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Inleiding 

Op grond van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (2012) oefent de provincie Overijssel  

interbestuurlijk toezicht uit op een aantal beleidsterreinen, waaronder het archief- en 

informatiebeheer. Door toepassing van een door de VNG ontwikkelde vragenlijst van Kritische 

Prestatie Indicatoren (KPI) is door GBLT een verslag Horizontale Verantwoording Archiefbeheer 

opgesteld.  

 

Het KPI-verslag beschrijft per KPI-categorie de stand van zaken binnen GBLT. Per categorie wordt 

geconcludeerd in welke mate aan de archiefwettelijke eisen wordt voldaan.  

 

Bij voldoen aan de archiefwetgeving gaat het kort gezegd om de plicht het archief in goede, 

geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de 

vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Door te voldoen aan de 

archiefwetgeving kan GBLT optimaal profiteren van de drie functies van het archief: 

1. ondersteuning van de bedrijfsvoering; 

2. bewijsvoering en verantwoording; 

3. behoud van cultuur-historisch erfgoed. 
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1 Stand van zaken   

Dit hoofdstuk geeft weer hoe GBLT in 2018 de benodigde acties uitvoerde. Voor het oppakken van de 

benodigde acties uit de KPI-rapportage 2017 werkt er sinds 1 december 2017 een externe 

Informatie-adviseur bij GBLT. Het door hem opgestelde plan van aanpak richt zich op vier 

onderdelen:  

1. Beheersregels en KPI-rapportage (2018); 

2. Analoog (papieren) archief (2018-2019); 

3. Digitaal archief in het Zaaksysteem/DMS (2018-2020); 

4. Medewerkers (2018-2019).   

 

1. Beheersregels en KPI-rapportage 

In 2018 zijn de Archiefverordening en de Beheerregeling Informatiebeheer vastgesteld. Vanuit het 

intensievere toezicht door de archiefinspecteur is er begin februari 2019 een tussentijds KPI-rapport 

informatie- en archiefbeheer opgesteld. Deze rapportage is op 20 februari 2019 in het MT 

besproken en op 6 maart 2019 aan het DB ter vaststelling aangeboden. Op 16 juli 2019 is de reactie 

op het tussentijds KPI-rapport ontvangen waaruit naar voren komt dat de indruk is dat er op een 

gestructureerde en gedegen manier hard wordt gewerkt aan de verbeterpunten die in 2017/18 zijn 

opgesteld. We zijn nog in afwachting van de definitieve beoordeling door de archiefinspecteur. 

 

2. Analoog archief 

GBLT heeft VADA Archieven te Nijverdal gevraagd offertes uit te brengen voor het begeleiden, 

ondersteunen en uitvoeren van het project ‘Bewerken archieven GBLT Zwolle’ waarmee een bijdrage 

wordt geleverd aan de realisatie van het bewerken van een zevental archiefbestandsdelen in relatie 

tot het beheer van de fysieke archieven van GBLT. De laatste fase vindt in Q1 2020 plaats. Inmiddels 

is de bewerking van alle delen afgerond. Dit heeft geresulteerd in de bewerking van de blijvend te 

bewaren archiefbescheiden die na afloop van de wettelijk gestelde termijn overdragen worden aan de 

archiefbewaarplaats (het Historisch Centrum Overijssel). Voor de tijdelijk te bewaren 

archiefbescheiden zijn, in zoverre van toepassing, vernietigingslijsten opgesteld en is conform de 

selectielijst tot vernietiging overgegaan. Dit heeft ertoe geresulteerd dat het fysieke archief van GBLT 

op orde is. 

 

3. Digitaal archief in het Zaaksysteem/DMS 

Bij de inrichting van systemen voor digitale registratie én archivering dient te worden voldaan aan de 

wettelijke en indien van toepassing intern vastgestelde richtlijnen zoals deze onder meer zijn 

vastgelegd in de NEN-2082-2008 en de NEN 15489-1-2016. Daarnaast dient de metadataset van 

een digitaal beheersysteem te voldoen aan het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheid 

(TMLO). In opdracht van de CIO heeft Informatie- en archiefbeheer een adviesopdracht  ingediend 

hoe GBLT wil omgaan met documenten/data die zich in de werkprocessen bevinden en hoe ervoor 

gezorgd kan worden dat de opslag en beheer van deze documenten/data voldoet aan het duurzaam 

digitaal informatie- en archiefbeheer. Na akkoord door het MT is er in 2019 een projectgroep gestart 

voor de aanbesteding van een zaaksysteem/DMS. De gunning hiervan is voorzien in 2020. 
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4. Medewerkers 

De adjunct-directeur is als CIO op dit moment verantwoordelijk voor het beheren van het digitale en 

fysieke archief. Inmiddels zijn er belangrijke stappen gezet om te komen tot het proces informatie- 

en archiefbeheer. Uitvoerende DIV-werkzaamheden zijn ondergebracht bij het Klantcontactcentrum 

en per 2019 heeft GBLT voor het informatie- en archiefbeheer een recordmanager aangesteld. Het 

voornemen is om de positionering van het archiefbeheer te bezien in het licht van de principes van 

het informatiemanagement. 

 

KPI-rapportage: Huidige stand van zaken  

In het volgende hoofdstuk wordt door middel van de kritieke prestatie-indicatoren een schets 

gegeven van de huidige stand van zaken van het archiefbeheer van GBLT. De volgende onderwerpen 

worden behandeld: 

1. Lokale regelingen 

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht 

3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid, en duurzaamheid papieren en digitale 

archiefbescheiden 

4. Digitale archiefbescheiden in het bijzonder 

5. Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden 

6. Overbrenging van archiefbescheiden naar een archiefbewaarplaats 

7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-Depots 

8. Ter beschikking stellen van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden 

Deze vraag is niet van toepassing, er heeft gezien de leeftijd van de archiefbescheiden nog geen 

overdracht plaatsgevonden. 

9. Rampen, calamiteiten en veiligheid 

10. Middelen en mensen 

 

Het KPI e-formulier versie 2017 van de VNG heeft als basis gefungeerd voor de KPI-rapportage. 
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Nr. KPI-subvragen                                                                                                       Grondslag Antwoord 

op de 

Vraag 

Deelvragen Antwoord op deelvragen Toelichting op antwoord 

op de KPI subvraag 

1.  LOKALE REGELINGEN 

Hoofdvraag: Voldoen de regelingen van GBLT aan de wettelijke eisen?  

1.1 Verordening archiefzorg 

1.1.a Beschikt GBLT over een geactualiseerde, door 

het algemeen bestuur vastgestelde 

archiefverordening inzake de archiefzorg die 

voldoet aan de vigerende wet- en 

regelgeving? 

Aw art. 30.1  

Modelverordening 

LOPAI, nu BRAIN 

ja Als het antwoord ‘ja’ is: wanneer 

is de archiefverordening 

vastgesteld? 

 Besteedt deze aandacht aan (het 

zorgdragen voor): 

4-7-2018   

        - het laten vaststellen van 

beheervoorschriften 

ja   

        - het aanwijzen van beheerders ja   

        - de aanstelling van voldoende 

deskundig personeel 

ja   

        - de beschikbaarstelling van 

voldoende middelen 

ja   

        - de vervaardiging en bewaring 

van de archiefbescheiden (nader 

uitgewerkt in het Besluit 

Informatiebeheer) 

ja   

        - de aanwijzing van de 

archiefbewaarplaats 

ja   

        - de periodieke verslaglegging 

aan de raad over de uitvoering van 

de zorg? 

ja   

2 KPI-rapportage  
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1.1.b Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde 

Staten? 

Aw art. 30.1  

Modelverordening 

LOPAI, nu BRAIN 

ja   7-12-2018   

1.2 Verordening toezicht archiefbeheer 

1.2.a  Beschikt GBLT over een geactualiseerde, door 

het algemeen bestuur vastgestelde 

Archiefverordening inzake het toezicht op 

het bij of krachtens de Archiefwet bepaalde 

ten aanzien van het beheer van nog niet naar 

archiefbewaarplaats overgebrachte 

archiefbescheiden?  

Aw art. 32.2  

Modelverordening 

LOPAI, nu BRAIN 

ja Als het antwoord ‘ja’ is: wanneer 

is de archiefverordening 

vastgesteld? 

 Besteedt deze aandacht aan: 

4-7-2018   

        - het zorgdragen voor het 

aanwijzen van de toezichthouder 

ja   

        - de informatieverstrekking van 

beheerders aan de toezichthouder 

ja   

       - de informatieverstrekking door 

de toezichthouder aan de 

beheerder 

ja   

        - de informatieverstrekking door 

de toezichthouder aan het 

dagelijks bestuur? 

ja   

1.2.b. Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde 

Staten? 

Aw art. 30.1 

Modelverordening 

LOPAI, nu BRAIN 

ja   7-12-2018   

1.3 Besluit informatiebeheer 
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1.3.b Beschikt GBLT 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? 

 ja Beheer van de niet overgebrachte 

archiefbescheiden  

Het betreft een beheerregeling 

informatiebeheer. 

Beheerregeling 

informatiebeheer 

gemeenschappelijke 

regeling 

gemeenschappelijk 

belastingkantoor GBLT 

2018. 

        Als het antwoord ‘ja’ is: wanneer 

is het besluit vastgesteld?  

Besteedt dit besluit aandacht aan: 

4-7-2018   

        - het toekennen van 

bevoegdheden en het beleggen 

van de taken en 

verantwoordelijkheden ten 

aanzien van het informatiebeheer 

ja   

        - de organisatorische inrichting 

van de informatiebeheerfunctie 

ja   

        - het vaststellen van 

beheervoorschriften 

ja   

        - (het waarborgen van) de 

ordening, duurzaamheid, de 

authenticiteit en de integriteit en 

toegankelijkheid van de 

informatie 

ja   

        - de informatiebeveiliging ja   

        - de (ver)bouw, inrichting en het 

beheer van de archiefruimte 

ja   

        - de vervanging van informatie ja   

        - de overdracht, 

terbeschikkingstelling en 

vervreemding van informatie 

ja   
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        - de bewaartermijnen van 

informatie 

ja   

        - de vernietiging van informatie ja   

        - de overbrenging van informatie 

naar de archiefbewaarplaats? 

ja   

1.4 Wijziging Overheidstaken  

1.4.a 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?  

AW art. 4 ja Heeft er in de laatste vijf jaar een 

dergelijke situatie 

plaatsgevonden? 

DIV was betrokken bij de  

taakoverdracht van 

heffingstechnologen. GBLT 

blijft zorgdrager voor dit 

archief. Er zijn geen nieuwe 

GR-deelnemers. 

  

        Zo ja, welke? Welke 

voorziening(en) is/zijn getroffen? 

Taakoverdracht is geregeld.    

1.5 Gemeenschappelijke regelingen  

Niet van toepassing 

1.6 Mandaatregeling archiefzorg 

1.6.a Beschikt GBLT over een vastgestelde 

mandaatregeling bedoeld om namens de 

zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde 

regelgeving/het stellen van regels? 

Awb Titel 10.1 ja Zo ja, voldoet deze aan de 

wettelijke voorschriften voor 

dergelijke regelingen? 

Op 31-10-2018 is de adjunct-

directeur door middel van een 

aanwijzingsbesluit als 

‘verantwoordelijke voor de 

informatiehuishouding’, als 

Chief Information Officer (CIO) 

van GBLT aangewezen. 
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        Houdt GBLT zich daaraan, d.w.z. 

worden de diverse bevoegdheden 

uitgeoefend door de ter zake 

bevoegde ambtenaren? 

Ja, de bevoegdheden worden 

uitgeoefend door de bevoegde 

ambtenaar. 

  

1.7 Uitbesteden Archiefbeheer(staken) 

1.7.a Worden er archiefbeheertaken uitbesteed?  

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 GBLT? 

BW Boek 6; Gemw 

art. 160 en 165 

ja Zo ja, per geval: Is er een 

dienstverleningsovereenkomst? 

Er is een overeenkomst met 

VADA te Nijverdal en 

AddComm te Amersfoort. Voor 

de personeelsdossiers is er 

een overeenkomst met 

Centric.  

  

        Zo ja, in hoeverre is in de 

overeenkomst rekening gehouden 

met de wettelijke 

eindverantwoordelijkheid van 

GBLT? 

Het eigenaarschap is geregeld 

en er is een 

verwerkingsovereenkomst 

opgesteld in het kader van de 

AVG.  

  

        Zijn er maatregelen getroffen in 

het kader van faillissement, 

beslaglegging of inbeslagname bij 

betrokken private partijen? 

Deze maatregelen maken deel 

uit van de 

dienstverleningsovereenkomst. 

  

2.  Interne kwaliteitszorg en toezicht 

Hoofdvraag: Werkt GBLT structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding? 

2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer 
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2.1.a Maakt het dagelijks bestuur als zorgdrager 

voor het beheer van te bewaren 

archiefbescheiden gebruik van een 

kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen 

zijn geformuleerd?  

Ar art. 16 

Link met NEN-ISO 

15489:2001 en 

ISO 30300 en 

30301 

nee   

 

 

GBLT is bezig met het 

aanbestedingstraject voor een 

zaaksysteem/DMS. Het plan is 

om na de implementatie dit als 

basis te gebruiken voor het 

kwaliteitssysteem. 

  

2.2 Gekwalificeerde archivaris 

2.2.a Heeft het dagelijks bestuur als 

archiefzorgdrager een archivaris benoemd 

voor het toezicht op het beheer van niet-

overgebrachte archiefbescheiden en het 

beheer van de wel-overgebrachte? 

Aw art. 32.1, 

32.2 en 32.3 

deels   Met oog op mogelijke 

wijziging archiefwet worden 

mogelijkheden onderzocht en 

hebben informatieve 

gesprekken plaatsgevonden 

met archivaris van één van de 

deelnemers..  

  

2.2.b Zo ja, is deze in het bezit van een diploma 

archivistiek?  

Aw art. 32.1 N.v.t. Zo nee, is deze in opleiding? 

Hoe ver gevorderd? 

    

2.3 Verslag toezicht archiefbeheer 

2.3.a Brengt de archivaris 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? 

Aw art. 32.2 

Modelverordening 

LOPAI, nu BRAIN 

ja Zo ja, op welke facetten en hoe 

diep wordt op de materie 

ingegaan?  

De KPI wordt uitgevoerd. 
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        Wat wordt gedaan om de inhoud 

van het verslag bij het dagelijks 

bestuur onder de aandacht te 

krijgen? 

Het verslag wordt ter 

informatie aangeboden aan 

het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur van GBLT.  

  

         Wordt voldaan aan de wettelijk 

bepaalde regelmaat waarmee het 

verslag moet worden uitgebracht? 

Ja, tweejaarlijks. Het ene jaar 

het KPI-verslag en het andere 

jaar een tussentijdse 

rapportage.  

  

3. ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHEIDEN 

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

archiefbescheiden? 

3.1 Geordend overzicht 

3.1.a Beschikt GBLT 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 

ordeningsstructuur?  

Aw art. 3 en 21.2; 

Ab art. 12; Ar art. 

18 en 23  

ja Gaat het om één overzicht of meer 

overzichten? 

Voor het analoge archief is er 

een overzicht van de diverse 

archiefbestandsdelen 

opgesteld. Voor het digitale 

archief wordt gebruikgemaakt 

van Bakerware en het MCC van 

AddComm. Deze voldoen niet. 

Momenteel is een 

aanbestedingsproces gaande 

voor een zaaksysteem/DMS 

dat hiervoor als oplossing gaat 

voorzien. 

 

        In dat laatste geval, om hoeveel 

overzichten gaat het? 

Diverse   

        Op welk niveau (documenten, 

dossiers, bedrijfssystemen, 

databases etc.) worden ze 

bijgehouden? 

Documentniveau   
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        Bestaan er relaties tussen de 

overzichten. Zo ja, welke? 

Nee   

        Welke soorten metadata worden 

geregistreerd in welke 

overzichten(en)? 

Doosnummer; organisatie; 

datum document; datum van; 

datum tot; v-jaar; categorie. 

  

3.2  Authenticiteit en context  

3.2.a.  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:    

Ar art. 17 en 19;  

NEN-ISO 23081-

1:2006 en NEN-

ISO 23081-

2:2007 

deels Heeft de organisatie de 

beschrijving van metagegevens 

vastgelegd in een 

metagegevensschema conform 

NEN-ISO 23081? Zo ja, is dit 

schema vastgesteld en 

geïmplementeerd? 

Het analoog archief (VADA) is 

conform de vereiste 

standaarden. 

 

In het nieuw aan te schaffen 

zaaksysteem/DMS is dit voor 

digitaal archief meegenomen 

in het programma van eisen. 

 

        Geef per overzicht, systeem, 

database etc. zoals bedoeld onder 

3.1 aan, of dit voor de punten 

3.2.A.1 t/m 3.A.5 het geval is 

   

3.2.a.1 - de inhoud, structuur en verschijningsvorm; Ar art 17 deels Zijn archiefbescheiden/dossiers 

inhoudelijk beschreven?  

ja   

        Gaat het om (wat betreft de 

originele archiefbescheiden/ 

dossiers) analoge of digitale 

informatie?  

Beide   



 

KPI-rapportage Informatie- en archiefbeheer GBLT 2019  | 24-2-2020                                                                                           13 

        Is in geval van digitale 

archiefbescheiden het 

opslagformaat vastgelegd? 

nee Wordt opgelost in het 

nieuwe zaaksysteem/DMS. 

3.2.a.2 - wanneer, door wie en uit hoofde van welke 

taak of werkproces het werd ontvangen of 

opgemaakt; 

Ar art 17 deels Wanneer? ja Na overbrengen VADA, 

Scanning AddComm, 

Verwerking KCC en 

archivering medewerkers. 

        Door wie? ja Analoog: VADA. Digitaal: 

AddComm en KCC van 

GBLT. 

        Uit Hoofde van welke taak of 

werkproces?  

ja Postverwerking, 

verzending, plaatsing in 

DMS, inrichting bij 

automatische processen. 

3.2.a.3 - de samenhang met andere 

archiefbescheiden; 

Ar art 17 ja Zijn archiefbescheiden logisch 

met elkaar in verband gebracht 

d.m.v. 

dossiervorming/zaakvorming? 

ja   

  

      Is van archiefbescheiden 

vastgelegd dat ze in een bepaalde 

vorm (analoog/digitaal) als 

origineel worden beschouwd? 

ja   

3.2.a.4 - de uitgevoerde beheeractiviteiten; Ar art 17 ja Is de bewaartermijn van de 

archiefbescheiden vastgelegd? 

ja   
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        Is vastgelegd of archiefbescheiden 

zijn gewijzigd, vernietigd, 

overgedragen, vervreemd, 

overgebracht? 

ja   

3.2.a.5 - de besturingsprogrammatuur of 

toepassingsprogrammatuur inzake de 

archiefbescheiden. 

Ar art 17 ja Is de besturingsprogrammatuur of 

toepassingsprogrammatuur 

inzake de archiefbescheiden 

vastgelegd? 

ja   

3.3 Systeem voor toegankelijkheid 

3.3.a 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?  

Aw art. 3 en 21.2; 

Ab art. 12; Ar art. 

20 

deels Heeft GBLT de wachttijd voor de 

inzage van stukken opgenomen in 

een Handvest Dienstverlening?  

Bij de analoge archieven is dit 

goed gewaarborgd. Bij de 

digitale archieven wordt dit 

opgelost in het aan te schaffen 

zaaksysteem/DMS. 

  

3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers 

3.4.a Gebruikt GBLT duurzame (fysieke en 

audiovisuele) materialen en gegevensdragers 

bij het opmaken en beheren van (te bewaren) 

archiefbescheiden?  

Aw art. 21.1; Ab 

art. 11; Ar art. 3-

8 en 14-15 

ja Zo ja, kort aangeven welke. Er wordt gebruikgemaakt van 

de juiste materialen. VADA 

zorgt voor juiste bewerking 

voor B stukken.  

  

3.5 Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag 

3.5.a Gebruikt de GBLT duurzame 

verpakkingsmaterialen voor de opslag van 

blijvend te bewaren archiefbescheiden?  

Aw art. 21.1; Ab 

art. 11; Ar art. 9-

13 

ja Zo ja, kort aangeven welke. Er wordt gebruikgemaakt van 

zuurvrije materialen. 
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3.6  Systeem voor duurzaamheid 

3.6.a 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?  

Ab art. 11 deels   Voor de analoge archieven is 

dit geregeld. Voor de digitale 

archieven geldt dat er een 

bewaarstrategie opgesteld 

dient te worden.  

  

4.  DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN in het bijzonder 

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

4.1.a Werkt GBLT op basis van het Referentiekader 

Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN)? 

Model 

referentiekader 

RODIN BRAIN-

LOPAI, nu 

BRAIN/WGA 

nee Is er vastgesteld beleid ten 

aanzien van het beheer van 

digitale archiefbescheiden 

(‘digitale beheeromgeving’)?  

Nee   

  

    

  Als GBLT niet op basis van het 

Referentiekader Opbouw Digitaal 

Informatiebeheer werkt: is GBLT 

hiermee bekend of gebruikt ze 

een alternatief? 

Het door GBLT gebruikte 

alternatief is de NEN 2082 
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4.2 Functionele eisen 

4.2.a Zijn de functionele eisen qua inhoud, 

structuur, verschijningsvorm en gedrag i.v.m. 

authenticiteit van de digitale 

archiefbescheiden vastgesteld en 

geïmplementeerd?  

Ar art. 17, 21 en 

22 

deels Qua inhoud?     In het pve van het 

zaaksysteem/DMS is 

uitgevraagd om 

ondersteuning te bieden 

voor de voorkeurs- en 

acceptabele 

bestandsformaten van het 

Nationaal Archief. De 

voorkeursformaten zijn 

open standards en tevens 

Industry standards. 

        Qua structuur?     

        Qua verschijning?     

        Qua gedrag?      

4.3  Aanvullende metagegevens  

4.3.a Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen 

en geïmplementeerd? (zie ook 3.2) 

Ar art. 24 deels Zo ja: welke?   Dit zal onderdeel worden 

van het 

implementatietraject van 

het zaaksysteem/DMS. 

4.4 Opslagformaten 

4.4.a Worden opslagformaten gebruikt die aan een 

open standaard voldoen, tenzij dit 

redelijkerwijs niet kan worden verwacht?  

Ar at. 26.1 ja Schrijft GBLT bepaalde 

opslagformaten verplicht voor? 

Welke? 

MCC leverancier: PDF/A-1a. 

Voor zaaksysteem 

ondersteuning gevraagd voor 

open standaarden en 
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conversie. mogelijkheid naar 

archiefwaardig pdf-formaat. 

        Indien gebruik wordt gemaakt van 

opslagformaten die niet aan een 

open standaard voldoen, kan 

GBLT uitleggen waarom niet? 

    

4.5 Voorzieningen compressie en encryptie 

4.5.a Zijn voorzieningen getroffen voor de 

toegankelijkheid en ordening van de 

archiefbescheiden in het geval men 

gebruikmaakt van compressie- en/of 

encryptietechnieken?  

Ar art. 26.2.3.    Zo ja: welke? N.v.t.   

4.5.b En zijn deze voorzieningen voldoende 

beveiligd tegen inbreuk door derden?  

Ar art. 26.2.3.  N.v.t. Hoe? Sluit GBLT daarin aan op de 

informatiebeveiligingsnormen 

NEN-ISO/IEC 27001, 27002 en 

27005? 

Niet van toepassing.   

4.5.c Wordt in geval van encryptie bij overbrenging 

van archiefbescheiden aan de beheerder van 

de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel 

verstrekt?  

Ar art. 26.2.3.    Is in de laatste 5 jaar (of: sinds 

een vorige meting) encryptie 

toegepast? 

    

4.6 Converteren en migreren  

4.6.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?  

Ar art. 25 ja Is in de laatste 5 jaar (of: sinds 

een vorige meting) 

conversie/migratie toegepast?  

Nog niet van toepassing. Bij de 

inrichting van het 

zaaksysteem/DMS zal hier 

rekening mee gehouden 

worden. 

  

        Is dit in het beleid zoals bedoeld 

onder 4.1 meegenomen? 
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        Indien conversie of migratie niet is 

toegepast, heeft GBLT er dan zicht 

op of nog aan de eisen van 

geordende en toegankelijke staat 

wordt voldaan? 

    

4.6.b Is er een verklaring van de conversie of 

migratie opgemaakt? 

Ar art. 25   Zo ja, maakt documentatie over 

de conversie/migratie deel uit van 

de verklaring? 

    

5.  VERNIETIGEN EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN 

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

5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst 

5.1.a Selecteert het dagelijks bestuur als 

archiefzorgdrager de archiefbescheiden van 

GBLT?   

Aw art. 5 en 9; Ab 

art. 2-5 

ja Wordt van archiefbescheiden de 

bewaartermijn vastgelegd en is 

dat opgenomen in het 

metadataschema?  

Analoog archief: bij VADA. 

Voor digitaal archief maakt dit 

onderdeel van het pve voor het 

zaaksysteem/DMS. 

 

        Wordt van archiefbescheiden het 

jaar van vernietiging c.q. van 

overbrenging naar de 

archiefbewaarplaats vastgelegd?  

Ja   

        Op welk moment, direct of later? Analoog na ophalen en door 

VADA, voor digitaal zal 

onderdeel zijn van 

zaaktype/afhandeling. 
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5.1.b. Worden archiefbescheiden (digitaal en 

papier) volgens de geldende selectielijst van 

archiefbescheiden geselecteerd? 

Aw art. 5; Ab art. 

2-5 

ja Zo nee, is de geldende selectie- of 

vernietigingslijst bekend?  

  VNG selectielijst 

        Zijn er (voor onderdelen van de 

organisatie) ook andere 

selectielijsten van kracht?  

Nee   

        Zo ja, welke?     

5.1.c  Werkt GBLT aanvullend met een facultatieve 

stukkenlijst? 

  nee Zo ja, wordt die gebruikt voor alle 

archiefbescheiden? 

    

         Indien nee, voor welk deel?   Nog niet van 

toepassing/nodig. 

5.2 Vernietiging en verklaringen  

5.2.a  Vernietigt het dagelijks bestuur als 

archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking 

komende archiefbescheiden?  

Aw art. 3; Ab art. 

8 

deels Worden de wettelijke 

bewaartermijnen gehanteerd?  

ja Voor wat betreft analoge 

archief. Digitale archief 

straks in nieuwe DMS. 

        Worden de behandelaars van de te 

vernietigen archiefbescheiden 

geraadpleegd voordat vernietiging 

gaat plaatsvinden? 

ja   

         Is of wordt een machtiging tot 

vernietiging aangevraagd? 

ja   

5.2.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?  

Aw art. 3; Ab art. 

8 

ja Worden archiefbescheiden op 

dossierniveau (zo mogelijk in 

verzamelbeschrijvingen) 

gespecificeerd? 

ja   
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        Wordt van de vernietigde 

archiefbescheiden in de verklaring 

opgenomen op grond van welke 

categorie(ën) van welke 

selectielijst deze zijn vernietigd?  

ja   

        Wordt aangegeven wanneer, hoe 

en door wie de vernietiging heeft 

plaatsgevonden? 

ja   

5.3 Vervanging. Besluiten en verklaringen 

5.3.a Past GBLT vervanging toe [b.v. het vervangen 

van papieren archiefbescheiden door digitale 

reproducties of omgekeerd waarna de 

vervangen bescheiden worden vernietigd]? 

Aw art. 7; Ab art. 

6.1 

nee Zo ja, voor welke (categorieën) 

archiefbescheiden? 

  Wel een wens voor in de 

toekomst, maar 

doorontwikkelen van 

digitale archief eerst 

nodig. 

5.4  Vervreemding, besluiten en verklaringen 

5.4.a Heeft het dagelijks bestuur als 

archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar 

archiefbescheiden vervreemd? 

  nee Zo ja, welke?       

6.  OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR DE ARCHIEFBEWAARPLAATS 

Hoofdvraag: Brengt GBLT 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 

6.1.a Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van de 

GBLT, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar 

de daarvoor aangewezen openbare 

archiefbewaarplaats? (Nee zonder reden is 

taakverwaarlozing) 

Aw art. 3 en 12-

13; Ab art. 9.1 en 

12 

ja aantal meters / dossiers / GB?  

(wat van toepassing is) 

0 meter. De archiefbescheiden 

van GBLT zijn jonger dan 20 

jaar. Afspraken zijn gemaakt 

met het HCO voor toekomstige 

overdracht. Afronding 

bewerking BW 

archiefbescheiden is in Q1 

2020 gepland. 
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6.2 Verklaringen van overbrenging 

6.2.a Maakt het dagelijks bestuur als 

archiefzorgdrager, samen met de beheerder 

van de archiefbewaarplaats, van alle 

overbrengingen een verklaring op?  

Ab art. 9.3 ja   Nog niet aan de orde omdat 

archiefbescheiden nog te jong 

zijn, maar de afspraken hier 

over zijn gemaakt met het 

HCO.  

  

6.3 Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering 

6.3.a Heeft het dagelijks bestuur als 

archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die 

om redenen van bedrijfsvoering niet na 20 

jaar overgebracht kunnen worden een 

machtiging tot opschorting van overbrenging 

aangevraagd bij en ontvangen van 

gedeputeerde staten?  

Aw art. 13.3-4  N.v.t.    Nog niet aan de orde.   

7.  ARCHIEFBEWAARPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS 

Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 

7.3 Archiefruimten  

7.3.a Beschikt GBLT over een of meer 

archiefruimten waarvan is vastgesteld dat 

deze aan alle in de Archiefregeling en –

besluit genoemde eisen voldoen?  

Aw art. 21.1; Ab 

art. 13; Ar art. 

27-46, 57 en 59 

ja Door wie is dat vastgesteld? 

Indien 'nee', maar wordt niet 

gebruikt voor de opslag te 

bewaren archief, dan geen TVW 

GBLT beschikt niet over eigen 

archiefruimten. De 

Archiefruimen bij VADA zijn 

door archiefinspectie 

goedgekeurd. Op een paar 

afdelingen zijn werkarchieven 

die na verloop van de tijd naar 

VADA worden overgedragen. 

  

        En wanneer?  10-jul-2005   

        Zijn er archiefbescheiden extern 

geplaatst? 

Ja   

         Zo ja, waar?  VADA   
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        Geef voor elke archiefruimte aan 

of deze aan de eisen voldoet.  

Voldoet   

        Zo nee, aan welke eisen niet?     

7.3.b Gebruikt het dagelijks bestuur deze 

archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren en op 

termijn naar de archiefbewaarplaats over te 

brengen archiefbescheiden?  

Aw art. 21.1; Ab 

art. 13; Ar art. 

27-46, 57 en 59 

ja 

 

    

7.4 E-depot 

7.4.a Beschikt de GBLT over een eigen e-depot 

voor de bewaring van digitale 

archiefbescheiden dat aan de eisen op basis 

van de Archiefregeling voldoet? 

Aw art. 21.1; Ab 

art. 13;  

Model LOPAI 

ED3 (Eisen 

Duurzaam 

Digitaal Depot) 

nee Zo ja, welke?    Gezien de leeftijd van de 

archiefbescheiden (jonger 

dan 20 jaar) is dit nog niet 

aan de orde. Wel is GBLT 

op zoek naar een 

oplossing voor de 

toekomst, rekening 

houdend met de trends en 

toekomstige 

ontwikkelingen binnen de 

wet- en regelgeving.  

        Gaat het om een gemeentelijke, 

een intergemeentelijke of een 

buiten de gemeente gelegen e-

depot?  

    

        Wie heeft geconstateerd dat het 

aan de eisen voldoet?  

    

        En wanneer?      
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        Geef voor het e-depot aan of dit 

aan de eisen voldoet. Zo nee, aan 

welke eisen niet? 

    

7.4.b  Gebruikt het dagelijks bestuur dit e-depot 

t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden. 

Aw art. 21.1; Ab 

art. 13;  

Model LOPAI 

ED3 (Eisen 

Duurzaam 

Digitaal Depot) 

nee     Zie toelichting 7.4a. 

8. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NAAR DE ARCHIEFBEWAARPLAATS OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 

Niet van toepassing: Nog geen sprake van overdracht.  

9. RAMPEN, CALAMITEITEN EN VEILIGHEID 

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

9.1 Onderdeel rampenplan 

9.1.a Beschikt GBLT 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? 

Wet 

veiligheidsregio's 

art. 3; 

Handreiking 

regionaal 

risicoprofiel, punt 

6 Vitaal Belang  

ja Zo ja, aan welke elementen wordt 

aandacht besteed? M.a.w.: hoe 

volledig is dit plan? 

GBLT heeft geen eigen 

archiefruimten. De archieven 

worden opgeslagen en 

bewaard bij VADA Archieven te 

Nijverdal. 

 

9.2 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming 

9.2.a Heeft GBLT een veiligheidsplan voor de 

archiefruimten en archiefbewaarplaats met 

een calamiteitenplan en ontruimingsplan? 

Leidraad 

calamiteitenplan 

archieven LOPAI, 

nu BRAIN 

ja Zo ja, aan welke elementen wordt 

aandacht besteed? M.a.w.: hoe 

volledig is dit plan?  

GBLT heeft geen eigen 

archiefruimten. De archieven 

worden opgeslagen en 

bewaard bij VADA Archieven te 

Nijverdal. 

  

        Wordt het LOPAI-model gevolgd?      
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        Wordt er regelmatig mee 

geoefend, en zo ja, hoe vaak? 

    

9.2.b  Heeft GBLT daarin een verzamelplaats 

aangewezen voor te ontruimen 

archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het 

collectieplan? (zie ook 9.1) 

Modellen 

calamiteiten en 

collectieplan 

RCE/ICN 

ja Zo ja, welke? Zie opmerking 9.2.a.   

10.  MIDDELEN EN MENSEN 

Hoofdvraag: Kan GBLT 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 

10.1.a Hoeveel middelen stelt het dagelijks bestuur 

als archiefzorgdrager na goedkeuring door 

de raad 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 GBLT en het 

toezicht daarop? 

Aw art. 30.2   Wat is het totale bedrag dat is 

opgevoerd op de begroting van 

het lopende jaar?  

Budget informatiemanagement 

(salaris, inhuur en overige 

diensten derden) 

€ 162.845,- 

  

        Welk bedrag is gereserveerd voor 

de in de linkerkolom benoemde 

kosten?  

NB er zijn kengetallen nodig om 

te kunnen bepalen of het 

gereserveerde bedrag 

redelijkerwijs voldoende is om de 

kosten te dekken. 
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10.2 Mensen, kwantitatief tbv beheer 

10.2.a Hoeveel mensen (fte’s) stelt het dagelijks 

bestuur als archiefzorgdrager na 

goedkeuring door de raad 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 GBLT 

resp. voor en na overbrenging van de 

archiefbescheiden naar de 

archiefbewaarplaats? (Zie ook 2.2.) 

Aw art. 32   Wat is de totale omvang van de 

organisatie in fte wat betreft 

informatieverwerkende 

en -beherende functies?  

1,5 fte (Recordmanager, 

informatie-adviseur en 

operationele archieftaken 

medewerkers servicedesk). 

  

        Wat is de totale omvang in fte wat 

betreft 

informatiebeheerspecialisten? 

Zoals DIV, ICT, 

informatiemanagers, en hun 

leidinggevenden. Omvang per 

functiesoort aangeven. 

Naast een recordmanager en 

een (externe) informatie-

adviseur kent GBLT een CIO en 

een afdeling I&A met onder 

meer een manager, i-

adviseurs en een servicedesk. 

Uitvoerende DIV-taken zijn 

gedeeltelijk bij het KCC 

ondergebracht.  
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         Zijn de informatieverwerkende 

medewerkers, niet zijnde 

informatiebeheerspecialisten, 

voldoende op de hoogte van de 

interne richtlijnen op 

informatiebeheergebied om een 

goed informatiebeheer te kunnen 

garanderen?  

NB er zijn kengetallen nodig om 

te kunnen bepalen of de 

personeelsinzet voldoende is om 

het totaal aan 

beheerwerkzaamheden te 

verrichten. 

Gedeeltelijk. Op dit vlak is 

tijdens het opruimen van de 

schijven extra aandacht aan 

gegeven. Op gebied van het 

bewaren/vernietigen van 

digitale informatie zal de 

inrichting van een 

Zaaksysteem/DMS hier een 

belangrijke ondersteunende 

rol in kunnen spelen. 

  

10.2.b Zijn er achterstanden in de wettelijk 

verplichte werkzaamheden? 

Aw art. 32 ja - van welke aard zijn de 

achterstanden? Zie de 

voorbeelden in de toelichting. 

Vernietiging archiefbescheiden 

digitaal archief. 

  

        - wat is de omvang van deze 

achterstanden fysiek (aantal m of 

MB, GB, TB)? 

Digitaal is nog niet inzichtelijk. 

Analoog zijn er geen 

achterstanden. 

  

        - en in geschat aantal arbeidsuren 

om deze weg te werken? 

Dit is nu nog niet in te 

schatten. 

  

        - waarom zijn deze achterstanden 

ontstaan? 

Huidig DMS biedt onvoldoende 

RM-functionaliteit. 

  

        - zullen zonder ingrijpen deze 

achterstanden nog groeien? 

Ja   

        - is het wegwerken van de 

achterstanden in een planning 

opgenomen? 

Ja   
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        - zo ja, op welke termijn worden 

de werkzaamheden opgepakt en 

afgerond? 

2020 wordt een nieuw 

zaaksysteem/DMS/RMA 

geïmplementeerd en wordt 

een migratieplan opgesteld. 

  

10.2.c Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de 

externe provinciale toezichthouders? 

Aw art. 32 ja Zo ja, welke? Er moet bij GBLT gewerkt 

worden aan het digitaal archief 

en het archiefbeheer.  

  

10.3 Mensen, kwalitatief tbv beheer 

10.3.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.)  

Aw art. 32.2; 

Model LOPAI + 

WGA (nu BRAIN) 

Rekennorm 

formatie 

gemeentelijke 

archiefinspectie 

ja Per functie aangeven:      

        vereiste opleiding, werk- en 

denkniveau;  

Recordmanager: HBO.   

        werkelijke opleidingsniveau van 

de medewerkers.  

Recordmanager: WO (MA 

Geschiedenis) + opleiding RM 

op HBO niveau. 

  

        Zijn er medewerkers in opleiding? Nee   

         Zo ja, welke opleiding en 

wanneer af te ronden?  

    

        Wat is het opleidingsbudget (per 

medewerker / afdeling)? 

Ten minste 5000,- p.p. per vijf 

jaar. Bedrag. Hoger bedrag 

mogelijk in overleg met GBLT 

academieraad. 
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10.3.b Kunnen alle soorten wettelijk verplichte 

werkzaamheden naar behoren worden 

gedaan? 

Aw art. 32 deels Zie 10.2.b voor voorbeelden. Zo 

nee, welke niet? 

Vernietiging archiefbescheiden 

digitaal archief conform 

selectielijst. Dit probleem 

wordt opgelost d.m.v. 

aanschaf nieuw 

zaaksysteem/DMS/RMA. 

  

10.3.c Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de 

externe provinciale toezichthouders? 

Aw art. 32 deels Zo ja of deels, welke? Zie 10.2.C.   

10.4 Mensen, kwantitief tbv toezicht 

10.4.a 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 

gemeentearchivaris met de gemeentelijke 

archiefinspecteurs en/of andere 

medewerkers. (Zie ook 2.2.) 

Aw art. 32.2;  

Model LOPAI + 

WGA (nu BRAIN) 

Rekennorm 

formatie 

gemeentelijke 

archiefinspectie 

  Wat is de totale omvang van GBLT 

in fte wat betreft 

informatieverwerkende en –

beherende functies?  

GBLT telt ongeveer 180 FTE / 

220 medewerkers (intern en 

extern). 

  

        Wat is de totale omvang in fte wat 

betreft de gemeentearchivaris 

(voor wat betreft diens 

toezichthoudende rol) en de 

gemeentelijke archiefinspecteurs 

en/of andere namens hem 

toezichthoudende medewerkers? 

Omvang per functiesoort 

aangeven.  

Het toezicht op de 

overbrachten archieven is tot 

nu toe geregeld via het HCO. 

(Momenteel door de leeftijd 

van archiefbescheiden is nog 

niets overgebracht.) GBLT 

heeft geen benoemde 

archivaris.  
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Tabel toont hoeveel subvragen welke kleurenscore hebben, en welk (afgerond) percentage van het totaal aantal subvragen dat is. 

 

SCORE VOLDOET DIT AAN DE ARCHIEFWETGEVING? AANTAL SUBVRAGEN PERCENTAGE VAN TOTAAL 

 ja, voldoende 31 65% 

 deels voldoende, en is een aandachtspunt 10 21% 

 onvoldoende, maar geen taakverwaarlozing 6 13% 

 onvoldoende, en taakverwaarlozing 1 2% 

  48 100 % 

 

 

        Nemen de informatiebeheerders 

actief contact op met de 

toezichthouder in de wettelijk 

bepaalde gevallen (zoals 

vernietiging, vervanging, 

overbrenging)? 

Het toezicht op overgebrachte 

archieven is geregeld via het 

HCO. 
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3 Conclusie 

Deze KPI-rapportage over het informatie- en archiefbeheer geeft een weergave van de stand van 

zake van het informatie- en archiefbeheer van GBLT in 2019. De tien hoofdvragen maken inzichtelijk 

welke onderdelen op orde zijn en welke nog verdere aandacht vereisen.  

GBLT scoort in de KPI 65% op voldoende, 21% op deels 

voldoende en 15% procent op onvoldoende, waarvan 

één deelvraag op taakverwaarlozing. Vragen met 

betrekking tot de overgebrachte archiefbescheiden zijn 

niet van toepassing omdat de archiefbescheiden van 

GBLT hier gezien de leeftijd nog niet voor in 

aanmerking komen. 

 

In vergelijking met de rapportage van 2017 is zichtbaar 

dat GBLT positieve stappen gezet heeft. De punten die 

nog aandacht vereisen zijn in ontwikkeling of vragen 

voorwaarden die momenteel in ontwikkeling zijn. 

 

In 2018 voerde GBLT aan de hand van het verbeterplan 

2018-2020 de benodigde acties uit. Zo startte de 

uitvoering van de  werkzaamheden aan het analoge 

(papieren) archief. Een geactualiseerde 

Archiefverordening en een nieuwe Beheerregeling 

Informatiebeheer zijn vastgesteld. En de eerste 

maatregelen voor een deskundig team Informatie-

beheer zijn genomen. In breder verband gebeurde er 

veel goeds in de algemene beheeromgeving. Het 

analoge archief is inmiddels op orde. Momenteel is een 

projectgroep bezig met de aanbesteding van een 

Zaaksysteem/DMS. Dit systeem zal een belangrijke 

schakel en voorwaarde vormen om ook het digitaal 

archief van GBLT naar het gewenste niveau te tillen. Tevens schept het 

zaaksysteem/DMS mogelijkheden tot verdere doorontwikkeling naar volledig digitale archivering en 

kan het een bijdrage leveren aan de basis voor de realisatie van een kwaliteitssysteem. 

 

 

SCORE VOLDOET DIT AAN DE ARCHIEFWETGEVING? PERCENTAGE KPI 2017 PERCENTAGE KPI 2019 

 ja, voldoende 33% 65% 

 deels voldoende, en is een aandachtspunt 45% 21% 

 onvoldoende, maar geen taakverwaarlozing 11% 13% 

 onvoldoende, en taakverwaarlozing 11% 2% 

  

KPI score per hoofdvraag voor 2019 
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4 Vaststellingsbesluit    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 12 maart 2020. 
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Directeur       Voorzitter 
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