer in het kader van 
samenwerkingsverbanden welke niet geregeld zijn in een gemeenschappelijke regeling. Doel van dit overzicht is helder 
in beeld te brengen welke archiefplichten HDSR heeft in samenwerkingsverbanden en deze archiefplichten te kunnen 
bewaken. 

2.03. Actiepunt 03: KPI 2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer 

 
Norm (KPI) 

2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer 
a Maakt het dagelijks bestuur als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een 
kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd? 
b Zo ja, welk systeem? 
c Zo ja, voldoet het beheer van de archiefbescheiden 
aan de eisen van dat kwaliteitssysteem? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Om te waarborgen dat HDSR aan de eisen van de wet voldoet moet er een kwaliteitssysteem voor de 
informatiehuishouding van de organisatie worden ingericht en geïmplementeerd. De archiefwetgeving schrijft niet voor 
hoe een kwaliteitssysteem vormgegeven moet worden, maar stelt in de toelichting op de Archiefregeling wel dat "elke 
overheidsorganisatie kwaliteitseisen stelt aan informatie‐ en archiefmanagement in overeenstemming met haar 
verantwoordelijkheden en uitvoering van taken". De organisatie moet kunnen aantonen dat beschreven is waar 
verantwoordelijkheden zijn belegd, hoe taken dienen te worden uitgevoerd om een vooraf bepaalde kwaliteit te bereiken 
en in hoeverre aan bepaalde standaarden wordt voldaan (bijvoorbeeld NEN 2082) en dat regelmatig interne toetsing en 
evaluatie plaatsvinden. Voor dit laatste is toepassing van bijvoorbeeld de cirkel van Deming (Plan‐Do‐Check‐Act) aan te 
bevelen. 
 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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.   
 

Dennis van Noort (ICA) in 
samenspraak met KAM (Rob 
Derriks) 

 
Toelichting. 
Artikel 16 van de archiefregeling 2009 schrijft voor dat de zorgdrager ervoor zorgt dat het beheer van zijn 
archiefbescheiden voldoet aan de toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. 
Zoals in het advies van de streekarchivaris meegegeven schrijft de wetgeving niet voor hoe een kwaliteitssysteem 
vormgegeven moet worden. Wel stelt het artikel dat elke overheidsorganisatie eisen stelt aan informatie‐ en 
archiefmanagement. Waarbij het van belang is dat voor een kwaliteitssysteem wordt voldaan aan bepaalde 
standaarden. Ten aanzien van archiefwetgeving is dat NEN2082:2008 (eisen voor functionaliteit van informatie‐ en 
archiefmanagement in programmatuur). 
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Deze norm geeft functionele eisen die moeten worden geïmplementeerd in systemen, hetzij specifieke informatie‐ en 
archiefmanagement systemen, hetzij specifieke bedrijfsapplicaties om archiefbescheiden te kunnen beheren. Deze 
norm sluit tevens aan bij internationaal gespecificeerde standaarden. 
 
Op te leveren producten. 
‐ Beschrijving kwaliteitsysteem informatie‐ en archiefmanagement. 

2.04. Actiepunt 04: KPI 3.1 Geordend overzicht en KPI 5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen 

 
De actiepunten van archief KPI’s 3.1 Geordend overzicht en 5.3 5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen zijn 
gecombineerd om dat deze leiden tot 1 actiepunt. 
 

Norm (KPI) 
3.1 Geordend overzicht 
Beschikt het waterschap over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) 
archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende “ordenings‐
structuur'' 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
In principe zijn zowel de analoge als de digitale dossiers (met de te bewaren alsook de te vernietigen archiefbescheiden) 
compleet. Geadviseerd wordt een einde te maken aan de hybride archivering. Dit dient uiteraard op zorgvuldige wijze te 
gebeuren. Opmerking: Het betreft hier de toetsing van de te bewaren, analoge bescheiden. Het papieren archief is 
namelijk nog steeds leidend. 

Norm (KPI) 
5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen 
a Past het waterschap vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of 
omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]9 
b Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de 
in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens? 
c Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend 
te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt? 
d Zo ja. heeft het college als archiefzorgdrager voor de vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden tevoren 
een machtiging van Gedeputeerde Staten ontvangen op basis van Art. 7 AW? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt in 2014 z.s.m door het dagelijks bestuur, na advies door de streekarchivaris, op basis van de in de 
Archiefregeling gestelde voorwaarden, een formeel besluit tot vervanging te laten nemen. Zie ook punt 3.1 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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. 

Jaap Doornbosch 
(ICA),  
vaststelling 
vervangingsbesluit 
en Handboek 
vervangen 
archiefbescheiden 
door D&H 

 
Toelichting. 
Op dit moment zijn de analoge (papieren) archiefbescheiden binnen de HDSR leidend i.h.k.v. de archiefwet, hoewel er 
tevens digitaal wordt gewerkt en digitale dossiers worden samengesteld (ten aanzien van het archief wordt dan 
gesproken over hybride archivering).  Om volledig aan digitaal werken en digitale archivering te kunnen voldoen dient 
een vervangingsbesluit voor te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden genomen te worden. Het nemen van een 
vervangingsbesluit  en het vaststellen van het Handboek vervangen archiefbescheiden zijn de kaders waardoor het 
digitale archief en de digitale dossiervorming leidend wordt. 
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Na vaststelling van het vervangingsbesluit en Handboek vervangen archiefbescheiden zal een implementatietraject 
volgen waarbij de bedrijfsprocessen getoetst worden aan het handboek. Per bedrijfsproces zal geïnventariseerd 
worden welke stappen nog gezet moeten worden om aan volledige digitale archivering volgens de kaders 
(bijvoorbeeld digitale handtekening) uit het Handboek vervangen archiefbescheiden te voldoen. Deze inventarisatie zal 
uitgevoerd worden door de medewerkers van DIV in overleg met de proceseigenaren. Vervolgens zal per bedrijfsproces 
met de proceseigenaren beslissingen worden genomen op welke manier en wanneer implementatie zal plaatsvinden. 
 
Op te leveren producten. 
‐ Vervangingsbesluit archiefbescheiden 
‐ Handboek vervanging archiefbescheiden. 

 2.05. Actiepunt 05: KPI 3.2 Authenticiteit en context 

 
Norm (KPI) 

3.2 Authenticiteit en context 
Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) 
archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld: 
a.1 – de inhoud, structuur en verschijningsvorm; 
a.2 – wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt: 
a.3 – de samenhang met andere archiefbescheiden; 
a.4 – de uitgevoerde beheeractiviteiten; 
a.5 – de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden. 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt, een metagegevensschema conform NEN‐ISO 23081 vast te stellen en dit ook te doen voor de overige 
bedrijfsapplicaties waarin informatie is vastgelegd. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

Opstellen metagegevensschema 
conform NEN‐ISO 23081. 

Metagegevensschema  gereed juli 2014, 
waardoor dit geïntegreerd kan worden als 
bijlage in het handboek vervangen 
archiefbescheiden. 

Jaap Doornbosch (ICA) 

 
Toelichting. 
Artikel 19 uit de archiefregeling 2009 schrijft een metagegevensschema voor conform NEN‐ISO 23081. Het vastleggen 
van een metagegevensschema is onder meer noodzakelijk om de authenticiteit van de archiefbescheiden te kunnen 
aantonen en om verantwoording af te kunnen leggen ten aanzien van beheer.  
Naast een metagegevensschema voor het DMS willen we tevens metagegevensschema’s opstellen voor bedrijfs 
kritsche applicaties waarin archiefbescheiden zijn opgeslagen. 
 
Op te leveren producten. 
‐ Metagegevensschema 
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2.06. Actiepunt 06: KPI 3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers 

 
Norm (KPI) 

3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers 
Gebruikt het waterschap duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren. 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt na te gaan of het gebruikte papier voldoet aan de wettelijke eisen in de Archiefregeling ( art. 4: Papier 
voldoet aan NEN 2728:2006). 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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. 

Dennis van Noort (ICA) in 
samenspraak met Interne 
Zaken. 

 
Toelichting. 
Conform de archiefregeling 2009 art 4 vastgesteld op 12 december 2009 dient papier voor archiefbescheiden te 
voldoen aan NEN 2728:2006. Op dit moment wordt binnen HDSR gebruik gemaakt van Océ Black Label papier. Het 
voldoet wel aan een ISO norm voor houdbaarheid (ISO 9706), maar is niet meer conform de archiefwet 1995 vanwege 
de veranderende regelgeving in de archiefregeling 2009. Papier dat uitsluitend voldoet aan ISO norm 9706 biedt geen 
gelijkwaardige bescherming meer aan NEN 2728:2006. Naast NEN2728:2006 biedt papier dat voldoet aan de 
vergelijkbare norm ISO11108 wel gelijkwaardige bescherming. 

2.07. Actiepunt 07: KPI 3.6 Systeem voor duurzaamheid 

 
Norm (KPI) 

3.6 Systeem voor duurzaamheid 
Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 3.4 en 3.5 zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te 
bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat 
wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiële staat gebracht en gehouden? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt een bewaarstrategie vast te leggen in de beleidsstukken over informatievoorziening en te zorgen voor 
een systeem van duurzaamheid voor de digitale archiefbescheiden. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

Opstellen bewaarstrategie duurzaamheid van 
digitale archiefbescheiden 

December 2014  ICA 

 
Toelichting. 
Net zoals andere overheden staat ook de HDSR voor de uitdaging digitale informatie te beheren en bewaring voor de 
lange termijn mogelijk te maken. Omdat lastig is in te schatten welke digitale bestandsformaten voor langere termijn 
houdbaar zijn zal de bewaarstrategie zich voornamelijk richten op hoe te handelen wanneer een randvoorwaarde voor 
digitale bewaring (bijvoorbeeld opslagformaat of drager) wijzigt en wie daarvoor verantwoordelijk is. 
 
Op te leveren producten. 
‐ Bewaarstrategie duurzaamheid van digitale archiefbescheiden 
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2.08. Actiepunt 08: KPI 4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer 

 
Norm (KPI) 

4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer 
Werkt het waterschap op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt voor bestaande processen binnen HDSR jaarlijks na te gaan of nog voldaan wordt aan de wettelijke 
eisen en regels (o.a. op basis van RODIN toets) en dit te beleggen in het vaste takenpakket van een functie. 
Uit het oogpunt van efficiency is het raadzaam een einde te maken aan de hybride archivering. Dit dient uiteraard op 
zorgvuldige wijze te gebeuren. Voor volledig te digitaliseren processen dient de gebruikelijke procedure in samenwerking 
met de streekarchivaris gevolgd te worden. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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. 

Jan Janssen (ICA) 

 
Toelichting. 
RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer) is ontwikkeld als een handige wegwijzer op het gebied 
van de gehele digitale beheeromgeving3. In de vorm van een checklist kan gemeten worden in welke mate de 
organisatie ‘in control’ is als het gaat om de verschillende vastgestelde normen en standaarden op het gebied van 
digitale informatievoorziening. RODIN is toepasbaar op het beheer van alle digitale informatie en documenten in een 
organisatie. Niet alleen de in Document Management Systemen of Record Management Applicaties beheerde 
informatie, maar ook die in procesgebonden (vak)applicaties, Enterprise Content Managementsystemen of het geheel 
van deze systemen (architectuur). 
 
Ondanks dat RODIN geen wettelijke verplichting is, willen we in het toenemend digitaal werken/archiveren RODIN 
gebruiken om in control te zijn aangaande digitaal archiefbeheer. Tevens sluit de RODIN toets aan in de vormgeving van 
het kwaliteitssysteem aangaande informatie‐ en archiefmanagement en kan tevens dienen als toetsing van de kwaliteit 
van het digitale informatiebeheer. 

2.09. Actiepunt 09: KPI 4.2 Functionele eisen 

 
Norm (KPI) 

4.2 Functionele eisen 
Zijn de functionele eisen qua inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale 
archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt de bedrijfsregels t.a.v. archief‐ en informatiebeheer z.s.m. eenduidig vast te stellen. Het opstellen en 
vaststellen van een metadatagegevensschema moet nog gerealiseerd worden. Zie tevens KPI 3.2 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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 

Dennis van Noort, Jaap 
Doornbosch in samenspraak 
met de I‐Architect Paul de 
Frankrijker (ICA) 

 
Toelichting. 
Doelstelling is om de bedrijfsregels op te stellen in de vorm van kwaliteitsrichtlijnen ten aanzien van digitaal werken en 
digitaal archiveren die tevens in lijn zijn met de specificaties ten aanzien van het handboek vervangen van 
archiefbescheiden en de bewaarstrategie duurzaamheid voor de digitale archiefbescheiden. De bedrijfsregels moeten 
leiden tot het ondersteunen van de medewerkers bij het digitaal werken en archiveren binnen DM, betere kwaliteit van 
registraties waardoor gebruikerswaarde van documenten en dossiers toeneemt en DIV duidelijkere handvaten geeft 
waarop eindcontrole van de dossiers plaats vindt. 

                                                 
3 Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, 
databeveiliging en aanwezige hard‐ en software, dat het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden mogelijk 
maakt. 
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Bij het opstellen van de bedrijfsregels/kwaliteitsrichtlijnen zal rekening gehouden worden met landelijke standaarden, 
wet‐ en regelgeving en de architectuurprincipes van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
 
Op te leveren producten. 
‐ Kwaliteitsrichtlijnen (bedrijfsregels) 

2.10. Actiepunt 10: KPI 4.3 Aanvullende metagegevens 

 
Norm (KPI) 

4.3 Aanvullende metagegevens 
Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt een functionaris te belasten met het signaleren van hiaten in de metagegevens en daar dan actie op te 
ondernemen. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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

Per direct.  Jan Janssen (ICA) 

 
Toelichting. 
Onder aanvullende metagegevens wordt verstaan de technische metadata, die worden gebruikt om informatiedragers 
te beschrijven, bijvoorbeeld verwijzingen naar de hard‐ en softwareomgeving waarop/waarin de informatie is ontstaan, 
opslagformaten, compressiegegevens en gegevens omtrent de digitale handtekening. 

2.11. Actiepunt 11: KPI 4.4 Opslagformaten 

 
Norm (KPI) 

4.4 Opslagformaten 
Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt te bezien in hoeverre ook in andere applicaties dan het DMS/RMA gebruik kan worden gemaakt van 
opslagformaten die aan een open standaard voldoen. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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. 

Jaap Doornbosch (ICA) 

2.12. Actiepunt 12: KPI 4.6 Converteren en migreren 
 

Norm (KPI) 
4.6 Converteren en migreren 
a Wordt er tijdig geconverteerd/ gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en toegankelijke staat 
van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden? B Is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt in de toekomst bij conversie of migratie wel een verklaring op te maken. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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

…..  Jan Janssen (ICA) 
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2.13. Actiepunt 13: KPI 5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst en KPI 5.2 Vernietiging en 
verklaringen 
 

Norm (KPI) 
5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst 
a Selecteert het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager archiefbescheiden van het waterschap? 
B Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager 
bij de selectie van de archiefbescheiden van het 
waterschap gebruik van de voor Nederlandse 
waterschappen geldende selectielijst? 
C Werkt het waterschap aanvullend met een facultatieve stukkenlijst? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt de vernietigingsprocedure schriftelijk vast te leggen en vast te stellen. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

Vernietigingsprocedure  archiefbescheiden 
vastleggen. Dit zal in overleg met het RHC 
gebeuren. 

Gereed december 2014  Dennis van Noort (ICA) in 
overleg met KAM en het RHC. 

 

Toelichting. 

Hoewel deze procedure is vastgelegd in de procesbeschrijving selectie en vernietiging archiefbescheiden 
zal deze procedure nog eens extra bekeken worden en zal o.a. de bewaartermijn van 10 jaar in worden 
verwerkt.  
 

Norm (KPI) 
5.2 Vernietiging en verklaringen 
a Vernietigt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden? 
B Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van 
de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten. 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt in de toekomstige overzichten van te vernietigen archiefbescheiden die ter goedkeuring naar de 
streekarchivaris gaan, de categorie(en) te vermelden van de selectielijst voor waterschappen op basis waarvan zal 
worden vernietigd. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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). 

Eerstvolgende vernietigingslijst (in 
2015) voldoet hieraan. 

Jaap Doornbosch (ICA) 

2.14. Actiepunt 14: KPI 7.4 E‐depot. 
 

Norm (KPI) 
7.4 E‐depot 
a. Beschikt het waterschap over een eigen, een interregionaal of een buiten het waterschap gelegen E‐depot voor de 
bewaring van digitale archiefbescheiden dat aan de eisen op basis van de archiefregeling voldoet? B. Gebruikt het 
dagelijks bestuur dit e‐depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Er dient, in samenwerking met het RHC, visie ontwikkeld te worden m.b.t. de bewaring van digitale archiefbescheiden 
voor de lange termijn (e‐depot) 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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. E‐depots staan nog in de 
kinderschoenen, maar we moeten 
hier wel op voorbereiden. 

Dennis van Noort en Jaap 
Doornbosch (ICA) 
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Toelichting. 
E‐depot is een niet‐wettelijke benaming voor de digitale archiefbewaarplaats. 

2.15. Actiepunt 15: KPI 9.2 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming 
 

Norm (KPI) 
9.2 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming 
a Heeft het waterschap een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en 
ontruimingsplan? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Beleg het jaarlijks nalopen en actualiseren van het intern calamiteitenplan in het vaste takenpakket van een functie. 
Het RHC zal in 2014 haar intern calamiteitenplan vaststellen. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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. 

Jaap Doornbosch (ICA). 

2.16. Actiepunt 16: KPI 9.3 Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk 
 

Norm (KPI) 
9.3 Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk 
c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt het overzicht bedrijfsapplicaties in 2014 aan te passen conform de aanbeveling uit 2010. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

Overzicht bedrijfsapplicaties aanpassen 
conform situatie 2014. 

Gereed September 2014  Dennis van Noort (ICA) 

 
Toelichting. 
Het huidige overzicht bedrijfsapplicaties is niet conform de huidige situatie en gedateerd. In het inspectierapport van 
2010 werd al aanbevolen in het overzicht mee te geven welke gegevens er in de diverse applicaties worden beheerd, er 
is toen verzuimd hierop actie te ondernemen. Doel van een bedrijfsapplicatieoverzicht, zeker als ook mutaties worden 
bijgewerkt, is het houden van grip dan wel het hebben van kennis van de binnen HDSR gebruikte software in het kader 
van informatievoorziening. Dit overzicht geeft tevens inzicht in welke gegevens er in de diverse applicaties worden 
beheerd. Daardoor kan worden nagegaan of het om bestanden gaat die voor langdurige of permanente bewaring in 
aanmerking komen, wat uit het oogpunt van adequaat archiefbeheer van belang is te weten. Het ontbreken van deze 
metadata kan als risico voor de organisatie genoemd worden. 
Het aanpassen van het overzicht bedrijfsapplicaties conform de situatie 2014 zal in samenhang gebeuren met het 
opstellen van het metagegevensschema conform NEN‐ISO 23081 en waar nodig met elkaar geïntegreerd door de 
noodzakelijke metadata aan te koppelen. 
 
Op te leveren producten. 
‐ Update overzicht bedrijfsapplicaties. 
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2.17. Actiepunt 17: KPI 10.2b Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer 

 
Norm (KPI) 

10.2 Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer 
b. Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? 

Te ondernemen actie door zorgdrager,  Advies Streekarchivaris  
Geadviseerd wordt aan het weg werken van de achterstand in 2014 aandacht te besteden en er capaciteit voor in te 
zetten. 

Actie HDSR  Wanneer  Wie 

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. 

Coördinatie door Jan 
Janssen, uitvoering 
door medewerkers DIV 

 
Toelichting. 
Er is  sprake van achterstanden als het om structurele achterstanden gaat in de uitvoering van de 
beheerwerkzaamheden en met de normale personeelsbezetting en toegekende middelen niet zijn weg te werken. 
Voorbeelden niet‐overgebrachte archieven: 
‐ analoge en digitale dossiervorming in behandelfase; 
‐ dossierregistratie; 
‐ beheer (ook materieel) van afgehandelde analoge en digitale dossiers; 
‐ bijhouden van een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de analoge cq. Digitale informatie; 
‐ de (voorbereiding van de) vernietiging van informatie; 
‐ de (voorbereiding van de) overbrenging van de informatie naar de archiefbewaarplaats
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3.0. Aanpak en te verwachten resultaten (mijlpalenplan) 

3.1. Op te leveren producten. 

De actiepunten genoemd in hoofdstuk 2 leiden tot de volgende op te leveren producten. 
 

‐ Informerende brief aan gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van toezicht op de 
archiefzorg.  

‐ Overzicht van samenwerkingsverbanden en gemaakte afspraken ten aanzien van archiefzorg en 
beheer. Dit overzicht moet inzicht geven bij welke samenwerkingsverbanden HDSR is betrokken en 
welke afspraken en verantwoordingen zijn vastgelegd omtrent archiefzorg. 

‐ Update archiefverordening. 
‐ Update besluit informatiebeheer. 
‐ Beschrijving Kwaliteitssysteem. 
‐ Vervangingsbesluit te vernietigen en te bewaren archiefbescheiden. Voorafgegaan door een 

besluit van het college waarin wordt vastgesteld dat het overgaan op een digitaal archief nodig is. 
‐ Handboek vervanging te vernietigen en te bewaren archiefbescheiden. 
‐ Metagegevensschema archiefbescheiden. 
‐ Bewaarstrategie duurzaamheid van digitale archiefbescheiden. 
‐ Update overzicht bedrijfsapplicaties. 
‐ Bedrijfsregels/kwaliteitsrichtlijnen digitaal werken en archiveren. 

3.2. Stappenplan en mijlpalen  

Uitgaande van de schattingen per activiteit en de afhankelijkheid tussen activiteiten ziet de gedetailleerde 
resultatenplanning er als volgt uit: 

 
week  Resultaat  Gereed  KPI 

Plan van Aanpak Archief KPI’s 2013.  24 juni 2014  …….. 25 

Informerende brief aan gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van 
toezicht op de archiefzorg.  
Overzicht van samenwerkingsverbanden en gemaakte afspraken ten aanzien 
van archiefzorg en beheer. 

24 juni 2014 
 
24 juni 2014 

KPI 1.5. 
 

KPI 1.5. 

27  Metagegevensschema archiefbescheiden.  1 juli 2014   

30  Archiefverordening 
Besluit informatiebeheer 

22 juli 2014 
22 juli 2014 

KPI 1.1. 
KPI 1.1. 

36  Beschrijving Kwaliteitssysteem. 
Update overzicht bedrijfsapplicaties. 
Bedrijfsregels/kwaliteitsrichtlijnen digitaal werken en archiveren. 

1 september 2014 
1 september 2014 
1 september 2014 

KPI  2.1. 
KPI 4.4. 
KPI 4.2. 

36/37  Afspraak RHC, bespreking stand van zaken en vormgeving visie e‐depot  1 september – 13 
september 2014 

KPI 7.4. 

Bewaarstrategie duurzaamheid van digitale archiefbescheiden.  1 december 2014  KPI 3.6. 49 

Toetsing RODIN  1 december 2014  KPI 4.1. 

51  Besluit vervangen van archiefbescheiden 
Handboek vervanging van archiefbescheiden 

19 december 2014 
19 december 2014 

KPI 3.1.  
KPI 3.1. 

52  Achterstand in de werkvoorraad weg werken  31 december 2014  KPI 10.2 
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Bijlage 1: Toelichting nieuw interbestuurlijk archieftoezicht. 
 
Sinds 1 oktober 2012 is de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) van kracht. Deze wet 
vormt de basis voor het door het kabinet gewenste nieuwe interbestuurlijk toezicht (IBT): het toezicht van 
de ene overheid op de andere (rijk‐provincie, provincie‐waterschappen). Het houden van toezicht is niet 
nieuw maar vanaf 1 oktober 2012 is de wijze waarop toezicht wordt gehouden wel veranderd. De nieuwe 
wet beoogt de bestuurlijke drukte te verminderen en de administratieve lasten te beperken. 
 
Het toezicht op de uitvoering van de Archiefwet 1995 vindt meer op afstand en achteraf plaats. De 
verantwoording krijgt voortaan op horizontale wijze gestalte door toezending van een verslag aan het 
algemeen bestuur van de archiefzorgdrager en aan Gedeputeerde Staten. 
 
Het nieuwe provinciale archieftoezicht. 
De provincie kan voortaan besluiten van het waterschap die strijdig zijn met de Archiefwet 1995 voordragen 
voor schorsing en vernietiging en optreden in plaats van (en op kosten van) het waterschap, indien er 
sprake is van een onbehoorlijke of niet tijdige uitvoering van de archiefwettelijke verplichtingen. Voor het 
handelen door de toezichthouder zijn zogenoemde interventieladders opgesteld. In het provinciale 
archieftoezicht nieuwe stijl wordt uitgegaan van risicoanalyses en criteria voor het vaststellen van 
taakverwaarlozing door waterschappen. 
 
De provincies hebben een Aanvullend beleidskader voor interbestuurlijk archieftoezicht: Nieuwe schoenen4 
vastgesteld, waarin de criteria die zij voor het toezicht op het archiefbeheer zullen hanteren zijn vermeld. 
Dit beleidskader kan worden beschouwd als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Awb.  
 
Versterking van de horizontale verantwoording 
Een noodzakelijke voorwaarde voor het generiek worden van het provinciale interbestuurlijke 
archieftoezicht is de versterking van de horizontale verantwoording op het terrein van de 
informatiehuishouding en archivering binnen waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Daarvoor 
heeft de VNG, in overleg met IPO en betrokken ministeries zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren, Key 
Performance Indicators of KPI's op het terrein van de Archiefwet ontwikkeld. Deze KPI’s zijn tevens 
omgevormd naar een kader welke bruikbaar is voor de toetsing van de waterschappen. 
 
Rol van de waterschaps archivaris. 
De waterschapsarchivaris legt op basis van de Archiefwet rechtstreeks verantwoording af aan het college 
of dagelijks bestuur middels een KPI rapportage. Hij heeft twee wettelijke taken: het beheer en het 
beschikbaar stellen van de openbare, overgebrachte historische archieven van twintig jaar en ouder, en het 
toezicht op de naleving van de Archiefwet als het gaat om de niet overgebrachte, recente archieven, zowel 
digitaal als papier.  
In de lokale Archiefverordeningen is meestal de verplichting voor de archivaris opgenomen, (twee)jaarlijks 
verslag uit te brengen aan het dagelijks bestuur over zowel zijn beheertaak als zijn toezichtstaak. Het 
college legt deze verslagen op zijn beurt voor aan het AB.  
 
De interbestuurlijke toezichthouder archieven van de Provincie Utrecht zal op basis van de KPI rapportage 
en aan de hand van het in 2012 vastgestelde beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht Provincie 
Utrecht (Provinciaal Blad 2013, 8) de stand van zaken ten aanzien van archiefzorg en archiefbeheer 
beoordelen.   

 
4 Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht, Nieuwe schoenen ‐ Interprovinciaal 
Overleg, mei 2012 
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