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Geacht Dagelijks Bestuur,

Ter voldoening van de artikelen 13 en 15 van de Archiefverordening Veiligheidsregio Brabant-

Noord 2011 ontvangt u hierbij het ‘Verslag van het toezicht op het archief- en informatiebeheer van 

de veiligheidsregio Brabant-Noord/Brandweer Brabant-Noord over 2019’.

Ik verzoek u bijgaand verslag te bespreken en uw eigen commentaar en een uitvoeringsplan voor 

de verbeterpunten toe te voegen. Wanneer het verslag is vastgesteld, kunt het verslag als bijlage bij 

uw brief aan de provincie en het Algemeen Bestuur meesturen. Deze stukken dienen voor 15 juli 

2020 bij de provincie te zijn. 

Tevens verzoek ik u aan de provincie deze brief mee te zenden. Indien het opstellen van een 

uitvoeringsplan meer tijd vergt, dan is het raadzaam de provincie tijdig te melden wanneer die dit 

kan verwachten

Met vriendelijke groet,

Dr. R.C. Hage

Gemeentearchivaris ‘s-Hertogenbosch
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2. Conclusies en verbetersuggesties

2.1 Conclusies 

Horiziontale 

beoordeling

KPI

1 Lokale regelingen Voldoet deels

2 Kwaliteitszorg Voldoet niet 

3 Ordening, authenticiteit Voldoet deels

4 Digitale bescheiden Voldoet niet

5 Vernietiging en 

vervreemding

Voldoet deels

6 Overbrenging Geen oordeel

7 Opslag analoge en digitale 

bescheiden

Voldoet deels

8 Beschikbaarstelling Nvt

 9 Rampen/calamiteiten Voldoet deels

10 Middelen en mensen Voldoet niet

De verbeterpunten uit het Toezichtsverslag over 2015-2017 en over 2018 zijn (nog) niet gerealiseerd.  

Ondanks de goede wil en de productie van enkele plannen is feitelijk weinig, te weinig bereikt. De 

oorzaak is deels te vinden in de wisseling van medewerkers en de tijdelijke verhuizing eind 2019. Het 

risico is aanwezig dat Gedeputeerde Staten constateren dat er sprake is van taakverwaarlozing.

Het KMT stemde vorig jaar in met het uitvoeren van het verbeterplan naar aanleiding van het 

Toezichtsverslag over 2018. Daaruit is op te maken wat er dan eind 2019 gerealiseerd had moeten 

zijn. De stand van zaken is als volgt:

 Er is geen beleidsplan informatiebeheer op- en vastgesteld

 De Archiefverordening is niet geactualiseerd
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 Er is geen SIO en CIO benoemd/ingesteld

 Er zijn geen informatiebeheersplannen per werkproces op- en vastgesteld

 Er is eerste een start gemaakt met een meta dataschema maar niet voltooid

 Er is geen handboek vervanging opgesteld voor de gehele organisatie.

Wel gerealiseerd zijn: 

 Een aantal uitgangspunten voor het ‘afvangen’ van poststromen, uitgewerkt voor het 

postproces, maar niet voor alle kanalen via welke informatie binnenkomt en uitgaat

 Personele bezetting en kennisniveau: er is een adviseur informatiebeheer en een assistent. 

Op de vragen die de provincie stelt, zijn de antwoorden negatief:

 Beschikt uw organisatie over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van 

archiefbescheiden? 

 Op welke wijze wordt de duurzame toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden in het 

zaaksysteem, op netwerkschijven en in andere applicaties gewaarborgd?

 Binnen welke systemen wordt het metadata-schema geïmplementeerd?

Er is geen compleet en actueel overzicht, de duurzaamheid is niet geregeld en een meta-dataschema 

ontbreekt.
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2.2 Verbetersuggesties

De verbeterpunten zoals vermeld in het verslag over 2018 zijn dus hieronder herhaald en hier en daar 

geactualiseerd. De organisatie moet bekijken of ze deze nu net als in 2019 aanvaardt, en zo ja, hoe 

deze met mijlpalen en planning concreter en SMART gemaakt kunnen worden. Dat verbeterplan 

maakt deel uit van de toezichtsystematiek, zoals verwoord in de bijlage, zie aldaar.

 Stel een beleidsplan op voor het informatiebeheer. Neem daarin mee de punten die al in de 

bestaande uitwerking staan

 Stel een informatiebeheersplannen per werkproces of desgewenst per organisatieonderdeel  

 De vele en complexe taken rond informatiebeheer vragen sturing en betrokkenheid vanuit het 

management. Stel daarom het Strategisch Informatieoverleg (SIO) in en benoem een Chief 

Information Officier (CIO). Kijk daarbij naar het Besluit Informatiebeheer van 2015 en pas dat 

waar nodig aan

 Overweeg om op deeltaken tijdelijk extra deskundigheid in te huren, bijvoorbeeld bij het 

opstellen van een handboek vervanging, van het opstellen van een metadata schema; geef 

de werkzaamheden die secretariaten al op het gebied van informatiebeheer uitvoeren 

expliciet een plaats in het informatiebeheersplan 

 Bevorder de awareness van goed informatiebeheer door voor de gehele organisatie hiervoor 

een plan op te stellen en uit te voeren, bijvoorbeeld door voorlichtingsbijeenkomsten te 

houden of korte cursussen te verzorgen. Ook hiervoor is krachtige ondersteuning door het 

management nodig

 Kom tot een globaal geordend overzicht per informatiesoort. Neem daarin op of het om te 

bewaren of op termijn te vernietigen materiaal gaat. Benoem tevens welke applicaties en 

opslagmedia archiefwaardige bescheiden bevatten en welke niet, zodat beheer daarop kan 

worden afgestemd. 

 Laat voor applicaties indien die door de archief- en informatiemedewerker als archiefwaardig 

worden bevonden, beheersvoorwaarden opstellen en laat diens bevindingen zwaar wegen bij 

de aanschaf. Schaf een systeem als PROTOS aan om het beheer te automatiseren
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 Besluit tot substitutie en ga digitaal werken, en dus ook archiveren conform een op te stellen 

Handboek Vervanging

 Realiseer bij de aanpak van het informatiebeheer voldoende formatie, en baseer die op het 

beleidsplan, de informatiehuishouding. Onderscheidt daarbij ‘laagwaardig’ werk van 

‘hoogwaardig’. Als andere medewerkers taken op het gebied van informatiebeheer krijgen, 

laat die dan een afgeleide zijn van die van en gecontroleerd worden door de 

informatiebeheerders

 Kijk voor meer verbetersuggesties hieronder bij de behandelde kpi’s.
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3. Inleiding

3.1 Waarom deze rapportage?

In de twee voorgaande toezichtsverslagen, namelijk over 2015-2017 en over 2018, is toegelicht 

waarom deze rapportage plaatsvindt en wat informatie- en archiefbeheer inhoudt. Ik verwijs daarom 

naar deze verslagen. Kortheidshalve herhaal ik dat de Veiligheidsregio als overheidsorgaan moet 

voldoen aan de Archiefwet en alle daaruit voortvloeiende regelgeving, niet in de laatste plaats aan de 

door de organisatie zelf vastgestelde Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer. 

Het archief- en informatiebeheer strekt zich uit van het moment dat informatie de organisatie 

binnenkomt of door medewerkers wordt gecreëerd tot het moment waarop die moet worden 

vernietigd of overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het goed regelen van het archief- en 

informatiebeheer en het naleven van die afspraken zijn essentieel voor het goed functioneren van een 

organisatie. Elk werkproces kent een documentaire neerslag, analoog, dus op papier, of digitaal 

maakt niet uit. 

3.2 Waarop is de toezichtsrapportage gebaseerd?

De toetsingscriteria voor die bevindingen zijn gebaseerd op de tien groepen van in totaal ongeveer 80 

kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) van de VNG. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving.1 

Hoewel ik niet treed in de verticale toezichtsrelatie tussen Gedeputeerde Staten en de 

Veiligheidsregio, wil ik volledigheidshalve toch de reactie van GS op het verslag over 2018 vermelden2:

 

‘Wij signaleren daarbij wel dat zowel het verslag als stoplichtrapportage slechts beperkt laten 

zien welke verbeteringen afgerond zijn. Beide documenten zijn vooral beschrijvend van aard, 

met activiteiten waarbij de doorlooptijd en einddatum niet altijd nader gedefinieerd zijn. Wij 

vertrouwen erop dat binnen uw organisatie een meer concrete planning met mijlpalen 

vastgesteld is, die sturing geeft aan het realiseren van de gewenste verbeteringen. In een 

volgend verslag lezen wij graag nadrukkelijker het onderscheid in gerealiseerde en nog te 

realiseren verbeteringen.’

Deze reactie komt overeen met die uit 2018, toen ook door de provincie is gevraagd om ‘de 

verbeteracties specifieker, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (concrete planning) te 

beschrijven.’

1 Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de VNG uit 2015.
2 Brief van de Provincie aan de VRBN, 21 november 2019.
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De provincie verwacht over 2019 een volledig verslag. Volledig leg ik uit als alle kritische prestatie-

indicatoren (kpi’s) betreffende. Men wil ook zien welke verbeteringen uit 2018 daadwerkelijk zijn 

gerealiseerd, dan wel een plan hoe die worden uitgevoerd. Daarbij richt de provincie zich vooral op 

kpi 3 (ordening, authenticiteit, context) en 4 (digitale archiefbescheiden), verwoord in drie vragen:

 Beschikt uw organisatie over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van 

archiefbescheiden?

 Op welke wijze wordt de duurzame toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden in het 

zaaksysteem, op netwerkschijven en in andere applicaties gewaarborgd?

 Binnen welke systemen wordt het metadata-schema geïmplementeerd?

3.3 Uitvoering van het toezicht

Ik baseer mijn bevindingen op gesprekken met diverse medewerkers, op eigen waarneming, op 

toegezonden stukken. Onze gemeente beschikt niet over een archiefinspecteur, zodat niet alle 

onderdelen van de kpi’s in zijn geheel zijn te beoordelen. Ook zijn de bevindingen niet diepgaand 

geanalyseerd. 

Ik houd rekening met het gegeven dat de VRBN/BBN is verhuisd naar een tijdelijke vestiging 

in ’s-Hertogenbosch, in afwachting van het betrekken van nieuwbouw elders in deze stad. 

3.4 Opbouw van het toezichtsverslag 

Per groep kpi’s citeer ik wat er in de verslagen over 2015-2017 en 2018 aan aanbevelingen is 

geformuleerd. Vervolgens geef ik aan wat er ultimo 2019 met de aanbevelingen is gedaan en heb ze 

waar nodig aangepast. 
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4. De bevindingen per kpi

4.1 Kpi 1: Zijn de interne archiefregelingen voor de VRBN/BBN conform de wet opgesteld?

De Veiligheidsregio voldoet deels

Aanbevelingen vanuit de verslagen over 2015-2017 en 2018

‘De aandacht [van de organisatie] gaat, begrijpelijk, uit naar het veiligheidswerk en minder naar 

interne processen. Toch is het zaak dat informatiebeheer niet langer als een wettelijk verplichting die, 

zo lijkt het, minimaal moet worden uitgevoerd, maar als een integraal onderdeel van de 

bedrijfsvoering bezien gaat worden. Daarvoor is het noodzakelijk te denken vanuit de 

‘informatiehuishouding’: de architectuur, de afspraken, de bemensing en de wijze waarop informatie 

in de organisatie als belangrijk bedrijfsmiddel wordt beheerd, gebruikt en ingezet bij het bereiken van 

de doelstellingen van de organisatie. 

Stel een eenvoudig raamwerk op voor de informatiehuishouding, bijvoorbeeld met  behulp 

van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA 2.0) of de Baseline van de VNG. Stel 

een programma op voor het bewust maken van de organisatie van het belang van goed 

informatiebeheer. Neem een paragraaf in het bedrijfsjaarverslag op over de stand van het 

informatiebeheer en de acties zoals geformuleerd in het verbeterplan. Stuur een kopie van 

Archiefverordening naar de provincie.’

Stand van zaken ultimo 2018 en 2019

In 2019 is niet veel veranderd rond deze kpi, vandaar de tekst uit het verslag over 2018 hier 

grotendeels is overgenomen. 

De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer zijn vastgesteld. Het is vanwege de 

heroriëntatie van de VRBN/BBN raadzaam om beide nog eens tegen het licht te houden en waar 

nodig te actualiseren. Ook is er geen ‘raamwerk voor de informatiehuishouding’ geformuleerd.

Deze wettelijke vereisten kunnen niet goed worden gerealiseerd als er niet meer wordt 

gedaan. Daarom is in 2018 een Plan van Aanpak Verbeteracties Informatiebeheer VRBN/BBN en een 

uitwerking gemaakt van de daarin genoemde actiepunten. Die zijn gebaseerd op de aanbevelingen 

uit het verslag over 2015-2017. Gezien de korte tijd al een goede prestatie. Maar er is meer nodig. 

Niet alleen allerlei praktische en dagelijkse werkzaamheden afstemmen en structureren, maar ook het 

opstellen van een informatiebeheersbeleid. Nog teveel medewerkers lijken informatiebeheer te 
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beschouwen als het sluitstuk: het naar de informatiebeheerders brengen van afgehandelde stukken. 

Die worden soms digitaal en soms analoog aangeleverd. Informatiebeheerder maakt onlosmakelijk 

deel uit van het opzetten en beheren van werkprocessen. Het moet helder zijn via welke kanalen 

informatie de organisatie binnenkomt en bij welke bedrijfsprocessen die thuishoort en beheerd kan 

worden. Informatie dient zoveel mogelijk één keer opgeslagen te worden, zodat niet tal van versies en 

kopieën op schijven of in applicaties van diverse medewerkers of systemen aanwezig zijn. Ook wat er 

in een mailbox of bijvoorbeeld op de G-schijf is archiefbescheiden in de zin der wet en valt onder 

informatiebeheer.

In een informatiebeheersplan horen deze afspraken te staan, evenals zaken als visie, 

taakgebied, doelstelling, afstemming met verwante disciplines als ICT en AVG, alsmede de 

uitgangspunten voor goed informatiebeheer, zoals records continuüm3 en digitaal archiveren. Denk 

ook aan risicoanalyse, de rol van informatiebeheer bij de werkprocessen, kwaliteitseisen en 

managementrapportage, een planning van de belangrijkste taken en ketenarchivering (onder andere 

in het kader van de Omgevingswet). 

Er is reeds een overzicht met allerlei deelplannen, dat verder uitgewerkt moet worden tot een 

volwaardig en werkbaar beleidsplan. Tevens moet het informatiebeheersplan in gaan op het 

meegaan met de dynamiek van de organisatie, dus iets zeggen over de rol van informatiebeheer bij 

vernieuwingen of aanpassingen van werkprocessen. De uitgangspunten zoals vermeld in VeRA 2.0 

kunnen daarin worden meegenomen. Op deze wijze zal de organisatie steeds meer grip krijgen op 

informatie en informatiestromen. Een belangrijk onderdeel zal ook moeten zijn de vormen van 

dienstverlening en ondersteuning die de informatiebeheerders aan de organisatie kunnen leveren. Zij 

behoren ten slotte te beschikken over dan wel de vindplaats te weten van actuele en juiste informatie. 

Het Informatiebeheersbeleid is daarom zo cruciaal, omdat tal van werkzaamheden nu niet 

goed kunnen plaatsvinden omdat de samenhang ontbreekt of bij het management niet bekend is.

Daarbij heeft het Strategisch Informatieoverleg (SIO) een belangrijke functie, in sommige 

gevallen zelfs een wettelijke vereiste rol.4 Het bestaat uit de verantwoordelijken voor het records 

continuüm: bijvoorbeeld het hoofd bedrijfsvoering, de teamleider I&A en de archivaris. Dit overleg 

bespreekt op managementniveau de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeheer, bereidt 

besluitvorming door het KMT en het DB voor, ziet toe op de uitvoering van het 

informatiebeheersbeleid en de uitvoering van de verbeterpunten uit het Toezichtsverslag. Benoem 

een lid van het KMT, bijvoorbeeld het hoofd bedrijfsvoering tot Chief Information Officer (CIO).

3 Het records continuüm is het begrip dat het beheer van informatie begint bij het binnenkomen in een 
organisatie, het maken ervan in die organisatie, het behandelen en afhandelen ervan tot het na verloop van 
bepaalde tijd vernietigen of het ‘voor eeuwig’ bewaren, kortom de levenscyclus van informatie in een organisatie
4 Handreiking Strategisch Informatieoverleg Decentrale Overheden, VNG 2015.
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Verbetersuggesties:

 Stel het beleidsplan informatiebeheer voor de periode 2020-2023 op en laat het vaststellen 

door het KMT en het DB uiterlijk eind 2020

 Stel zo spoedig mogelijk het SIO in en benoem dan tevens een CIO.
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4.2 Kpi 2: Werkt de VRBN/BBN structureel aan kwaliteitsverbetering van het 

informatiebeheer?

De Veiligheidsregio voldoet niet

Aanbeveling vanuit het verslag over 2015-2018

‘Met het verder uitwerken en inrichten van een georganiseerd archiefbeheer wordt het 

mogelijk kwaliteitsnormen te formuleren en toe te passen. Een archiveringssystematiek, mede 

op basis van VeRA 2.0, moet worden ingericht voor en vooral met alle relevante 

organisatieonderdelen. Volg landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg voor 

de documentaire informatievoorziening.’

Stand van zaken ultimo 2018 en 2019

Deze aanbevelingen zijn niet gerealiseerd. Kwaliteitsnormen benoemen gaat beter wanneer de 

informatiehuishouding op orde begint te komen. Op zich proberen de teamleden van I&A het werk 

naar behoren uit te voeren en de medewerkers van de VRBN/BBN, door deze op te zoeken, 

opmerkzaam te maken op het bestaan en de noodzaak van goed informatiebeheer. Maar dit is niet 

hetzelfde als het structureel werken aan kwaliteitsverbetering.

Verbeterpunten

Ik adviseer de inrichting van een kwaliteitssysteem te parkeren totdat het informatiebeheersbeleid 

echt van de grond komt. Een rol hierbij speelt de verhuizing naar de nieuwbouw in 2023. Zorg ervoor 

dat in de nieuwe en naar verwacht mag worden digitale omgeving het informatiebeheer met zijn 

specifieke eisen en voorwaarden op orde zal zijn.

Kortom: voor deze kpi nog geen verbeterpunten.
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4.3 Kpi 3: Is de ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 

planmatig geregeld?

De Veiligheidsregio voldoet deels

Aanbeveling vanuit het verslag over 205-2017

‘Breng op basis van de al verzamelde informatie in beeld waar welke informatie zich bevindt 

en in welke staat die verkeert: bewerkt of onbewerkt. En wie die beheert. Bepaal ook de 

authenticiteit en context en of het materiaal toegankelijk is. Pas dan wordt duidelijk wat er op 

dat vlak gedaan moet worden om een afdoende ordening, goede en toegankelijke staat te 

bereiken. Sommige bestanden zullen gemakkelijk zijn te benoemen, anderen vergen meer 

uitzoekwerk. Het gaat hierbij niet alleen het materiaal in archiefkasten of laden, maar ook wat 

zich bevindt op harde schijven, applicaties, systemen, DECOS en andere gegevensdragers 

die archiefwaardig materiaal bevatten. Ga daarom verder met het invoeren van zaakgericht 

werken. Sterk aanbevolen is het invoeren van het systeem als PROTOS dat applicaties 

beheert en dat leidt tot het ‘in control’ zijn van werkprocessen en applicaties. De 

Vakinhoudelijke medewerker moet zich vergewissen van de archiefwaardigheid van de 

informatie die in en tussen applicaties wordt opgemaakt.

Er kan nu al worden overgegaan op papier dat voldoet aan duurzaamheidseisen. 

Digitaal gezien is het zaak bepaalde bestanden bijvoorbeeld in pdf-a op te slaan, zeker 

wanneer die te zijner tijd moeten worden overgedragen aan het e-depot in de 

archiefbewaarplaats. Leg het technisch beheer bij ICT.

Zorg ervoor dat nieuwe applicaties of systemen voor de business vooraf worden 

gescreend op archiefwaardigheid door de Vakinhoudelijk medewerker. Indien er langere tijd 

te bewaren informatie in opgeslagen wordt, moeten vooraf afspraken worden gemaakt over 

het archiefbeheer. Maak voor dit screenen een werkprocedure.’

Stand van zaken ultimo 2018 en 2019

De nieuwe medewerkers informatiebeheer hebben zich in 2018 vooral georiënteerd op hun 

werkomgeving en hebben tal van zaken al in beeld, zij het nog niet afgerond op schrift. Het is voor 

hun werk en dus voor dat van de gehele organisatie een voorwaarde, een ‘must’ om een dekkend 

beeld te hebben welke medewerker welke informatie heeft, welke documentaire neerslag er is per 

werkproces, waar die is, wie dat beheert, of er welke beheerswerkzaamheden (toegankelijkheid, 

ordening, selectie en vernietiging, opslag en dergelijke) zijn of worden toegepast. En dat is er nog 
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niet. Naar schatting zijn circa 25% van de werkprocessen qua informatiebeheer enigszins 

georganiseerd, want de stukken die daartoe behoren staan in JOIN, de opvolger van DECOS.

Verbeterpunten 

 Maak aan de hand van het overzicht van werkprocessen in 2020 informatiebeheerplannen 

per werkproces, dan wel per organisatieonderdeel. Neem daarin ook risicoparagrafen op

 Betrek hierbij de leidinggevenden maar ook andere medewerkers, zoals secretariaten om de 

(digitale en analoge) documentaire neerslag in kaart te brengen

 Laat elke aan te schaffen of in te zetten applicatie vanuit archiefoogpunt beoordeeld worden 

door de informatiebeheerder.
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4.4 Kpi 4: voldoet de VRBN/BBN aan eisen voor digitale archivering?

De Veiligheidsregio voldoet niet

Aanbevelingen vanuit het verslag over 2015-2017

‘Formuleer metadata op basis van de TMLO en zet die in een lijst. Maak helder welke 

informatie op basis van het overzicht zoals bedoeld bij kpi 3 archiefbeheer vereist. Op niet al 

te lange termijn zal digitaal te bewaren informatie in een e-depot opgenomen gaan worden. 

Die opname zal gepaard gaan met een check of er voldaan is aan eisen van geordendheid, 

van toegankelijkheid, van duurzaamheid en metadata.’

Stand van zaken ultimo 2019

Deze aanbevelingen zijn niet gerealiseerd. Wel zijn in beeld de processen die te bewaren stukken 

opleveren, denk aan bestuursbescheiden. Digitale archivering is een vorm van informatiebeheer 

waarvoor ook de wettelijke vereisten van goede, geordende en toegankelijke staat gelden. Dat 

betekent dat bij veranderingen of aanschaf van nieuwe applicaties of zaaksystemen altijd de 

informatiebeheerders betrokken moeten worden om te bezien of daarin archiefwaardige informatie  

wordt opgeslagen en beheerd, en in welke relatie die informatie staat met andere werkprocessen. Dit 

met het doel om dubbel werk of meervoudige opslag te vermijden. Dat er digitale bescheiden worden 

uitgeprint en ter ‘archivering’ aan de informatiebeheerders wordt aangeboden, terwijl het digitale 

bestand niet wordt gewist, helpt dus niet en is ten sterkste af te raden.

Een voorbeeld van de noodzaak van goede (digitale) archivering is dat voor het opstellen van 

vernietigingslijsten inderdaad een bestand bij de informatiebeheerders wordt afgeleverd ter 

vernietigen, maar dat de zender op diens eigen G-schijf de bestanden behoudt. Vernietiging van 

afgehandelde zaken na het verstrijken van de bewaartermijn is wettelijk verplicht.

Verbeterpunten

 Stel een metadata schema voor de zaaksystemen en applicaties

 Ga in overleg met de projectleider E-depot van de gemeente ’s-Hertogenbosch om te 

overleggen welke en hoe digitale te bewaren bestanden naar het e-depot kunnen; pas 

eventueel de eigen applicaties daarop aan

 Maak helder aan de organisatie dat ook de Outlook en G-schijfbestanden en de inhoud van 

applicaties of zaaksystemen naast die in JOIN behoren tot de informatie van de organisatie 

en beheer vereisen, uit te voeren door deskundigen.
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4.5 Kpi 5: Werkt de VRBN/BBN zorgvuldig bij vernietiging, vervanging en vervreemding 

van archiefbescheiden en informatie?

De Veiligheidsregio voldoet deels

Aanbevelingen vanuit het verslag over 2015-2017

‘Pas wanneer een geordend overzicht zoals kpi 3 voorschrijft, is opgesteld, is duidelijk waar 

welke informatie zich bevindt en of die wordt vernietigd en vervangen of niet. Nu is er een 

risico dat dat niet dekkend gebeurt. De vervanging van op termijn vernietigbare en over te 

dragen informatie kan snel via een generiek besluit van het bestuur geregeld worden. Bepaal 

om welke bestanden het gaat. De “digital born” bestanden vallen eveneens onder deze 

regeling wanneer die overgezet worden op andere dragers.’

Stand van zaken ultimo 2019

Er is geen besluit tot vervanging van archiefbescheiden genomen. 

Het huidige informatiebeheer strekt zich uit over wat er in JOIN zit en komt, een deel van de 

ingekomen stukken, OR stukken, gebouw, contracten en een deel van bestuursbescheiden. Stukken 

en bestanden betreffende P en O, Risicobeheer, financiën en veel bestuursstukken vallen daar 

buiten. Zoals eerder is gesteld, is het informatiebeheer van ongeveer 25% van alle werkprocessen 

onder controle via de vakdeskundige informatiebeheerder, dus 75% niet. De ‘capture’ is dus ver 

onder de maat.

De informatie die de informatiebeheerders wel beheren, wordt zorgvuldig gewaardeerd en 

geselecteerd op bewaren en vernietigen. De informatie die zij niet beheren, geen weet van hebben of 

nauwelijks toegang toe hebben, kan ook niet zorgvuldig en afgewogen worden om te vernietigen of 

voor overbrenging gereed te maken. Zo draait de informatiehuishouding niet efficiënt en niet effectief 

en wordt er onnodig werk gecreëerd. 

De vernietiging van analoge stukken komt goed op gang, die van digitale bescheiden is nu 

niet geregeld en vindt ook niet op de wijze plaats zoals in het Besluit Informatiebeheer van de 

VRBN/BBN is geregeld. Dat moet ook opgepakt gaan worden, neem dit op in het 

informatiebeheersplan.

Verbeterpunten

 Maak een handboek vervanging, stel dat vast en besluit dat de gehele organisatie digitaal 

gaat werken
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 Pak de vernietiging van digitale bescheiden op, begin ermee de aanpak vast te leggen in het 

informatiebeheersplan.
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4.6 Kpi 6: Brengt de VRBN/BBN op de juiste wijze bestanden over aan de 

archiefbewaarplaats?

Geen oordeel

Aanbevelingen uit het verslag over 2015-2017

‘Leg vast om welke digitale bestanden het gaat in een inventaris, zorg voor een goede 

materiële staat en schoon ze desgewenst op. Maak een planning en stem die af met de 

beheerder van de archiefbewaarplaats. Houdt hierbij rekening met digitale overbrenging, 

waaraan andere eisen en kosten zijn verbonden.’

Stand van zaken ultimo 2019

De Veiligheidsregio heeft stukken vanaf 2011. Vanaf deze datum moeten er stukken in de organisatie 

aanwezig zijn die óf op de nominatie staan te worden vernietigd, óf te worden overgebracht na de 

wettelijke termijn van 20 jaar. De eerste overbrengingsactie zal dus uiterlijk in 2031 moeten 

plaatsvinden. Er is dus nog niets overgebracht, dus is er geen oordeel te geven over de wijze waarop 

dat gebeurt.

Het is wel bekend wanneer welke analoge, papieren, bescheiden naar de aangewezen 

archiefbewaarplaats moeten komen, maar niet welke digitale bestanden te zijner tijd naar het e-depot 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch moeten komen. 

 

Verbeterpunten

 Zorg in samenhang met kpi 3 voor helderheid waar de bestanden zich bevinden

 Bereid de overbrenging van digitale, maar ook de analoge bescheiden alvast voor.
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4.7 Kpi 7: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?

De Veiligheidsregio voldoet deels

Aanbeveling

‘Handhaaf de archiefruimte in het hoofdgebouw. Zorg dat er voldoende archiefruimte komt 

van het niveau van wat er op de eerste verdieping aan de Vogelstraat aanwezig is. 

Oriënteer alvast op wat een e-depot betekent, mede onder andere de uitplaatsing. Dat is het - 

op termijn - overbrengen van afgehandelde dossiers in het e-depot. Het technisch en 

archivistisch beheer is dan gewaarborgd, het inhoudelijke beheer blijft bij de VRBN/BBN.’ 

Stand van zaken ultimo 2019

Er is voldoende archiefruimte in de Vogelstraat. Er is echter geen beleid voor of actie op het digitaal 

langdurig opslaan van informatie, noch op het integer, authentiek en duurzaam houden ervan.  

Verbeterpunt

 Zorg voor beleid en uitvoering van het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en 

houden van digitale informatie. 
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4.8 Kpi 8 betreffen de werkzaamheden van de archiefbewaarplaats en vallen buiten het bestek 

van dit toezichtsverslag
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4.9 Kpi 9: Rampen, calamiteiten en veiligheid: heeft de Veiligheidsregio plannen voor het 

behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden?

De Veiligheidsregio voldoet deels

Stand van zaken ultimo 2019

Er is een plan in opbouw, veel elementen zijn daarin al opgenomen, maar nog niet gereed of 

vastgesteld door het KMT.

Verbetersuggestie

 Voltooi het plan, zodat helder is wat er moet gebeuren wanneer er onverhoopt iets gebeurt in 

het gebouw.
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4.10 Kpi 10: zijn voldoende mensen en middelen ingezet?

De Veiligheidsregio voldoet niet

Aanbeveling

‘Zorg ervoor dat er voldoende en voor de organisatie herkenbare informatiebeheerkennis 

aanwezig is, gerelateerd aan de informatiehuishouding. Schenk blijvend aandacht aan bij- en 

nascholing, want er het vak is op dit moment onderhevig aan veel veranderingen en nieuwe 

ontwikkelingen. De adviesfunctie groeit in betekenis, het uitvoerende karakter van de 

vroegere documentaire informatievoorziener zal verdwijnen. Waar dat nu nog speelt adviseer 

ik een onderscheid aan te brengen tussen dagelijkse, veelal basale archiefwerkzaamheden 

en de beleidsmatige activiteiten ten behoeve van awareness bevordering en inrichting van de 

informatiehuishouding volgens de geldende normen en wetgeving. 

Onder de beleidsmatige werkzaamheden valt de advisering aan de organisatie. Dat is 

niet alleen van belang voor het monitoren van de informatiehuishouding of voor management 

en ICT, maar ook voor het instrueren van medewerkers bij het gebruik van archiefwaardige 

applicaties, het ‘zelf doen’. Op de hoogte blijven van vakinhoudelijke kennis van archivistiek 

en ontwikkelingen is en blijft noodzakelijk.’ 

Stand van zaken ultimo 2019

Er is herkenbare informatiekennis in de organisatie gekomen en met het vertrek van beide 

betrokkenen gecontinueerd in de aanstelling van opvolgers. Zij creëren awareness bij de collega’s, 

die doorgaans goed begrijpen waarom informatiebeheer nodig is maar niet komen tot de 

daadwerkelijke, pragmatische toepassing. Maar het doen van dagelijks terugkerende 

werkzaamheden en het opbouwen van een adequate informatiehuishouding kan niet door de huidige 

bezetting worden gerealiseerd. Mede daarom blijft de verdere ontwikkeling van het informatiebeheer 

tot een acceptabel niveau al enige jaren hangen.

Er is geen helder overzicht hoeveel middelen worden ingezet voor het informatiebeheer. Dat 

strekt zich ook uit of de I&A medewerkers en informatiemanagers, iedereen die met informatiebeheer 

bezig is. 

Het blijkt dat secretariaten soms informatiebeheerswerkzaamheden uitoefenen zonder dat 

hen duidelijk is dat dat zo is. Ten behoeve van centrale afstemming is samenwerking door hen met de 

informatiebeheerders geboden.

Het verdient aanbeveling uit oogpunt van awareness-vergroting bij de secretariaten en ICT-

medewerkers om deze goed in te lichten over de rol en functie van informatiebeheer en welke rol en 
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functie zijzelf in die informatiehuishouding spelen. Ook is aan te bevelen om nieuwe medewerkers 

een cursus informatiebeheer te laten volgen.

Verbeterpunten

 Bekijk nadat het informatiebeheersplan gereed is of dat aanleiding geeft om de formatie voor 

het informatiebeheer aan te passen (niveau, omvang)

 Maak een overzicht van middelen die aan informatiebeheer worden besteed

 Maak meer medewerkers bekend met informatiebeheer door cursussen en voorlichting te 

geven

 Integreer (expliciet) de werkzaamheden die secretariaten doen op het gebied van 

informatiebeheer met het werk van de informatiebeheerders. 



24

5. Bijlage: De systematiek van het toezicht op het archief- en informatiebeheer

Deze notitie is in 2019 opgesteld en beschrijft op hoofdlijnen de taken of rollen van de verschillende 
betrokkenen op het terrein van het archief- en informatiebeheer in de provincie Noord-Brabant. Het 
gaat daarbij om de archivaris, de ambtelijke organisatie, het college c.q. dagelijks bestuur, de raad 
c.q. algemeen bestuur, en Gedeputeerde Staten (IBT). Doel van de notitie is het scheppen van 
duidelijkheid omtrent de wederzijdse verwachtingen die genoemde betrokkenen kunnen hebben. 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de taken en rollen slechts op de belangrijkste hoofdlijnen zijn 
beschreven, omdat verdere detaillering geen recht doet aan de lokale verschillen die zich kunnen 
voordoen.

In Brabant hebben alle gemeenten op grond van de Archiefwet een gemeentearchivaris benoemd, die 
intern toezicht houdt op de staat van het informatie- en archiefbeheer in de gemeente. De verslagen 
van deze inspecties worden aan de colleges/ dagelijkse besturen (DB’s) gestuurd, en spelen een rol 
in de horizontale verantwoording en controle binnen de gemeente. In de Archiefverordeningen is 
namelijk bepaald, dat het college/DB deze verslagen vervolgens aan de Raad/Algemeen Bestuur 
(AB) stuurt. In het beleidskader Interbestuurlijk toezicht 2016-2019 is vastgesteld dat het college/DB 
ook een afschrift van beide documenten stuurt aan GS.
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Hoofdlijnen en werkafspraken 

Archivaris
De archivaris heeft twee rollen, enerzijds die van toezichthouder op het niet-overgebracht archief en 
anderzijds die van beheerder van de archiefbewaarplaats.

Taken van de archivaris als horizontale toezichthouder:

 Voert regelmatig intern toezicht uit rondom de naleving van archiefwet en -regelgeving, deze 

inspectie is vormvrij5. De archivaris is onafhankelijk in zijn keuze voor onderzoeksmethode en 

bijbehorende verslaglegging. 

 Informeert het College/DB  over de bevindingen van de inspectie.6

 
Werkafspraak

 Communiceert helder en actief richting de interbestuurlijk toezichthouder over relevante 

kwesties. 

Taken van de archivaris als beheerder van de archiefbewaarplaats:

 Brengt verslag uit aan de zorgdrager over het beheer van alle archieven in de 

archiefbewaarplaats (overgebrachte archieven en particuliere archieven)

 Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de zorgdrager over het informatie- en 

archiefbeheer

 Neemt deel aan het Strategisch Informatie Overleg (SIO). 

College/DB
Als zorgdrager7:

 Bespreekt en neemt een besluit over bevindingen uit het verslag van de toezichthouder en de 

voorgenomen verbeteringen voorgesteld door de ambtelijke organisatie. 

 Zorgt voor voldoende middelen om het verbeterplannen kunnen uitvoeren.

 Informeert jaarlijks de raad/AB over het informatie- en archiefbeheer bij de organisatie. 

 Is vrij om de raad/AB in te lichten over het oordeel van de provincie/IBT.

 Zendt GS de vereiste toezichtinformatie toe, dat wil zeggen een afschrift van het verslag en 

verbeterplan.

Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de archiefbescheiden van de zorgdrager 
conform de Archiefwet in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te behouden. De 
ambtelijke organisatie geeft de toezichthouder de mogelijkheid om een inspectie uit te voeren:

 Stelt aan de hand van de verbeterpunten, eventueel aangevuld met eigen waarnemingen en 

suggesties, een SMART verbeterplan op en voegt dat bij het verslag van de toezichthouder;

5 Al dan niet aan de hand van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG).
6 Conform de eigen Archiefverordening van de organisatie.
7 Volgens artikel 1d van de Archiefwet 1995 wordt onder zorgdrager verstaan: degene die bij of krachtens de wet 
belast is met de zorg voor archiefbescheiden bij een overheidsorgaan.
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 Regelt de tijdige aanlevering van het verslag en het verbeterplan aan de bestuursorganen als 

college/DB, raad/AB en GS.

 Voert het besluit van het college betreffende het verbeterplan uit.

 Neemt actief met de horizontale dan wel verticale toezichthouder contact op in het geval van 

calamiteiten.

Werkafspraak

 Wanneer tijdige aanlevering niet lukt, dan dient de ambtelijke organisatie de interbestuurlijk 

toezichthouder in te lichten en aan te geven wanneer de stukken wel arriveren.

Raad/AB
Als horizontale controleur van het college/DB:

 Wordt in kennis gesteld van de bevindingen van de archivaris.

 Besluit over het collegevoorstel met het verbeterplan.

 Stelt eventuele (begrotings-)wijzigingen vast om het verbeterplan uit te kunnen voeren.

GS/IBT
Taken van GS als verticaal toezichthouder op de colleges van B&W in de provincie:

 Stelt het beleidskader over de uitvoer van het Interbestuurlijk Toezicht vast.8

 Stelt uitvoeringsprogramma vast (jaarlijks).

 Informeert het college van B&W over het oordeel per toezichtgebied. 

 Kan de interventieladder betreden als het College/DB niet voldoet aan wet- en regelgeving.

 Informeert jaarlijks Provinciale Staten over het uitgevoerde interbestuurlijk toezicht middels 

een jaarverslag over alle zes toezichtgebieden. 

Werkafspraken IBT

 Zorgt voor halfjaarlijks overleg met alle archivarissen.

 Communiceert helder en actief, onder andere door middel van een jaarlijks bezoek aan de 

archivarissen.

 Informeert de archivaris over interventie. Het betrekken van de archivaris bij de interventie is 

een keuze van de college/DB.

 Doet periodiek themaonderzoek waarbij de archivaris de mogelijkheid wordt geboden om deel 

te nemen. 

 Bespreekt jaarlijks de mogelijke thema’s voor de themaonderzoeken.

 Meldt aan de ambtelijke organisatie wanneer er aanvullende informatie nodig is.

 Informeert de archivaris over mogelijke interventies. 

 Stuurt de archivaris een afschrift van de beoordelingsbrief. 

 Meldt in de beoordelingsbrief aan het college van B&W/DB dat aanvullende informatie is 

opgevraagd.

8 De komende jaren zal de provincie samen met de toezichtontvangers (in de vorm van de ambtelijke 
organisatie) en de archivarissen onderzoeken hoe de toetsingscriteria kunnen worden doorontwikkeld. Hierbij zal 
het wettelijk verplichte kwaliteitssysteem (artikel 16 Archiefregeling) het uitgangpunt zijn. 
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