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Managementsamenvatting

De gemeentearchivaris van Heerlen houdt toezicht op de naleving van de archiefwetgeving en de kwaliteit van het 
archiefbeheer binnen de gemeente Heerlen. De door de Archiefi nspectie Rijckheyt uitgevoerde gemeentebrede doorlichting 
heeft inzicht gegeven in de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer.

Knelpunten

De doorlichting van staf- en lijnafdelingen heeft op afdelingsniveau én concernniveau knelpunten zichtbaar gemaakt. De 
rangschikking van deze knelpunten is gebaseerd op prioriteiten ten aanzien van het archiefbeheer en de te verwachten 
eff ectiviteit van de te nemen maatregelen op dat totale archiefbeheer.
De knelpunten zijn:

1. Informatiebeheer aangelegenheden zijn grote mate versnipperd over verschillende afdelingen en functionarissen. 
2. Afwezigheid van beleidsbeheer en een coherent informatiestructuurplan.
3. Afwezigheid van beleidskader archiefbeheer en onderdelen van het informatiebeleid op afdelingsniveau.
4. Afwezigheid theoretisch en praktisch Documentair Structuur Plan.
5. Decentrale dossiervorming en dossierbeheer door daartoe niet-geschoold personeel.
6. Decentrale ongeoorloofde opschoning van dossiers en ongeoorloofde vernietiging van digitale archiefbescheiden.
7. Overvolle archiefbewaarplaats.
8. Grote achterstand in overdracht van archiefbescheiden naar archiefbewaarplaats.
9. Nijpend tekort aan archiefruimte.
10. Archiefruimte van de afdeling burgerzaken voldoet niet.
11. Onduidelijke positie en taakopvatting van de beheerder.
12. Geen of (te) weinig kennis inzake verantwoordelijkheden t.a.v. archiefbeheer bij personeel. 
13. Verplichte maatregelen in het kader van de Ministeriële Regeling “geordende en toegankelijke staat 

archiefbescheiden” zijn niet genomen.
14. Nog geen maatregelen genomen voor de verwachte overdracht van digitale bestanden.
15. Afwezigheid van lange termijn strategie op archiefbeheer.

Adviezen

Naar aanleiding van de knelpunten zijn adviezen geformuleerd die bijdragen aan het oplossen van de geconstateerde 
knelpunten. De volgende adviezen zijn gegeven:

1. Stel beleid op vóór de aanpak van operationele problemen.
2.  Stel beleidbeheer op.
3.  Stel een beleidskader archiefbeheer op.
4.  Stel een Documentair Structuur Plan op.
5.  Zorg voor uitbreiding van de capaciteit van de archiefbewaarplaats.
6.  Werk achterstanden in overdracht weg.
7.  Uitbreiding capaciteit archiefruimte.
8.  Vergroting draagvlak voor informatieaangelegenheden op het leidinggevende en operationele vlak.
9.  Aanpassen archiefruimte burgerzaken.
10. Ontwikkel maatregelen voor de overdracht van digitale archiefbescheiden.
11. Stel lange termijn visie en strategie op als onderdeel van het beleidsbeheer.
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Inleiding

De gemeentearchivaris van Heerlen houdt toezicht op de naleving van de archiefwetgeving en de kwaliteit van het 
archiefbeheer binnen de gemeente Heerlen. Papieren tijgers en dementerende diskettes is de neerslag van een gemeentebrede 
doorlichting van de gemeente Heerlen. De doorlichting heeft plaatsgevonden in de periode september 2005 tot september 
2006 en is uitgevoerd door de Archiefi nspectie Rijckheyt.

Met deze doorlichting heeft de Archiefi nspectie Rijckheyt de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer van de 
gemeentelijke staf- en lijnafdelingen getoetst. Op basis van interviews en waarnemingen is een beeld gevormd over de 
kwaliteit van het beheer.
In 2005 en 2006 zijn gesprekken gevoerd met de managementteams van de verschillende afdelingen om een beeld te krijgen 
van de daar gevoerde informatievoorziening. De bevindingen van deze gesprekken zijn gevat in inspectierapporten per 
afdeling. De concepten van deze rapporten zijn ter goedkeuring aangeboden aan de afdelingshoofden, waarna zij door de 
Archiefi nspectie Rijckheyt zijn vastgesteld. 
Afsluitend heeft een gesprek plaatsgevonden met het afdelingshoofd Facilities, die binnen de gemeente de functie van 
beheerder vervult (in gevolge het Besluit Informatiebeheer). Dit leverde inzicht op over de rol van de beheerder op 
verschillende terreinen van archief- en informatiebeheer.

Op basis van de inspectierapporten is het archiefi nspectierapport geschreven. Het archiefi nspectierapport geeft een 
uitgebreide analyse van het archiefbeheer zoals dat binnen de gemeente Heerlen wordt gevoerd. Hierbij is gekeken naar 
de goede, geordende en toegankelijke staat, maar ook naar de beleidskant van archief- en informatiebeheer.
De resultaten van de analyse zijn gevat in het signaleren van knelpunten en het geven van adviezen hoe de knelpunten op 
te lossen.

Archiefi nspectie Rijckheyt,
de gemeentearchivaris van Heerlen.
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Leeswijzer

Het archiefi nspectierapport Papieren tijgers en dementerende diskettes bestaat uit twee delen.

Deel 1 bevat de rapportage van de gemeentearchivaris. 

In hoofdstuk 1 wordt het wettelijke- en organisatorische kader geschetst. Wat is archief en waaraan is archiefvorming wettelijk 
gebonden. In paragraaf 1.3. wordt de organisatorische inbedding van de Archiefi nspectie Rijckheyt beschreven.

Hoofdstuk 2 bevat de analyse van het archiefbeheer. In paragraaf 2.1. wordt een samenvatting gegeven van de door de 
Archiefi nspectie Rijckheyt gedane constateringen per afdeling. De opbouw van de subparagrafen 1 tot en met 20 kennen 
telkens een zelfde opbouw. Er wordt aandacht besteed aan de organisatorische kant van beheer (wet- en regelgeving, 
werkprocessen), postafhandeling, dossiervorming en –beheer, selectie en vernietiging en de (eventueel) aanwezige 
archiefruimte.
In paragraaf 2.2. worden afdelingsoverstijgende constateringen gedaan. Op grond van de bevindingen van de Archiefi nspectie 
Rijckheyt op afdelingsniveau, is op concernniveau geconstateerd hoe er wordt omgegaan met:

• Beheer.
• Dossiervorming.
• Geordende staat.
• Goede staat.
• Toegankelijke staat.
• Selectie en vernietiging.
• Overdracht.
• Specifi eke rol van de beheerder.
• Organisatie en middelen.

Hoofdstuk 3 geeft vervolgens op grond van de analyse de knelpunten met prioriteitsstelling en worden adviezen gegeven hoe 
de knelpunten op te lossen.

Deel 2 bevat de reactie van de algemeen directeur (directie) op de bevindingen van de gemeentearchivaris.

In Hoofdstuk 4 gaat de algemeen directeur, namens de directie, in op de aanbevelingen van de Archiefi nspectie Rijckheyt.
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Deel 1.
Rapportage van de 
gemeentearchivaris
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1.  Wet, regelgeving en organisatorische inbedding

1.1.  Archief

Archief is alle administratieve neerslag die een instelling ontvangt of opmaakt bij de uitvoering van haar taken. Dat impliceert 
dat archief, in tegenstelling tot het algemene beeld wat men er van heeft, niet enkel papier betreft doch ook digitaal van vorm 
kan zijn. Een andere misvatting is dat archief zich beperkt tot afgedane of niet meer actuele zaken. Niets is minder waar; reeds 
op het moment dat een brief of e-mail van een burger binnenkomt met een verzoek, klacht of suggestie is dat stuk per 
defi nitie direct een archiefstuk. Archief heeft voor een organisatie drie primaire functies:

• Archiefbescheiden dienen om rechten en plichten aan te tonen.
• Archiefbescheiden dienen om de bedrijfsvoering van een organisatie gaande te houden.
• Archiefbescheiden hebben in een democratie een publieke verantwoordingsfunctie.

Indien archieven niet op correcte wijze worden beheerd, kunnen gegevens zoekraken, verouderen, foutief zijn en/of de 
“echtheid” ervan kan in het geding komen en daarmee de rechtsgeldigheid. 
Een organisatie die hier mee te maken krijgt loopt grote juridische en fi nanciële risico’s doordat ze geen rechten en plichten 
kan aantonen. Ze is ineffi  ciënt en loopt mede daardoor ook fi nanciële risico’s omdat ze niet goed op hoogte is van de de eigen 
bedrijfsvoering. En als overheidsorganisatie zijn er ook bestuurlijke risico’s aan verbonden doordat ze zich niet goed kan 
verantwoorden voor uitgevoerd beleid. 
Archief is van dermate groot belang voor een organisatie dat de wetgever er een aparte wet voor heeft geschreven, de 
archiefwet. Naast deze archiefwet zijn er overigens in diverse andere wetten ook bepalingen en richtlijnen opgenomen die te 
maken hebben met het beheer van de overheidsgegevens. In goed beheer van de archieven komen deze wetten, regels en 
richtlijnen samen.

1.2.  Wettelijke omgeving

De archiefvorming van de gemeente Heerlen is gebonden aan de Archiefwet 1995 (AW), het Archiefbesluit 1995 (AB), de 
ministeriële regelingen “Duurzaamheid archiefbescheiden” (exart. 11 AB), “Geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden
”(exart. 12 AB) en “Bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen”(exart. 13 AB), de Archiefverordening Heerlen 
en het Besluit Informatiebeheer Heerlen. 
Kernbegrippen in de archiefwetgeving zijn zorg en beheer. Zorg is een bestuurlijk verantwoordelijkheid. Deze ligt bij het 
college van B en W en houdt zorgen voor het uitvoeren van de Archiefwet. Hieronder valt het beheer van de archiefbescheiden 
en zaken die noodzakelijk zijn om effi  ciënt en eff ectief beheer mogelijk te maken zoals geschikte huisvesting, deskundig 
personeel en voldoende fi nanciën. De belangrijkste verplichting die de Archiefwet aan een overheidsorgaan oplegt, is de onder 
hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat (1) te brengen en te bewaren, alsmede zorg te 
dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

(1)  De term goede, geordende en toegankelijke staat heeft op drie aspecten betrekking. De verplichting van de goede staat heeft voornamelijk betrekking op de 
materiële toestand van archieven. De geordende staat heeft betrekking op een logische orde in het archief waardoor gegevens terug gevonden kunnen 
worden. Het gaat hier niet enkel om het informatiegehalte van de gegevens maar ook de context, de rechtsgeldigheid en volledigheid van die gegevens.

 De toegankelijke staat heeft betrekking op de leesbaarheid van de gegevens en daarmee direct op digitale archiefbestanddelen. Deze zijn immers zonder 

gebruik van de juiste hard- en software niet zonder meer leesbaar.
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Beheer is een uitvoerende taak en omvat de feitelijke werkzaamheden om ‘goede, geordende en toegankelijke staat ‘mogelijk 
te maken. Tot beheer behoort bijvoorbeeld het in juiste staat bewaren (verpakking, conservering), ordenen, toegankelijk 
maken, beschikbaar stellen en vernietigen van archiefbescheiden. Met het beheer van archiefbescheiden vóór overbrenging 
naar de archiefbewaarplaats is het bureau Documentaire Informatie Voorziening (DIV) van de afdeling Facilities belast. 
Formeel is het afdelingshoofd Facilities de beheerder in de zin van het Besluit Informatiebeheer. De archiefbescheiden ná 
overbrenging – het betreft de blijvend te bewaren archieven – worden beheerd door de gemeentearchivaris. Deze functionaris 
is de beheerder van de archiefbewaarplaats.

De gemeentearchivaris speelt op het gebied van informatievastlegging en informatieverstrekking voor de gehele gemeentelijke 
organisatie een belangrijke rol. Ingevolge artikel 32, lid 2 van de Archiefwet 1995 is hij belast met het toezicht op het beheer 
van de archiefbescheiden van gemeentelijke organen, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Met 
“het toezicht op het beheer” wordt niet alleen de traditionele vormen van informatievastlegging (papier) bedoeld, maar ook 
de digitale informatievastlegging. De Archiefwet 1995 spreekt immers van archiefbescheiden “ongeacht hun vorm” (artikel 1). 
Bij de gemeente zijn de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer richtinggevend hoe om te gaan met informatie- 
en gegevensbeheer. In dat Besluit zijn de procedures en verantwoordelijkheden rondom productie, identifi catie, 
toegankelijkheid, beheer, bewaren, beveiliging, selectie, vernietiging en overbrenging van archief vastgelegd.

De gemeentearchivaris ziet er op toe dat het informatie- en gegevensbeheer binnen de gemeente Heerlen conform de 
geldende wet- en regelgeving plaatsvindt.  Hierover rapporteert hij eens per twee jaar aan het College van Burgemeester en 
Wethouders. De gemeentearchivaris laat zich in deze rapportage bijstaan door diens plaatsvervanger. 
De bevoegdheden van de Archiefi nspectie Rijckheyt vinden hun basis in de Algemene Wet Bestuursrecht. Tot de bevoegdheden 
behoren:

• Het vorderen van inlichtingen;
• Het vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopieën;
• Het betreden van plaatsen, inclusief het zich doen vergezellen van aangewezen personen;
• Het onderzoeken van zaken en het openen van verpakkingen;
• Het vorderen van medewerking.

1.3.  Organisatorische omgeving

Het ontbreekt de gemeente Heerlen aan een archiefi nspecteur die het archiefwettelijke toezicht van de gemeentearchivaris op 
eff ectieve wijze kan uitvoeren. De Archiefi nspectie Rijckheyt is onderdeel van Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis  
en wordt momenteel vormgegeven door de gemeentearchivaris zélf en de plaatsvervangend gemeentearchivaris. De beschikbare 
capaciteit komt hiermee op ca. 0,2 fte. Deze formatie is al een aantal jaren structureel te beperkt om de kerntaken goed uit te 
kunnen voeren. In richtlijnen van de provinciale archiefi nspectie wordt gesteld dat bij gemeenten vanaf 75.000 inwoners 1 fte 
nodig is om inspectie en consultancy werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Er is een periodiek overleg met DIV. In dit “inspectieoverleg” vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de beheerder 
(ingevolge het Besluit Informatiebeheer) en de toezichthouder (de Archiefi nspectie Rijckheyt).
De gemeentearchivaris heeft een keer per kwartaal overleg met de gemeentesecretaris / algemeen directeur over het 
informatie- en archiefbeheer binnen de gemeentelijk organisatie.
De Archiefi nspectie Rijckheyt neemt deel aan het Werkverband Gemeentelijke Archiefi nspectie (WGA). WGA is een landelijk 
samenwerkingverband waarin aan archiefi nspectie gerelateerde zaken worden besproken. Daarnaast heeft de 
gemeentearchivaris regelmatig overleg met de Provinciale Archiefi nspecteur van de provincie Limburg.
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De taken van de Archiefi nspectie Rijckheyt richten zich op:
• Adviseren op het gebied van de toepassing van de archiefwetgeving.
• Verrichten van onderzoek / uitvoeren van inspecties.
 Het doen van onderzoek naar het functioneren van het archiefbeheer bij de verschillende beheerseenheden van de 

gemeentelijke organisatie.
• Oordelen en standpunten voorleggen in de vorm van beleidsvoorstellen en adviezen.
 Het formuleren van beleidsvoorstellen en het geven van gevraagde- en ongevraagde adviezen inzake het 

archiefbeheer bij de gemeentelijke organisatie.
• Deelnemen in projecten.
 Deelnemen in projecten die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de documentaire 

informatiehuishouding van de gemeentelijke organisatie waarbij het wettelijke kader een belangrijke invalshoek is.
• Het beoordelen van stukkenlijsten en het geven van toestemming tot vernietiging van archiefbescheiden
 Het beoordelen van lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden, samengesteld door het 

bureau DIV van de afdeling Facilities, op het wettelijke kader en het cultuurhistorisch belang.

De Archiefi nspectie Rijckheyt onderscheidt verschillende soorten inspecties: de incidentinspectie, de integrale inspectie of 
doorlichting en de vervolginspectie.
Bij een incidentinspectie stelt de Archiefi nspectie Rijckheyt een inspectie in tengevolge van een incident bij het archiefbeheer 
dat daar aanleiding toe geeft.
Bij een integrale inspectie of doorlichting worden alle aspecten van het archiefbeheer doorgelicht.
Elke inspectie wordt in principe gevolgd door een vervolgactie. Daarin wordt getoetst in hoeverre de aanbevelingen uit de 
eerste inspectie zijn uitgevoerd.

Het onderhavige rapport is een resultaat van een integrale inspectie van de Archiefi nspectie Rijckheyt. De algemene en 
bijzondere constateringen zijn in dit rapport dan ook namens de Archiefi nspectie Rijckheyt geformuleerd. De bevindingen van 
de Archiefi nspectie Rijckheyt worden uiteraard ook formeel onderschreven door de gemeentearchivaris. 
De advisering in hoofdstuk 3 is, gelet op diens wettelijke taak als toezichthouder op het beheer van nog niet overgedragen 
archief, geformuleerd uit het gezichtspunt van de gemeentearchivaris en verwoordt strikt diens ingenomen formele 
standpunt.
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2. Analyse archiefbeheer

De lijn- en stafafdelingen van de gemeente Heerlen zijn door de Archiefi nspectie Rijckheyt bevraagd aan de hand van een 
vragenlijst (zie bijlage 2).  In de vragenlijst wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen die met het beheer van 
informatie te maken hebben.
Er is aandacht voor de wijze waarop de organisatie van informatiebeheer organisatorisch is ingebed. Zo is gekeken naar de 
bekendheid met wet- en regelgeving en hoe binnen de afdeling verantwoordelijkheden en procedures zijn vormgegeven. 
Onderwerpen met betrekking tot postafhandeling, dossiervorming,  dossierbeheer, selectie en vernietiging komen in de 
vragenlijst aan de orde. Als laatste wordt er gekeken hoe de afdeling invulling geeft aan het begrip duurzaamheid van 
informatie.

 
2.1. Samenvattingen van de constateringen per afdeling

2.1.1. Beheer en Onderhoud
De afdeling Beheer en Onderhoud heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. 
In het afdelingsplan wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen 
binnen de afdeling zijn deels beschreven.
Het management van de afdeling is nauwelijks op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. De verantwoordelijkheden 
voor het beheer van informatie zijn onbekend. Procedures zijn vooral van toepassing op de analoge, papieren informatiestroom. 
Voor digitale informatie is nauwelijks iets geregeld (met uitzondering van het gebruik van Document  Manager).
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager.
De dossiervorming wordt primair door de medewerkers van de afdeling zelf vormgegeven. De afdeling hanteert hiervoor een 
eigen systematiek en dossiers worden vaak na afronding van een werkproces of traject gevormd. Er vindt digitale dossier-
vorming plaats. Dit gebeurt vooral in een mappenstructuur in de netwerkomgeving en in eigen aangeschafte beheerspakketten. 
Een deel van de digitale informatie zit in Document Manager. Het betreft de door de postkamer geregistreerde ingekomen 
poststukken.
Van de uitgegane brieven wordt bij het secretariaat een met handtekening voorziene kopie bewaard of de brief wordt bewaard 
bij de behandelend ambtenaar zelf. Een deel van de uitgegane brieven zit in Document Manager. Het betreft de antwoorden 
op de geregistreerde poststukken en de stukken met betrekking tot het bestuurlijke traject.
Bij de dossiervorming wordt geen rekening gehouden met selectie en vernietiging. Dit gebeurt achteraf en wordt uitgevoerd 
door DIV. Het betreft primair analoge informatie. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigenarchiefruimte in gebruik, maar acht dit wel wenselijk.

2.1.2. Openbare Orde en Veiligheid
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn deels beschreven.
Het management van de afdeling is niet op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. De verantwoordelijkheden voor 
het beheer van informatie zijn onbekend. Procedures zijn vooral van toepassing op de analoge, papieren informatiestroom. 
Voor digitale informatie maakt de afdeling primair gebruik van Document Manager. Voor de andere gebruikte systemen 
(meldpunten) zijn procedures vastgesteld.
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager.
De dossiervorming wordt primair door de medewerkers van de afdeling zelf vormgegeven. Dossiers worden vaak na afronding 
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van een werkproces of traject gevormd. Er vindt digitale dossiervorming plaats, vaak in de vorm van een persoonlijke 
mappenstructuur in de netwerkomgeving. Een deel van de digitale informatie zit in Document Manager (het betreft de door 
de postkamer geregistreerde ingekomen poststukken) en in het eigen meldingensysteem.
Ingekomen post wordt gescand en gaat in origineel naar de afdeling. Van de uitgegane brieven wordt een geparafeerde kopie 
bewaard. Een deel van de uitgegane brieven zit in Document Manager. Het betreft de antwoorden op de geregistreerde 
poststukken en de stukken met betrekking tot het bestuurlijke traject.
Bij de dossiervorming wordt geen rekening gehouden met selectie en vernietiging. Dit gebeurd achteraf en wordt uitgevoerd 
door DIV. Het betreft primair analoge informatie, maar richt zich ook op de digitale informatie voor zover deze niet is 
opgenomen in de persoonlijke mappenstructuur van medewerkers van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. De afdeling 
volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigenarchiefruimte in gebruik.

2.1.3. Stedelijke Project Ontwikkeling
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn beschreven.
Het management van de afdeling is op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving maar verantwoordelijkheden voor het 
beheer van informatie zijn onbekend. Men heeft bij organisatieveranderingen oog voor informatiebeheer. Er zijn geen 
procedures opgesteld voor de archiefvorming. De projectregistratie ken wel een uniforme structuur. Voor digitale informatie 
in Document Manager zijn de daarvoor geldende procedures van toepassing. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. Daarnaast wordt met DIV overleg gevoerd over een 
digitale projectenstructuur.
De dossiervorming wordt primair door de medewerkers van de afdeling zelf vormgegeven. Het moment van dossiervorming is 
afhankelijk van het organisatieonderdeel. Bij projecten zijn afspraken gemaakt op welke wijze neerslag moet worden gevat in 
een dossier. DIV speelt hierbij geen rol. 
Er vindt digitale dossiervorming plaats, in de vorm van in een persoonlijke mappenstructuur in de netwerkomgeving. Een deel 
van de digitale informatie zit in Document Manager (het betreft de door de postkamer geregistreerde ingekomen poststukken).
Ingekomen post wordt gescand en gaat in origineel naar de afdeling. Van de uitgegane brieven wordt een geparafeerde kopie 
bewaard bij de mandaathouder, de behandelaar en/of in het projectdossier. Een deel van de uitgegane brieven zit in 
Document Manager. Het betreft de antwoorden op de geregistreerde poststukken en de stukken met betrekking tot het 
bestuurlijke traject.
Bij de dossiervorming wordt geen rekening gehouden met selectie en vernietiging. Dit gebeurt achteraf en wordt uitgevoerd 
door DIV. Het betreft primair analoge informatie. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik, maar acht dit wel wenselijk voor projectdossiers.

2.1.4. Welzijn
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn beschreven, waarbij rekening houdt met de neerslag in de vorm van archiefbescheiden.
Het management van de afdeling is op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor het beheer 
van informatie zijn vastgesteld in procedures. Het beheer van digitale informatie is niet geregeld, met uitzondering van de 
digitale informatie in Document Manager zijn de daarvoor geldende procedures van toepassing. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
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De dossiervorming vindt plaats bij het secretariaat van de afdeling Welzijn gedurende het gehele werkproces.
Er vindt geen digitale dossiervorming plaats. Er wordt wel digitale informatie bewaard in een persoonlijke mappenstructuur in 
de netwerkomgeving en specifi eke databases op de afdeling.  Een deel van de digitale informatie zit in Document Manager 
(het betreft de door de postkamer geregistreerde ingekomen poststukken).
Ingekomen post wordt gescand en het origineel wordt bewaard bij het secretariaat. De behandelend ambtenaar krijgt een 
kopie. Van de uitgegane brieven wordt een getekende kopie bewaard bij het secretariaat. 
Bij de dossiervorming wordt wel rekening gehouden met selectie en vernietiging. Dit gebeurt bij de vorming van het dossier. 
Stelregel is: alles wat in het dossier zit moet worden bewaard. Wát dat is wordt door het secretariaat vastgesteld. In de praktijk 
blijkt dat de interpretatie van deze lijst door medewerkers van de afdeling verschillend is. De afdeling volgt het selectie en 
vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik, maar heeft bij het secretariaat twee dubbeldeurs kasten ingericht voor 
het beheer van dossiers.

2.1.5. Personeel, Organisatie en Informatiebeleid
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn beschreven voor de personeels en organisatiekant. De werkprocessen binnen informatiebeleid zin nog niet beschreven. 
Het management van de afdeling is op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor het 
beheer van informatie zijn deels bekend. Er is een protocol vastgesteld waarin is vastgelegd wie toegang heeft tot welke 
informatie. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van dynamisch en semi-
statische archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door DIV op basis van afspraken en vindt plaats in Document Manager. Er wordt wel digitale 
informatie bewaard in een persoonlijke mappenstructuur in de netwerkomgeving 
Ingekomen post wordt gescand en het origineel gaat via het secretariaat naar de behandelend ambtenaar. Minuten van de 
uitgegane brieven worden digitaal bewaard in de netwerkomgeving van de behandeld ambtenaar. 
De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik.

2.1.6. Communicatie
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
Communicatie zijn beschreven voor de vaste producten van de afdeling.
Het management van de afdeling is globaal op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor 
het beheer van informatie zijn niet bekend, maar er is wel besef voor het beheren van informatie. Er zijn geen procedures 
vastgesteld voor de dossiervorming. Het beheer van digitale informatie is niet geregeld, met uitzondering van de digitale 
informatie in Document Manager. Hier zijn de geldende procedures van toepassing. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van de afdeling zelf, volgens een op categorieën ingedeelde lijst. 
Dossiervorming vindt plaats gedurende het gehele werkproces.
Er vindt geen digitale dossiervorming plaats. Er wordt wel digitale informatie bewaard in een persoonlijke mappenstructuur 
in de netwerkomgeving en specifi eke databases op de afdeling. 
Ingekomen post wordt gescand en het origineel gaat naar de behandelend ambtenaar. Veel verzoeken komen binnen via 
e-mail. Van de uitgegane brieven wordt een geparafeerde  kopie bewaard bij het secretariaat. 
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Bij de dossiervorming wordt wel rekening gehouden met selectie en vernietiging. Het beheer van dynamische dossiers vindt 
plaats op de afdeling zelf. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik.

2.1.7. Belastingen
In  2007 is de afdeling Belastingen opgegaan in één belastingorganisatie voor de deelnemende Parkstad Limburg gemeenten 
(Belastingsamenwerking Parkstad). De Belastingsamenwerking is organisatorisch gepositioneerd binnen de organisatie van 
(de gemeenschappelijke regeling) Parkstad Limburg.
Als onderdeel van Parkstad Limburg dient de Belastingsamenwerking zijn eigen archiefregime in te richten. De Archief-
inspectie Rijckheyt voert ook het toezicht uit op de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg, en zal zich in zijn toezicht 
ook richten op het onderdeel Belastingsamenwerking.
De bevindingen van deze inspectie worden gerapporteerd aan de zorgdrager, zijnde het bestuur van Parkstad Limburg.

2.1.8.  Historische Musea
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
Historische Musea zijn niet beschreven.
Het management van de afdeling is niet op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor het 
beheer van informatie zijn niet onbekend. Er zijn procedures vastgesteld voor de analoge dossiervorming, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een zelf ontwikkelde archiefcode. Het beheer van digitale informatie is niet geregeld. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging. Kasteel Hoensbroek kan zelf geen 
gebruik maken van Document Manager vanwege de ICT-infrastructuur.
De dossiervorming vindt plaats door het secretariaat van het Thermenmuseum en Kasteel Hoensbroek. Dossiervorming vindt 
plaats gedurende het gehele werkproces.
Er vindt geen digitale dossiervorming plaats. Er wordt wel digitale informatie bewaard in een persoonlijke mappenstructuur in 
de netwerkomgeving op de afdeling. Beheer van de analoge dossier vindt plaats op de afdeling zelf. Bij Kasteel Hoensbroek 
bevinden zich dossiers vanaf 1967. Bij het Thermenmuseum zijn  dossiers van 1986 te vinden.
Kasteel Hoensbroek heeft een eigen postbus waarop post binnenkomt. Deze post onttrekt zich aan het zicht van de postkamer 
van de gemeente Heerlen. Post die binnenkomt op het postbusnummer van de gemeente Heerlen wordt afgeleverd middels 
de postkamer. Of stukken gescand worden weet het secretariaat niet, omdat zij geen toegang heeft tot Document Manager. 
Het Thermenmuseum ontvang zijn post via de postkamer van de gemeente Heerlen. Het secretariaat maakt ook hier geen 
gebruik van Document Manager om de poststroom te volgen.
Poststukken gaan in origineel naar de behandelend ambtenaar.
Bij de dossiervorming wordt geen rekening gehouden met selectie en vernietiging. Het beheer van dynamische dossiers vindt 
plaats op de afdeling zelf. De afdeling volgt een eigen selectie en vernietigingsbeleid. Het Thermenmuseum bewaart de 
archiefbescheiden 2 jaar waarna er selectie plaatsvindt. Kasteel Hoensbroek bewaart alles.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt deels gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen 
van de gemeente Heerlen. De afdeling koopt ook materialen in op de particuliere markt.
Kasteel Hoensbroek heeft de zolder in gebruik als archiefruimte.

2.1.9. Muziekschool Heerlen
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. Daarnaast geeft de Muziekschool Heerlen 
een jaarverslag uit en heeft het een publieksfolder op productenniveau.
De werkprocessen binnen de “schoolkant” van de afdeling zijn beschreven.
Het management van de afdeling is niet op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor het 
beheer van informatie zijn globaal bekend. Expertise wordt ingehuurd bij DIV. Het beheer van digitale informatie is niet geregeld. 
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De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het leveren van expertise in de vorm 
van een archiefmedewerker, het leveren van depotruimte in het stadskantoor en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming van de “offi  ciële” dossiers vindt plaats door de ingehuurde archiefverzorger. De ambtenaren van de 
Muziekschool hebben hun eigen (werk)dossiers. Dossiervorming vindt meestal achteraf plaats.
Er vindt geen digitale dossiervorming plaats. Er is wel sprake van een gezamenlijke datamap (een informatiebank). 
Werkdossiers worden beheerd bij de ambtenaar zelf, de archiefdossiers op het secretariaat en de personeelsdossiers bij DIV.
De Muziekschool heeft een eigen postregistratiesysteem. Financiële stukken gaan in origineel naar het bureauhoofd MAF 
(Managementondersteuning, Administratie en Financiën). Brieven gaan in origineel naar de directeur en in kopievorm naar 
de behandelend ambtenaar. Kopieën van uitgegane brieven worden via het secretariaat  aangeboden ter opneming in het 
dossier.
De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen en wordt vormgegeven door de ingehuurde 
archiefverzorger.
 Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft in het Glaspaleis eigen archiefruimte in gebruik en huurt ruimte in bij DIV.

2.1.10. Strategie & Control
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
Strategie & Control zijn beschreven.
Het management van de afdeling is op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor het 
beheer van informatie zijn bekend. Er is geen archiefprotocol vastgesteld. Het beheer van digitale informatie is niet geregeld, 
met uitzondering van de digitale informatie in Document Manager zijn de daarvoor geldende procedures van toepassing. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van de afdeling zelf, volgens een vaste structuur (de afdeling werkt met 
boekjaren). Dossiervorming vindt plaats gedurende het gehele werkproces.
Er vindt geen digitale dossiervorming plaats. Er wordt wel digitale informatie bewaard in een persoonlijke mappenstructuur in 
de netwerkomgeving en specifi eke databases op de afdeling. 
Er wordt relatief weinig externe post ontvangen (met uitzondering van circulaires). De afdeling kent vooral een interne 
gemeentebrede oriëntatie.
Bij de dossiervorming wordt geen rekening gehouden met selectie en vernietiging. Deze vindt achteraf plaats. De afdeling 
volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen. Digitale informatie wordt door de medewerkers van de 
afdeling zélf gewaardeerd. In fi nanciële systemen heeft geen selectie plaatsgevonden. Het beheer van dynamische dossiers 
vindt plaats op de afdeling zelf.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik, maar acht dit wel wenselijk.

2.1.11. Administratie & Onderzoek
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn op hoofdlijnen beschreven.
Het management van de afdeling is niet op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Archiefgerelateerde wetgeving op 
het vakgebied is wel bekend. Bureau Onderzoek & Statistiek werkt bijvoorbeeld met een landelijke gedragscode waarin is 
beschreven hoe om te gaan met  informatie. Verantwoordelijkheden voor het beheer van informatie zijn bekend. Procedures 
zijn gekoppeld aan de werkprocesbeschrijvingen. Het beheer van digitale informatie is niet geregeld, met uitzondering van de 
digitale informatie in Document Manager zijn de daarvoor geldende procedures van toepassing. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
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archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van de afdeling zelf. Dossiervorming vindt plaats gedurende het gehele 
werkproces.
Er vindt digitale dossiervorming plaats naar eigen inzicht. Digitale informatie wordt bewaard in een persoonlijke mappen-
structuur in de netwerkomgeving en specifi eke databases op de afdeling. Er wordt gewerkt met hybride dossiers (analoog én 
digitale informatie), waarbij de wens is primair met digitale dossier te gaan werken.
Ingekomen post bestaat hoofdzakelijk uit facturen die worden geregistreerd in Document Managers en verwerkt in een eigen 
applicatie. Het origineel gaat naar de behandelend ambtenaar. Van uitgegane stukken wordt een geparafeerd exemplaar bewaard.
Bij de dossiervorming wordt rekening gehouden met selectie en vernietiging. De doorlooptijden zijn hier bepalend. Deze vindt 
achteraf plaats. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen. Het beheer van dynamische 
dossiers vindt plaats op de afdeling zelf. Bureau Onderzoek & Statistiek heeft een groot werkarchief bestaande uit duplicaten 
van onderzoeken die door het bureau zijn uitgevoerd, dan wel aan mee is gewerkt.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik, maar acht dit wel wenselijk.

2.1.12.  Juridische Zaken, Inkoop & Aanbestedingen
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn voor Juridische Zaken beschreven.
Het management van de afdeling is gedeeltelijk op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden 
voor het beheer van informatie zijn bekend en deels vastgelegd in procedures. Verantwoordelijkheden en procedures voor 
beheer van digitale informatie zijn onduidelijk. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, scanwerkzaamheden ten behoeve 
van digitale dossiervorming Juridische Zaken, het beheer van semi-statische archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van 
Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van de afdeling zelf. Dossiervorming van Juridische Zaken vindt plaats 
aan het begin van het gehele werkproces. Bij Inkoop & Aanbestedingen gedurende het gehele werkproces en in sommige 
gevallen achteraf.
Bij Juridische Zaken vindt digitale dossiervorming plaats. Er wordt wel digitale informatie bewaard in een specifi eke databases 
op de afdeling. De bewaartermijn van dossiers in dit systeem is standaard ingesteld op 10 jaar. Na 10 jaar wordt door een 
medewerkers van Juridische Zaken bekeken wat er met een dossier moet gebeuren. Bij Inkoop & Aanbestedingen vindt de 
waardering van dossier door een eigen medewerker achteraf plaats. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van 
de gemeente Heerlen.
Het beheer van dynamische dossiers vindt plaats op de afdeling zelf. Digitale informatie wordt beheerd in Document Manager 
en het eigen systeem.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen. Hierbij is bureau Inkoop & Aanbestedingen uitvoerder. De afdeling Facilities (i.c. de beheerder) is de 
opdrachtgever en moet de inhoudelijke kennis met betrekking tot duurzaamheid van producten aanleveren.
De afdeling heeft geen eigenarchiefruimte in gebruik.

2.1.13. Stadsplanning
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn beschreven.
Het management van de afdeling is niet op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving en laat zich hierin adviseren door 
DIV. Verantwoordelijkheden voor het beheer van informatie zijn bekend en vastgelegd in procedures. Het beheer van digitale 
informatie is geregeld in een eigen systeem, met uitzondering van de digitale informatie in Document Manager zijn de 
daarvoor geldende procedures van toepassing. 
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De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van dynamisch en semi-
statische archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van de afdeling zelf met behulp van het secretariaat. DIV adviseert over 
de samenstelling van de werkmappen. Dossiervorming vindt plaats gedurende het gehele werkproces.
Er vindt digitale dossiervorming plaats. Alles wordt dubbel bewaard (analoog én digitaal) omdat een deel van het werkproces 
wordt uitgevoerd door de frontoffi  ce van de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu. 
Ingekomen post wordt gescand en geregistreerd door de postkamer. Het secretariaat van de afdeling Stadsplanning hanteert 
ook nog een eigen postregistratie. Het origineel wordt gearchiveerd. Van de uitgegane brieven wordt een geparafeerde kopie 
bewaard bij het secretariaat. 
Bij de dossiervorming wordt wel rekening gehouden met selectie en vernietiging. Het beheer van dynamische dossiers vindt 
plaats op de afdeling zelf en bij DIV. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik, maar acht dit wel wenselijk. 

2.1.14. Werkgelegenheid en Sociale Zaken
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn beschreven.
Het management van de afdeling is gedeeltelijk op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden 
voor het beheer van informatie zijn bekend en vastgelegd in procedures. Op het intranet van de afdeling wordt alle bedrijfsvoe
ringsinformatie beheerd en beschikbaar gesteld. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van dynamische en 
semi-statische archiefbescheiden (en het uitlenen hier van aan met name de klantbureau’s ) en het beschikbaar stellen van 
Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door DIV op aanwijzing de medewerkers van de afdeling zelf, aan het einde van  het werkproces.
Er vindt digitale dossiervorming plaats in een eigen systeem, maar het papieren dossier is leidend. Het beheer van de analoge 
dossiers vindt plaats in een gedeconcentreerde archiefeenheid van DIV vlak bij de werkvloer van de afdeling.
De afdeling registreert zelf de ingekomen post in een eigen systeem. Het origineel gaat naar de behandelend ambtenaar. 
Uitgegane brieven worden niet bewaard, mits het gaat om beschikkingen.
Bij de dossiervorming wordt wel rekening gehouden met selectie en vernietiging. De afdeling volgt het selectie en vernietigings -
beleid van de gemeente Heerlen. Waardering van het analoge dossier vindt plaats bij DIV. De digitale informatie wordt door 
medewerkers van de afdeling zelf gewaardeerd.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik. Men maakt gebruik van een gedeconcentreerde archiefeenheid van DIV.

2.1.15. Burgerzaken
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
Burgerzaken zijn beschreven.
Het management van de afdeling is op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor het 
beheer van informatie zijn bekend en binnen het werkproces in procedures vastgelegd. Het beheer van digitale informatie 
vindt plaats in Document Manager, afdelingsspecifi eke systemen en in een persoonlijke mappenstructuur in de netwerk-
omgeving en specifi eke databases op de afdeling.
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van dynamisch en 
semi-statische archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van de afdeling zelf en gedurende het gehele werkproces. De 
toegankelijkheid is deels gewaarborgd door het eigen systeem.



20

Ingekomen post wordt gescand en het origineel gaat naar het secretariaat. De behandelend ambtenaar krijgt een kopie. 
Van de uitgegane brieven wordt een kopie bewaard bij het secretariaat. 
Bij de dossiervorming wordt geen rekening gehouden met selectie en vernietiging. Het beheer van dynamische dossiers vindt 
plaats op de afdeling zelf. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft een eigen archiefruimte (archiefkluis) in gebruik voor de registers van de burgerlijke stand en heeft een 
aantal archiefkasten op de afdeling staan. De archiefkluis is bij ingebruikname goedgekeurd.

2.1.16. Bouwen, Wonen en Milieu
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn op hoofdlijnen beschreven.
Het management van de afdeling is bekend met de archiefwettelijke regelgeving en laat zich hierin adviseren door DIV. 
Verantwoordelijkheden voor het beheer van informatie zijn bekend en voor analoge informatie vastgelegd in procedures. 
Digitaal worden er op de afdeling alleen schaduwdossiers bijgehouden zonder formele status. Digitale dossiers worden 
beheerd in een eigen systeem. Het afdelingsmanagement heeft wel de wens het digitaal archiveren op te starten, maar alleen 
in overleg met  DIV. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van dynamisch (met 
uitzondering van de dossiers die “onder procedure” zijn) en semi-statische archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van 
Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van het secretariaat, dan door de behandeld ambtenaar – die de 
dossiereigenaar is – en gedurende het gehele werkproces.
Er vindt digitale dossiervorming plaats. Alles wordt dubbel bewaard (analoog én digitaal) omdat een deel van het werkproces 
wordt uitgevoerd door de frontoffi  ce van de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu. 
Ingekomen post wordt gescand en gaat in origineel naar de behandelend ambtenaar. Van de uitgegane brieven wordt een 
geparafeerde kopie bewaard in het betreff ende dossier. 
Bij de dossiervorming wordt wel rekening gehouden met selectie en vernietiging: overbodige en onbruikbare stukken komen 
niet in het dossier. Voordat een dossier naar DIV toe gaat, vindt selectie én vernietiging van stukken plaats. Het beheer van 
dynamische dossiers vindt plaats op de afdeling zelf bij de dossiereigenaar. De afdeling volgt het selectie en vernietigings-
beleid van de gemeente Heerlen, maar heeft een eigen invulling van dit beleid.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen 
van de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik.

2.1.17. Sport en Recreatie
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn beschreven, maar zijn gedateerd.
Het management van de afdeling is niet op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving en laat zich hierin adviseren door 
DIV. Verantwoordelijkheden voor het beheer van informatie zijn onduidelijk en procedures zijn niet vastgelegd. 
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats naar eigen inzicht door de medewerkers van de afdeling zelf gedurende het gehele werkproces. 
Er wordt bij de dossiervorming geen rekening gehouden met selectie en vernietiging. Dit gebeurt achteraf door DIV.
Er vindt geen digitale dossiervorming plaats. Wel wordt digitale informatie beheerd in de netwerkomgeving. Ingekomen post 
gaat in origineel naar de behandelend ambtenaar op de afdeling. Uitgegane brieven worden in een brievenboek ingeschreven 
en in kopievorm bewaard.
Het beheer van dynamische dossiers vindt plaats op de afdeling zelf. Bij DIV vindt het beheer van de semi-statische archieven 
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plaats. Dit zijn dossiers ouder dan 4 á 5 jaar. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft geen eigen archiefruimte in gebruik.

2.1.18. Openbare Bibliotheek Heerlen
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. Daarnaast heeft de Openbare Bibliotheek 
Heerlen een beleidsplan.
De werkprocessen van de afdeling zijn beschreven, maar verouderd.
Het management van de afdeling is op hoofdlijnen op de hoogte van de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden 
voor het beheer van informatie zijn globaal bekend, maar niet in procedures vastgelegd. Er is wel een gedragsprocedure bij 
dossiervorming van kracht.
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, het beheer van semi-statische 
archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager (voor het bestuurlijke traject: de bibliotheek hanteert 
een eigen postregistratiesysteem). 
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van de afdeling zelf. Er worden werkdossiers gevormd gedurende het 
werkproces. Die worden vervolgens geschoond waarna een archiefexemplaar ontstaat. Dat exemplaar gaat naar DIV. Er vindt 
digitale dossiervorming plaats. Digitale dossier worden op een kennisschijf in de netwerkomgeving beheerd en beschikbaar 
gesteld. Beheer van de dossiers vindt plaats op de afdeling zelf en in een kelder in het Glaspaleis.
De Openbare Bibliotheek Heerlen heeft een eigen postregistratiesysteem. Brieven gaan in origineel naar de directeur en in 
kopievorm naar de behandelend ambtenaar. Kopieën van uitgegane brieven worden via het secretariaat  aangeboden ter 
opneming in het dossier.
De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen, primair voor analoge informatie. Digitale 
informatie wordt vooralsnog in zijn geheel bewaard.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft in het Glaspaleis een kleine kelder in gebruik als archiefruimte.

2.1.19. Facilities
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. De werkprocessen binnen de afdeling 
zijn op grotendeels beschreven.
Het management van de afdeling is bekend met de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor het beheer van 
informatie zijn bekend, procedures zijn aanwezig maar niet vastgesteld.
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, informatievoorziening, het beheer 
van dynamisch en semi-statische archiefbescheiden en het beschikbaar stellen van Document Manager. 
De dossiervorming vindt plaats door DIV en vindt meestal plaats aan het einde van het werkproces. Werkdossiers (bureau 
Huisvesting en Services) worden gedurende het gehele werkproces gevormd. Er vindt digitale dossiervorming plaats in 
Document Manager. 
Ingekomen post wordt gescand en gaat in origineel naar het secretariaat en vervolgens naar de afdeling. Op de afdeling vindt 
afdoening plaats, waarna het geheel terug komt bij het secretariaat. Het secretariaat boekt de ingekomen brief als afgehandeld 
af in Document Manager. Van de uitgegane brieven wordt een geparafeerde kopie bewaard in het betreff ende dossier. 
Bij de dossiervorming wordt geen rekening gehouden met selectie en vernietiging. Het beheer van dynamische dossiers vindt 
plaats op de afdeling zelf. Beheer van semi-statische archieven vindt plaats in de paternosterkasten en in de archiefruimte van 
DIV. Digitale informatie wordt beheerd voor een deel in Document Manager en voor een deel in een mappenstructuur in de 
netwerkomgeving. De afdeling volgt het selectie en vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
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De afdeling heeft eigen archiefruimte in gebruik. Het betreft de archiefruimte en paternosterkasten van DIV. Tevens zijn 
archiefbescheiden ondergebracht bij een externe partner.

2.1.20.  Stadsarchief Heerlen / Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis
De afdeling heeft de taken, producten en organisatieonderdelen inzichtelijk middels het afdelingsplan. In het afdelingsplan 
wordt aangegeven welke taken en producten door de afdeling worden vormgegeven. Daarnaast heeft de afdeling een 
beleidsplan en geeft het een jaarverslag uit. De werkprocessen binnen de afdeling zijn op hoofdlijnen beschreven.
Het management van de afdeling is bekend met de archiefwettelijke regelgeving. Verantwoordelijkheden voor het beheer van 
informatie zijn bekend, procedures zijn aanwezig en op onderdelen vastgesteld.
De producten die door DIV aan de afdeling worden geleverd bestaan uit de postbezorging, informatievoorziening en het 
beschikbaar stellen van Document Manager.
De dossiervorming vindt plaats door de medewerkers van de afdeling zelf en vindt meestal plaats gedurende het werkproces. 
Document Manager wordt gebruik voor het bestuurlijke traject. Digitale informatie wordt bewaard in een mappenstructuur in 
de netwerkomgeving bij de individuele medewerkers.
Ingekomen post wordt gescand en gaat in origineel naar het secretariaat en vervolgens naar de afdeling. Van de uitgegane 
brieven wordt een (digitale) kopie bewaard. 
Bij de dossiervorming wordt geen rekening gehouden met selectie en vernietiging, deze vindt achteraf plaats. Het beheer van 
dynamische  en semi-statische dossiers vindt plaats op de afdeling zelf. Beheer van deze dossiers vindt plaats op de werkvloer 
(dynamische dossiers) en in de archiefbewaarplaats (semi-statische dossiers). Digitale informatie wordt voor een deel beheerd 
in Document Manager en voor een deel in een mappenstructuur in de netwerkomgeving. De afdeling volgt het selectie en 
vernietigingsbeleid van de gemeente Heerlen.
Duurzaamheid van gebruikte materialen wordt gewaarborgd door het inkoopbeleid van bureau Inkoop & Aanbestedingen van 
de gemeente Heerlen.
De afdeling heeft eigen archiefruimte in gebruik. Dit betreft de archiefbewaarplaats van de gemeente Heerlen.

2.2. Afdelingsoverstijgende constateringen

2.2.1. Beheer
Onder het beheer van archieven wordt verstaan de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het in goede, geordende en 
toegankelijke staat brengen en houden van archiefbescheiden. Dit beheer valt uiteen in twee componenten. 
In de eerste plaats onderscheiden we het beleid ten aanzien van dat beheer, gericht richt op het opstellen van (spel)regels, het 
maken van afspraken, het vaststellen van werkwijzen en procedures, het neerleggen van verantwoordelijkheden en aanwijzen 
van verantwoordelijken ten aanzien van hieronder omschreven meer uitvoerend beheer.
Naast dit beleid zijn er de operationele beheersactiviteiten. Tot deze activiteiten behoren ondermeer:

• Postafhandeling (post, emails, faxen).
• Vorming van dossiers, koppelen van gegevens tot een zaak.
• Bewaken van de integriteit en authenticiteit van archieven.
• Aankoop en onderhoud van hardware en softwareapplicaties.
• Selectie en vernietiging.
• Inventariseren en overdragen van te bewaren archieven.

Een dergelijke tweedeling in het gehele archiefbeheer is in het meest gunstige geval ook weerspiegeld in de organisatiestructuur. 
Op het hoogste niveau (concernniveau) moet er informatiebeleid moeten worden vastgesteld d.w.z. een geëxpliciteerde 
samenhangende visie op het geheel van uitgangspunten, middelen en richtlijnen. Het informatiebeleid is daarmee het 
fundament waarop alle facetten van het informatiebeheer stoelen. 
Uit het informatiebeleid volgt een informatiestructuurplan waarin minimaal de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
alle functionarissen belast met de verschillende facetten van het informatiebeheer opgenomen zijn. In het informatiestructuur-
plan zijn ook de verhoudingen geregeld tussen deze verschillende facetten zoals Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, 
ICT-architectuur, het archiefbeheer en een lange termijn strategie. De inhoudelijke kant van de verschillende facetten wordt in 
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dit informatiestructuurplan niet geregeld! Het geheel van informatiebeleid plus de daaruit voortvloeiende 
informatiestructuurplan duiden we in dit rapport verder aan als beleidsbeheer. 
Ten eerste constateert de Archiefi nspectie Rijckheyt ten aanzien van dat beleidsbeheer een spanningsveld: 

• Er is invulling gegeven aan enkele facetten van het informatiebeheer (bv. een ICT-architectuur). Waar dat gebeurd is, 
betreft dit voornamelijk de inhoudelijke operationele kant van dat informatiebeheer.

• Er zijn enkele onderdelen van het informatiestructuurplan geregeld. 
 Wanneer deze constateringen tegenover het geschetste beeld van beleidsbeheer worden gezet zet, dienen zich drie 

tekortkomingen aan:
1. Het informatiebeleid ontbreekt,  er is geen overkoepelende visie.
2. Er is geen koppeling tussen de verschillende bestaande facetten of onderdelen van het beleidsbeheer onderling.
3. Er is geen koppeling tussen de verschillende bestaande facetten van het informatiebeheer of onderdelen van het 

informatiestructuurplan enerzijds en de operationele werkzaamheden anderzijds.
Ingevolge het besluit informatiebeheer (als los onderdeel van het informatiestructuurplan) is de eindverantwoordelijkheid 
voor het ambtelijke voorbereiden van dergelijke beleid neergelegd bij de Informatiebeleid van de afdeling Personeel, 
Organisatie en Informatiebeleid (POI). 
Ten tweede zou de beheerder, in samenspraak met de afdelingshoofden, op basis van gesteld beleidsbeheer afspraken en 
protocollen moeten uitwerken waardoor er op operationeel niveau invulling gegeven kan worden aan de verschillende 
verplichtingen die diverse wetten (Wet bescherming Persoonsgegevens, Archiefwet, Belastingwet, Wet op de Burgerlijke 
Stand e.d.) stellen aan informatiebeheer.
Deze koppeling tussen beheerder en afdelingen blijkt in de praktijk niet optimaal te werken. 

2.2.1.1. Beleidsbeheer
De Archiefi nspectie Rijckheyt heeft, naast genoemde problematiek van een ontbrekende of fragmentarisch aanwezig 
beleidsbeheer een aantal andere zaken geconstateerd:

• Ondanks het Besluit Informatiebeheer is er een gebrek aan besef dát de verantwoordelijkheid voor dat beleidsbeheer 
bij het afdelingshoofd ligt of wordt daar op een verkeerde manier invulling aan gegeven. In de meeste gevallen is het 
opstellen van regels en mondelinge afspraken omtrent de omgang met post, archief, e-mails en andere ICT 
aangelegenheden versnipperd onder meerdere medewerkers. De praktijk wordt op de manier vrijwel overal geleid 
door een hoge mate van pragmatisme (2).

• Op concernniveau is de tekst van een nieuwe Archiefverordening en nieuw Besluit Informatiebeheer opgesteld. Deze 
moeten nog het bestuurlijke traject doorlopen en vastgesteld worden. 

• Er is een gebrek aan coherente regels voor het operationele beheer op afdelingsniveau. Mede veroorzaakt door een 
gebrek aan besef van verantwoordelijkheid ten aanzien van informatiebeheer, versnippering van de afspraken en 
gemeld pragmatisme heeft vrijwel geen enkele afdeling een coherent informatiebeheer. Er zijn wél enkele 
afdelingen waar een aantal aspecten van dit beheer, al dan niet in samenspraak met de beheerder c.q. DIV geregeld 
zijn. Er is voor deze voorkomende aspecten echter geen sprake van stroomlijning of uniformiteit. Het betreft 
daarnaast in die voorkomende gevallen dan enkel het analoge (papieren) archiefbeheer. Op het gebied van digitaal 
archief is bij geen enkele afdeling sprake van beheer.

(2)  Het pragmatisch werken heeft tot gevolg dat ambtenaar het belang van informatiebeheer alleen inziet voor zover de behandelde zaak of uit te voeren 
handeling nog actueel is. Nadat de verschillende handelingen zijn doorlopen en er tot een besluit is gekomen, een vergunning verstrekt of een subsidie 
afgewezen, zijn de stukken niet meer van direct belang. Daarna worden stukken meestal als ballast beschouwd, waarmee een aantal essentiële zaken zo 
als democratische controle, juridische en fi nanciële verantwoording verwaarloosd worden. Een voorbeeld daarvan is een geval van 250 raadsvragen die 
gesteld zijn over de restauratie van het Glaspaleis. Door de onzorgvuldige versplinterde manier van archiefbeheer konden slechts ca. 50 van de 250 
beantwoord worden.
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• Het ontbreken van een visie op beleidsmatig archiefbeheer voor het digitale vlak zorgt ervoor dat er onduidelijk is op 
het gebied van conversie(3),  migratie(4), formaatkeuze, versiebeheer, selectie en vernietiging. Dit kan leiden op termijn 
tot problemen rondom authenticiteit (5), beveiliging, vindbaarheid en beschikbaarheid. De problemen die hieruit 
voortkomen zullen in detail worden aangehaald onder de punten 2.2.2 t/m 2.2.6.

• Er is geen lange termijn visie of strategie binnen het beleidsbeheer. Het ontbreken van een lange termijn visie (ook 
wel strategie) op het beleidsbeheer ontbreekt. In een dergelijke visie zal o.a. aandacht moeten zijn hoe toekomstige 
wijzigingen op het informatiebeleid (door bijvoorbeeld wetswijzigingen, samenwerkingsverbanden) standaard 
leiden tot een indien nodig, wijziging in het beleidsbeheer.  Het gaat hier uiteraard om de formele procedure, niet de 
inhoud. 

• In een dergelijke visie moet ook aandacht besteed worden aan de op termijn nodig geachte archiefruimte en 
archiefbewaarplaats (zie onder 2.3.3 en 2.3.4). Door ons wordt het nog belangrijker geacht dat de lange termijn visie 
op het langdurige beheer van digitaal archief niet aanwezig is. Het ontbreken van een dergelijke visie (in combinatie 
met eerder genoemd ontbreken van een beleidsmatige archiefbeheer voor het digitale vlak) maakt het onduidelijk 
wat de kosten zijn, welke keuzes gemaakt en welke stappen op dit moment reeds genomen moeten worden ten 
aanzien van te bewaren digitale archiefbestanddelen. Het vooruit schuiven van keuzes en het achteraf uitvoeren van 
benodigde stappen valt in de meeste gevallen vele malen duurder uit.

• De Ministeriële Regeling Geordende en Toegankelijke Staat van archiefbescheiden is op geen enkele afdeling 
geïmplementeerd. 

In het algemeen kan gesteld worden dat op de meeste afdelingen op louter pragmatische wijze invulling gegeven wordt aan 
de niet samenhangende onderdelen van het beleidsbeheer. Deze invulling van het begrip beheer is sterk verouderd en is te 
eenzijdig gericht op het analoge deel van het archief.  

(3)  Eind jaren tachtig werd er binnen de gemeente Heerlen gewerkt met het tekstverwerkingpakket Wordperfect 4.0 dat halverwege de jaren negentig werd 
vervangen door versie 5.1 en 6.0. Rond 2000 was Word 97 de gemeentelijke standaard en nog geen 2 jaar later werd dat Word 2000. Bestanden uit vorige 
versies moesten worden geconverteerd en zijn per defi nitie niet meer gelijk aan het origineel. Niet alleen het zichtbare verandert (opmaak, lettertype e.d.) 
maar ook allerlei op het eerste oog onzichtbare informatie zoals gegevens over de auteur(s), aanmaakdatum, tijd, machtigingen, samenvatting, 
trefwoorden, versiebeheer. Bij conversie komt authenticiteit in het geding. Conversie is vanuit het oogpunt van de Archiefwet niet verboden, doch moet aan 
eisen voldoen. Zo moeten er waarborgen worden ingebouwd dat er gedurende conversie geen inhoudelijke en meta-gegevens bedoeld of onbedoeld 
worden gewijzigd. Zowel de afspraken als deze waarborgen ontbreken binnen de gemeente Heerlen.

(4)  Migratie houdt in dat bij verandering van applicaties, besturingssysteem en/of hardwareplatform gegevens naar een andere “drager” (bv. een nieuwe 
server) worden overgezet. Het is van belang dat er bij migratie afspraken worden gemaakt en bepaalde waarborgen worden ingebouwd. Wanneer migratie 
als een puur technische aangelegenheid wordt beschouwd en deze zonder deze afspraken en waarborgen wordt uitgevoerd komt ook de authenticiteit van 
de gegevens en archiefstukken in het geding. Dergelijke afspraken en waarborgen ontbreken binnen de gemeente Heerlen.

(5)  Bij alle archiefstukken, analoog en digitaal bestaat het risico van manipulatie, wijziging en verwijdering.
 In een digitale omgeving is dat problematischer aangezien manipulatie, wijziging en verwijdering geen direct zichtbare sporen nalaten. Uit een oogpunt 

van de functies van archieven moet hieraan paal en perk gesteld worden. Documenten moeten immers betrouwbaar en authentiek zijn. Bij authenticiteit 
gaat het om garanties dat de weergave van de informatie volledig is en geheel in overeenstemming met de oorspronkelijke vastlegging en de functie die 
het behoort of behoorde te hebben. D.w.z. betrouwbare informatie die zich door de tijd heen niet heeft veranderd, niet is gewijzigd of op andere wijze niet 
is gemuteerd. 

 Een document is pas compleet en betrouwbaar indien het kan dienen als betrouwbaar bewijs van een overheidshandeling of -beslissing. Het gaat dan met 
name om aspecten als de vorm van het document, de procedure waarbinnen het document tot stand is gekomen. Vaststelling van authenticiteit en 
bewijswaarde van digitale documenten is niet zozeer een technische aangelegenheid maar des te meer afhankelijk van beschreven administratieve en 
beheersprocedures.

 Deze administratieve en beheersprocedures ontbreken binnen de gemeente Heerlen.
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2.2.1.2. Operationeel beheer
Ten aanzien van het operationele archiefbeheer heeft de Archiefi nspectie Rijckheyt de volgende punten geconstateerd: 

• Binnen de organisatie is er geen tot minimaal besef van het begrip archief en de daarmee voor een overheid 
samenhangende verantwoordelijkheden. Het gaat in de praktijk meestal alleen om de directe informatiewaarde van 
gegevens, de minstens zo belangrijke secundaire functies van archief (het aantonen van rechten en plichten alsmede 
de verantwoording die een overheid moet afl eggen) spelen in de praktijk nauwelijks of geen rol. Tevens is er 
nauwelijks besef dat gegevens die zich in een digitale omgeving bevinden ook onderdeel uitmaken van archief. 

• De postregistratie van de gemeente Heerlen is niet adequaat. Een aanzienlijk deel van de ingekomen stukken worden 
niet of foutief geregistreerd. De e-mails en faxen vallen helemaal buiten deze registratie. De wél ingeboekte stukken 
worden gescand doch in de praktijk is van inbedding in de werkprocessen van deze praktijk geen sprake. Ook blijft 
naast dit scannen de analoge poststroom eveneens bestaan, mede daardoor is de meerwaarde van het inscannen van 
poststukken nihil.

• Archief en de daarin voorkomende gegevens zijn onvoldoende beveiligd met gevolgen voor authenticiteit, integriteit 
(6) en versiebeheer en uiteraard verlies of diefstal van gegevens. Dit geldt voor de analoge archiefbescheiden die op de 
meeste werkplekken in niet afgesloten kasten en ladeblokken worden opgeslagen en bewaard. Dossiers worden ook 
geraadpleegd buiten de werkplek van een ambtenaar. Uiteraard is dat ook een gevaar wat betreft beveiliging. Tevens 
is er een bekend geval waarbij een dossier van de gemeente Heerlen in een trein werd teruggevonden. Ook 
aangaande het digitale archief is de beveiliging niet optimaal. Er zijn wél enkele technische maatregelen waarbij de 
toegang tot digitale gegevens geregeld is, maar of deze voldoen, is niet afdoende gebleken. Bij technische 
maatregelen kan gedacht worden aan autorisatieniveaus. Deze zijn bij de gemeente Heerlen in de regel beveiligd 
met wachtwoorden. Een uitgewerkte visie ten aanzien van de wachtwoordkeuze en interval van vernieuwing 
gekoppeld aan een totaalvisie van gegevensbeveiliging ontbreekt echter waardoor er geen sprake is van optimale 
beveiliging van gegevens. Er is geen beveiliging aangebracht tegen het kopiëren van gegevens middels bijvoorbeeld 
USB-sticks en CD/DVD branders. Overigens is het niet zozeer een hardware of softwarematige oplossing waarmee 
dergelijke beveiligingsproblemen dienen opgelost te worden. Vooral dient aandacht te zijn voor het vastleggen van 
informatiewerkzaamheden in beleid, procedures en toetsbare afspraken. Een dergelijk beleid zal echter niet op 
zichzelf moeten komen te staan, maar voortvloeien uit en onderdeel uitmaken van het beleidsbeheer.

• Op de werkvloer wordt een splitsing gehanteerd van werkarchief en archief. In de praktijk blijkt er op de werkvloer 
ten aanzien van het beheer van documenten voornamelijk oog te zijn voor de actuele zaken (de lopende zaak, de 
meeste actuele fi nanciële en juridische risico’s). Nadat archiefstukken directe actualiteit hebben verloren worden ze 
pas als archief beschouwd. Dit leidt tot het gehanteerde begrip van werkarchief dan wel onderscheid “dat wat ik 
nodig heb” versus archief. Daarnaast spelen andere pragmatische overwegingen mee in het feitelijk afstoten van 
werkarchief. Voornamelijk verhuizingen, nieuwe werknemers en reorganisaties spelen daarin een rol.

(6)  Met integriteit van informatie wordt bedoeld dat zij volledig en accuraat is. Is een digitaal tekstbestand wel compleet, zijn er geen paragraven uit 
weggehaald of juist toegevoegd? Is een analoog dossier wel compleet, zijn er geen stukken, bewust of onbewust uit weggelaten. Van zowel fysieke 
dossiers als digitale bestanden is niet met aanvullende maatregelen en procedures te zien of deze volledig en accuraat zijn. Integriteit van informatie is wél 
af te leiden uit de wijze waarop een organisatie haar informatiebeheer heeft ingebed in bepaalde procedures. Bij gebrek aan deze procedures is er per 
defi nitie een gebrek aan integriteit van gegevens. 

 Integriteit hangt samen met het begrip authenticiteit.
 De gemeente Heerlen beschikt niet over een sluitend netwerk van dergelijke procedures.
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• Op het gebied van de analoge archieven leidt dat tot een situatie waar ambtenaren de werkdossiers gedurende de 
looptijd in “eigen beheer” houden. Dat geheel van werkarchief wordt in sommige gevallen ook geduid als persoonlijk 
eigendom alhoewel in de meeste gevallen wel het besef leeft dat na bepaalde tijd de dossiers naar de afdeling DIV 
moeten. Maar in de meeste gevallen wordt er door de behandelende ambtenaar of cluster nog orde gecreëerd in een 
dossier dan wel bepaalde niet van voor de zaak van belang geachte documenten verwijderd uit het werkdossier. Pas 
na deze fysieke overdracht komt het dossier onder beheer te vallen dat professioneel geacht mag worden. 

Op het gebied van de digitale archieven is de situatie voor zover mogelijk nog chaotischer. Aangezien dit aandachtsgebied 
tamelijk groot is wordt het hier onderverdeeld in drie categorieën.

1.  Digitale documenten (e-mails, tekstdocumenten en spreadsheets)
 Door het eveneens op dit gebied ontbreken van beleidsbeheer worden digitale documenten gedurende de eerste 

actuele fase op pragmatische wijze beheerd. Digitale bestanden worden in het beste geval in gedeelde, maar meestal 
individuele mappen opgeslagen op netwerkschijven. Van logisch, intellectueel, versie-, integriteits- en 
authenticiteitsbewaking is hierbij geen sprake. Na het vervallen van de meeste actuele waarde is het volledig 
onduidelijk wat er gebeurt met betreff ende digitale bestanden. 

2.  Toepassingsapplicaties (databases)
 Naast de digitale documenten zijn er binnen de gemeente Heerlen een paar honderd applicaties waarin de vorm van 

databases verschillende gegevens worden verwerkt, gegenereerd, opgeslagen en bevraagd. Deze applicaties met 
eventueel bijbehorende data worden door afdelingen primair aangeschaft op hun actualiteits- en bruikbaarheids-
waarde. Refl ectie op bestaande onderdelen van het beleidsbeheer gebeurt niet. Zo wordt er onvoldoende gekeken 
naar de integriteit en waarborging van de authenticiteit van gegevens bij conversie, migratie en gebruik. De 
organisatie van een back-up is technisch meestal wel voldoende gewaarborgd met dien verstande dat het hierbij 
zuiver gaat om de technische voorziening waar gegevens kunnen worden teruggeplaatst. Uit de gesprekken bleek 
niet duidelijk dat de gekozen back-upstrategie ook waarborgen heeft ingebouwd ten aanzien van authenticiteit en 
integriteit van de gegevens en de beveiliging (7) van die gegevens. Uitzondering hierop is het landelijke GBA-systeem.

3.  Bestuurlijk informatiesysteem
 Uitzondering op het ontbreken van beleidsmatig en operationeel beheer van digitale archieven is het bestuurlijke 

traject. De bijbehorende applicatie Document Manager zorgt ervoor dat besluiten en raadsvoorstellen niet alleen in 
goede, geordende en toegankelijke staat zijn waarin deze actueel zijn. Ze garandeert ook een goede, geordende en 
toegankelijke staat van de bestanden op middellange termijn. Voor de lange termijn (na ca. 20 jaar wanneer deze 
bestanden overgedragen moeten worden) is vooralsnog geen oplossing.

De rest van de constateringen aangaande operationeel beheer zijn uitgewerkt onder de hiernavolgende punten 2.2.2 tot en met 2.2.7. 

(7)  Veel overheidsgegevens in digitale vorm (zowel in documenten als in applicaties) bevatten persoonlijke gegevens. Hierbij is te denken aan o.a. de 
gedigitaliseerde rechtmatigheidformulieren van bijstandsgerechtigden en digitale cliëntendossiers van Sociale Zaken in Tripool verband.

 Alhoewel het digitale bestaan van de documenten technisch gewaarborgd is middels een back-up methode, is de beveiliging van deze gegevens dat niet. 
Zo is er geen logische waarborg, geen zekerheid te geven dat bij eventuele terugplaatsing van gegevens, de gegevens authentiek en integer zijn en niet 
bewerkt of gekopieerd zijn door derden. Het is daarnaast niet duidelijk of de verplichtingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt ten 
aanzien van deze digitale informatiesystemen en de daaruit voortvloeiende gestelde maatregelen door het college van B&W correct zijn geïmplementeerd. 
Uit de notitie van JURAP d.d. 12 oktober 2006 blijkt eveneens dat er nog geen afdoende maatregelen genomen zijn zodat de gemeente Heerlen volledig 
aan de door de WBP gestelde verplichtingen voldoet. De nadelige gevolgen en risico’s daarvan zijn in de notitie ook omschreven. Overigens deelt de 
Archiefi nspectie Rijckheyt  voor het merendeel de conclusies van de afdeling Jurap maar wil benadrukken dat genoemde vervolgactie nr 5. (Uitvoeren van 
verbeteracties in de organisatie waaronder het aanpassen van procedures, verbetering beveiliging en ICT)  gekoppeld moet worden aan algemeen aan te 
passen ICT-beleid. De vraag naar authenticiteit, integriteit en beveiliging strekt zich namelijk niet alleen uit over bestanden onderhevig aan de WBP maar 
ook daarbuiten. Andersom geredeneerd, een goed ICT-beleid dat voldoet aan archiefbeleidsregels rondom eerder in dit rapport genoemde 
probleemgebieden waarborgt ook de door JURAP genoemde verbeteracties.
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2.2.2. Dossiervorming
Onder dossiervorming wordt verstaan:

• Het logisch bij elkaar plaatsen van stukken aangaande één bepaalde zaak.
• Het aanbrengen van een logische structuur binnen het dossier.
• Het dossier in een logisch systeem plaatsen zodat het vindbaar is.
• Dossiervorming is van toepassing op vrijwel alle analoge archief en op een groot deel van het digitale archief.

Door de in de praktijk gegroeide situatie waarbij er sprake is van een splitsing tussen het zogenaamde werkarchief en het door 
DIV beheerde archief ontstaan er een aantal problemen:

1. Werkarchief wordt grotendeels onprofessioneel gevormd. Dossiers zijn incompleet, dossiers niet geordend op zaak 
betrekking hebbende maar ordening op bijvoorbeeld correspondent, periode, risico en andere pragmatische 
ingegeven indelingsmethodieken.

2. Werkarchief wordt in een dergelijke staat na het vervallen van de actualiteitswaarde afgestoten naar DIV die er een 
dossier van maakt volgens de door de VNG vastgestelde en voorgeschreven regels van systematische dossiervorming.

3. Door het, in sommige gevallen zeer langdurige voortraject (in sommige gevallen gaat het over verschillende jaren) 
van werkarchief zijn de dossiers die door DIV beheerd worden nooit actueel en in de meeste gevallen incompleet. 

4. Bij eventueel opvragen van het dossier door de ambtenaar/afdeling krijgt deze een dossier terug dat er anders uitziet 
dan is ingeleverd, het is immers voor een tweede maal gevormd. Dat leidt tot onbegrip voor de werkzaamheden van 
DIV en de tijdens de inspectie gesprekken veelgehoorde voor tweeërlei uitleg vatbare uitspraak “Breng het maar naar 
DIV, dan ben je het kwijt”.

De hierboven omschreven problemen hebben vier ongewenste eff ecten: 

1. Slechte toegankelijkheid in de meeste actuele fase van het archief (8) . 
2. Kostenverhoging, de tweede dossiervorming is in feitelijk werk dat al uitgevoerd is, doch op een verkeerde wijze. Een 

aanzienlijk deel van de capaciteit van DIV wordt gebruikt voor deze werkzaamheden.
3. Onbegrip en weinig draagvlak voor al datgene wat het label “archief” draagt.
4. Doordat DIV niet over actuele dossiers beschikt, zal ze zelden als vraagbaak voor actuele informatie kunnen optreden. 

Afdelingen beheren immers een eigen actueel werkarchief. Gevolg is dat gegevens die voor meerdere afdelingen 
beschikbaar moeten zijn óf in meervoud aanwezig zijn op de werkvloeren of dat ze simpelweg niet, onvolledig of een 
onjuiste versie voorhanden is. Het in meervoud bewaren van gegevens heeft bijzonder nadelige gevolgen voor 
integriteit, versiebeheer en authenticiteit van die gegevens en werkt kostenverhogend en effi  ciency verlagend. 

Het in meervoud bewaren van gegevens alsmede het geschetste scenario van het niet, onvolledig of verkeerde versie van gegevens 
voorhanden hebben in de operationele sfeer brengt een voor de gemeente fi nancieel en juridisch risico (9) met zich mee.

Bovenstaand is enkel van toepassing voor de analoge dossiers. Uiteraard is er met het ontbreken van een heldere lijn en visie 
voor het digitale deel al een probleem, in de praktijk is het wel al zo dat er veel met digitale bestanden en dossiers wordt 
gewerkt. Van planmatige dossiervorming is nog niet echt sprake. Er zijn wel pragmatische aanzetten zijn tot dergelijke dossiers. 

(8)  De praktijk van het werkarchief is er op gericht dat een dossier wordt gevormd, gebruikt, beheerd en geraadpleegd door de uitvoerder van het primaire 
werkproces. De vorming van dat dossier wordt dus louter ingericht naar de praktijk en goedbedoelde maar van archiefkennis gespeende ambtenaar. Het 
resultaat is een dossier dat door diezelfde ambtenaar meestal wel redelijk te gebruiken is, voor anderen echter meestal niet. In dat geval is de ambtenaar 
zélf de toegang tot de informatie. Dat kan in de eerste plaats voor het feitelijke primaire werkproces een probleem opleveren. Ambtenaren kunnen verlof 
hebben, ziek worden of ontslag nemen, de meeste accurate toegang op de gegevens is daarmee voor de organisatie ook niet toegankelijk. Dit is dus een 
direct risico voor de lopende bedrijfsvoering. Daarnaast staat een dossier nooit op zichzelf en zal het ook voor andere werkprocessen aangewend. Zo moet 
de afdeling Strategie en Control en de Cluster Onderzoek en Statistiek ook gebruik maken van deze dossiers, meestal zijn dat dossiers die op andere 
afdelingen zijn gevormd. Doch doordat ze onvakkundig gevormd zijn, zijn ze voor deze ambtenaren slecht of moeilijk toegankelijk. Klachten hierover 
hebben de Archiefi nspectie reeds bereikt.
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Ten aanzien van digitale dossiers zijn twee probleemgebieden te onderscheiden:

1.  Digitally-born
Digitale bestanden die in een digitale toestand worden opgemaakt en/of ontvangen. Hieronder valt o.a. het emailverkeer dat 
momenteel weliswaar technisch gekoppeld is aan DOCMAN middels het mail-to-fi le principe. Wat echter hieraan ontbreekt is 
een koppeling met het werkproces of meerdere werkprocessen Nu leidt het tot een situatie waar een e-mail weliswaar wordt 
ingeboekt doch ten aanzien van het beheer wordt het e-mail afgedrukt (al dan niet met bijlagen) en in analoge toestand 
bewaard. Met het mail-to-fi le systeem is dus slechts een technisch probleem opgelost, geen archiefbeheersaangelegenheid. 
Het scannen van ingekomen post is als technische mogelijkheid aangeboden en gekoppeld aan DOCMAN. Helaas is dit niet 
uitgewerkt in een visie of praktijk waarbij gekoppeld kan worden binnen een digitaal dossier dat op haar beurt weer 
gekoppeld is aan werkprocessen. Het leidt in de praktijk dan ook tot de situatie dat 20 afdelingen evenzoveel varianten in de 
praktijk brengen hoe men digitaal dossiers vormt.

2.  Digitalized
Naast de bestanden die in de digitale omgeving ontvangen of gecreëerd worden zijn er ook archiefstukken en dossiers die 
vanuit een analoge fysieke toestand worden gedigitaliseerd. Deze gedigitaliseerde dossiers worden niet enkel geraadpleegd 
maar ook bewerkt, gegevens worden gemuteerd en eraan toegevoegd. Vanaf dat moment gaat het digitale dossier als 
origineel dienen en is het analoge dossier geen archiefexemplaar.  De Archiefi nspectie Rijckheyt constateerde dat er op 
verschillende niveau op een dergelijke manier gewerkt wordt. Deze werkwijze is in strijd met meerdere archiefwettelijke 
bepalingen en kan serieuze juridische en fi nanciële consequenties hebben.

• Ten eerste wordt dergelijke digitalisering door de wetgever beschouwd als substitutie. (Archiefwet 1995, artikel 7). 
Substitutie van op termijn vernietigbaar archief is toegestaan mits bepaalde procedures worden gevolgd (zoals een 
openbare bekendmaking ervan en een procedurele en gedocumenteerde werkwijze waaruit o.a. blijkt dat de 
digitalisering correct is uitgevoerd). Substitutie van niet vernietigbare stukken is enkel mogelijk met voorafgaande 
machtiging van Gedeputeerde Staten. In de regel wordt deze niet verleend.

• Deze substitutie in Heerlen wordt uitgevoerd op archiefbescheiden waarvan überhaupt onbekend is of deze al dan 
niet vernietigbaar zijn. 

(9)  De gemeente Heerlen heeft ten aanzien van een middelgroot bedrijf X dat zich middels nieuwbouw wil vestigen op het gemeentelijke grondgebied een 
bepaald aantal handelingen uit te voeren. Diverse afdelingen bemoeien zich ermee en voeren ieder een aparte handeling uit. Zo moet o.a. een 
bouwvergunning worden afgegeven, een milieueff ect rapportage worden uitgevoerd, een gebruiksvergunning afgegeven en een subsidie voor de startende 
zelfstandige ondernemer al dan niet worden verstrekt. Ook het bestemmingsplan moet gewijzigd worden en het bedrijf onderhandelt rechtstreeks met het 
college over de vestiging.

 Het dossier over bedrijf X is niet gericht op een zaak (één handeling) maar op verschillende handelingen die door verschillende afdelingen worden 
uitgevoerd. Het directe gevolg is dat dit dossier (of delen daarvan) door verschillende afdelingen in het werkarchief dubbel aanwezig en dat in bovenstaand 
(fi ctief) voorbeeld 5 dossiers zijn die deels origineel zullen zijn en deels gekopieerd. Nog problematischer is dat bij complexe zaken het op een gegeven 
moment niet meer duidelijk is welke stukken kopieën zijn, welke stukken origineel en daarmee welke stukken dus rechtsgeldigheid dragen. Zo is het 
bijvoorbeeld niet duidelijk waar de verslagen van de onderhandelingen met het college thuishoren, in alle 5 dossiers? En zo ja, welke is dan het origineel 
waaraan beide partijen rechten kunnen ontlenen. Voor het bestemmingsplan is de Milieu Eff ect Rapportage (MER) nodig, maar de voorbereiding gebeurt 
op een andere afdeling dan diegene die verantwoordelijk zijn voor de MER. Het originele ondertekende MER-rapport wordt bewaard in het dossier van die 
afdeling, voor alle volledigheid zitten in dat dossier ook kopieën van de gebruiksvergunning en de bouwvergunning, tekeningen en 
constructieberekeningen. De afdeling die het bestemmingsplan voorbereidt heeft dus in het dossier van het bestemmingsplan kopieën van de verleende 
gebruiksvergunning, dat deel van de bouwvergunning dat voor hén van belang is en een kopie van de MER. Op de wijziging van het bestemmingsplan 
wordt beroep aangetekend en uiteindelijk komt het tot een rechtszaak. De rechter wenst de originelen te zien van de procedure van de wijziging tot 
bestemmingwijziging maar niemand weet zonder heel lang zoeken waar deze zich bevindt. Het is ook niet meer vast te stellen of een dergelijke aan de 
rechtbank te overhandigen dossier volledig is.

 Dit voorbeeld geeft ook duidelijk aan dat er dus in een dergelijke toestand nauwelijks sprake kan zijn van een goede en geordende staat van archief. 
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• De digitale dossiers en stukken zijn na digitalisering hét archiefexemplaar en moet zich als zodanig in goede, 
geordende en toegankelijke staat bevinden. Ik verwijs naar constateringen vermeldt onder 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. en 
2.2.4. om aan te tonen dat dit absoluut niet het geval is. Digitale dossiers onttrekken zich in alle opzichten volledige 
aan het gezichtsveld van de beheerder. 

• Er dienen in de procedure rond de substitutie maatregelen genomen te worden waaraan een rechter bij een 
eventuele betwisting van de authenticiteit van het stuk dan wel de betwisting dat er overeenstemming is tussen 
reproductie en origineel, een vermoeden van echtheid kant ontlenen. (10)

2.2.3. Geordende staat
De door de wetgever gestelde verplichting aan de geordende staat van archiefbescheiden is van toepassing op zowel analoge 
als digitale bescheiden. De eis impliceert dat binnen het geheel van archiefbescheiden een dergelijke structuur is opgezet 
zodat een aantal zaken altijd kunnen worden vastgesteld:

• Inhoud, structuur en vorm van de archiefbescheiden.
• De datering van opmaak c.q. ontvangst.
• Samenhang met andere archiefbescheiden.
• Middels een archiefbeheerssysteem moet binnen een redelijke termijn elk van de originele archiefbescheiden kunnen 

worden teruggevonden, leesbaar of waarneembaar worden gemaakt.

De praktijk laat zien dat aan de eerste twee zaken van de eis van geordende staat in de meeste gevallen wordt voldaan. Door 
het niet-professionele beheer van het werkarchief constateer ik dat de samenhang met andere archiefbescheiden niet wordt 
aangebracht. Ook het terugvinden van originele archiefbescheiden in het werkarchief middels primitieve 
archiefbeheerssystemen (variërend van een excelsheet tot een papieren lijst met ingeschreven dossiers) blijkt praktisch te 
werken, maar of het voldoet aan gestelde eisen van authenticiteit en integriteit kan ik niet vaststellen. 
Ten aanzien van de geordende staat van digitale archieven is te melden dat er op dit gebied totale wildgroei is. Vrijwel iedere 
ambtenaar binnen de gemeente Heerlen heeft een eigen persoonlijke indeling van “zijn” of “haar” digitale documenten. In 
sommige gevallen is er op afdelingsniveau een mappenstructuur afgesproken (11). Eisen rondom conversie, migratie, 
versiebeheer, koppeling en authenticiteit zijn in dergelijke afdelingsafspraken niet meegenomen. 
Tevens stelt de wetgever in de Ministeriële Regeling Geordende en Toegankelijke Staat  een Documentair Structuur Plan (DSP) 
verplicht. De Archiefi nspectie Rijckheyt heeft geconstateerd dat de gemeente Heerlen daar niet over beschikt. 

(10)  In het kader van het Tripool samenwerkingsverband zijn de dossiers Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen gedigitaliseerd. De digitale dossiers worden 
door het Tripool verband gebruikt als het dossier. Daar wordt mee gewerkt, aan toegevoegd en in gemuteerd. Wat er gebeurd met de analoge dossiers is niet 
duidelijk en wat er op termijn met afgesloten digitale dossiers gebeurt is ook in het midden gelaten. Dit veroorzaakt een tal van problemen nu en in de 
toekomst. Zo is er geen procedure ingebouwd waarbij een rechter kan toetsen dat het digitale dossier daadwerkelijk een kopie is van het analoge dossier en 
zijn er geen afspraken gemaakt over het analoge dossier, dat in feite waardeloos is geworden. Er zijn dus in het geheel geen waarborgen ingebouwd tijdens 
deze digitalisering maar ook niet in de behandelfase door het Tripool zelfstandigenloket ten aanzien van migratie, conversie en toegankelijkheid.

(11)  Bij een aantal afdelingen werden door een groep ambtenaren (op clusterniveau, bureauniveau en in één geval op afdelingsniveau) documenten (Tekst, 
Spreadsheets en afbeeldingen) in een eigen opgemaakte mappenstructuur opgeslagen die voor die betreff ende groep ambtenaren toegankelijk is.

 Met toegankelijkheid wordt hier volledige toegankelijkheid bedoeld, dus elke ambtenaar heeft het recht om bestanden toe te voegen, te muteren en /of te 
verwijderen. In sommige gevallen is er sprake van rudimentaire dossiervorming doordat documenten in een bepaalde digitale dossiermap worden gestopt. 
In de mappen zitten documenten van verschillende opmaak, verschillende applicatie versies van tekstverwerkers (van WP 5.1 tot terug geconverteerde Word 
2003 documenten) en spreadsheetprogrammas (van Lotus 1.2.3 tot Excel 2003). 

 Het mag duidelijk zijn dat genoemde praktijk aanleiding geeft tot problemen rond conversie, migratie, versiebeheer, integriteit, authenticiteit en ook 
retrieval van informatie.

 Een en ander is uiteraard de afdelingen en de ambtenaren niet verwijtbaar, immer een kader van op elkaar afgestemd beleid, technisch systeem en 
afspraken waarin versiebeheer, integriteit, authenticiteit en retrieval van gegevens geregeld worden is niet aanwezig.

 Het openstellen van deze digitale informatie voor elkaar is in feite een alleszins goede stap voorwaarts maar is zonder genoemd beleidsbeheer en zonder 

afspraken een groot risico. 
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2.2.4. Goede staat
De verplichting archieven in goede staat te brengen en te houden is van toepassing zowel op termijn vernietigbaar als te 
bewaren archiefbescheiden. Dat wil zeggen dat archiefbestanddelen tot aan het moment van vernietiging dan wel overdracht 
zich in goede staat moeten bevinden. Een goede staat is inherent aan het begrip raadpleegbaarheid. Een archiefstuk mag geen 
achteruitgang in raadpleegbaarheid of verlies van gegevens kennen als gevolg van de drager waarop de gegevens zijn 
opgeslagen of de wijze waarop deze dragers worden bewaard. (Voor bevindingen ten aanzien van de opslag van te bewaren 
bescheiden zie 2.2.7.) Voor archieven die voor permanente bewaring in aanmerking komen geldt dat de gegevens op een 
dergelijke  manier worden opgeslagen (op bijvoorbeeld papier) dat bij deze over een periode van 100 jaar geen noemens-
waardige achteruitgang te bespeuren zal zijn.
In de praktijk houdt dit in dat de Ministeriële Regeling eisen stelt aan het gebruik van papier, inkten, omslagmappen, 
hecht mechanieken, dozen en etiketten. Ten aanzien van digitale bestanden worden er eisen gesteld aan optische schijven en 
de verplicht gestelde controleerbare migratie van bestanden bij achteruitgang van optische schijven en elektromagnetische 
dragers. 
De Archiefi nspectie Rijckheyt constateert dat er voldaan wordt aan gestelde eisen van het papier. Dergelijk papier wordt 
centraal ingekocht en door de meeste afdelingen gebruikt. Het is niet duidelijk gebleken of de gebruikte inkten en toners 
binnen de gemeente Heerlen voldoen aan verplicht gestelde ISO 11798.
Omslagen, mappen, hechtmechanieken, dozen en etiketten worden centraal ingekocht en worden vrijwel op alle afdelingen 
gebruikt. Deze voldoen ook aan gestelde normen,
Ten aanzien van de optische schijven is niet duidelijk gebleken of deze voldoen aan de gestelde ISO 9660 en ISO 10149 en of beheer 
van digitale archiefbescheiden daadwerkelijk geschiedt volgens de gestelde eis van migratie en een protocol van die migratie. 

2.2.5. Toegankelijke staat
De door de wetgever gestelde verplichting aan de toegankelijkheid van archieven is primair gericht op de digitale 
archiefbescheiden. Deze kunnen zich hypothetisch immers in goede en geordende staat bevinden doch zonder nadere 
maatregelen (apparatuur en programmatuur) niet toegankelijk zijn. 
Ten aanzien van digitale archiefbescheiden die voor permanente bewaring in aanmerking komen zijn er verplichtingen 
vastgelegd in de Ministeriele Regeling (12). De Archiefi nspectie Rijckheyt heeft geconstateerd dat deze verplichtingen niet 
worden toegepast binnen Heerlen.

Ten aanzien van op termijn vernietigbare digitale archiefbescheiden is de ministeriële regeling niet verplicht. Wél moeten er 
maatregelen genomen worden waarbij de toegankelijkheid (én authenticiteit én integriteit) is gewaarborgd tot aan het 
moment van vernietiging. 
De Archiefi nspectie Rijckheyt constateert dat dergelijke maatregelen ontbreken en ook niet in voorbereiding zijn.

2.2.6. Selectie en vernietiging
Het vernietigen van daarvoor in aanmerking komende archiefbestanddelen is een door de Archiefwet 1995 gestelde 
verplichting. Vernietiging moet daarbij zodanig plaatsvinden dat reconstructie van de gegevens niet mogelijk is. Het selecteren 
is de werkzaamheid waarbij er aan de hand van de selectielijst wordt bepaald welke stukken voor bewaring en welke voor 
vernietiging in aanmerking komen. In de praktijk is ook hier de tweedeling tussen analoog en digitaal archief van toepassing.

(12) De Ministeriële Regeling stelt onder andere een aantal technisch eisen aan te bewaren digitale archiefbestanden. Tekstbestanden moeten in PDF of in SGML 
met metadata in XML-wrapper worden opgeslagen en databases moeten in ASCII met csv en documentatie in XML-DTD over de structuur van de database. 
Dergelijke eisen kunnen in de meeste gevallen bij de creatie van documenten makkelijk en goedkoop worden geïmplementeerd. Door verschillende redenen 
wordt er aan deze eis nu geen invulling gegeven en zal ze dus achteraf moeten worden uitgevoerd voor die bestanden die daarvoor in aanmerking komen. 
Een dergelijke operatie zal niet volledige geautomatiseerd kunnen geschieden omdat er met de huidige manier van werken met digitale bestanden beheer 
niet geregeld is. Derhalve kan aan de genoemde eis van metadata niet worden voldaan zonder inzet van additionele DIV-medewerkers en archivarissen die 
alsnog dergelijke metadata moeten toekennen aan de archiefbescheiden. Het blijft overigens de vraag of het toekennen van metadata na creatie en 
totstandkoming van de bestanden überhaupt nog mogelijk is. Voor een deel zal dit niet te reconstrueren zijn. De kosten van een dergelijke operatie zijn op 
dit moment niet te overzien.
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2.2.6.1.  Selectie en vernietiging van analoge archiefbescheiden
Op basis van de door DIV beheerde dossiers worden er per afdeling jaarlijks stukkenlijsten samengesteld waarop alle dossiers 
die in dat betreff ende jaar voor vernietiging in aanmerking komen, vermeld staan. Deze lijsten worden aan het afdelingshoofd 
voorgelegd ter advisering en aan de gemeentearchivaris ter goedkeuring. Na verkregen goedkeuring en gezien het advies van 
de verschillende afdelingshoofden wordt door de gemeentearchivaris de machtiging voor vernietiging afgegeven. Het feitelijke 
vernietigen van de analoge archiefbescheiden wordt door een bedrijf (Archiefvernietiging Peters, Voerendaal) uitgevoerd. 
Of de afvoer van de archiefbescheiden en de feitelijke vernietiging op een wijze geschiedt waarbij beveiliging van de gegevens 
tijdens de afvoer gegarandeerd is en of er geen reconstructie van de gegevens meer mogelijk is na vernietiging, is in deze 
rapportage niet gecontroleerd en kan derhalve niet bevestigd worden. 
Door DIV wordt na de vernietiging proces-verbaal opgemaakt van de vernietiging, waarna dit proces-verbaal wordt 
opgenomen in het archief van permanent te bewaren archiefbescheiden. 
Deze procedurele wijze van vernietiging is correct en wordt voor alle afdelingen op gelijke wijze uitgevoerd. De feitelijke 
vernietiging van de archiefbescheiden zal in de toekomst nog eens onder de loep genomen moeten worden.
De Archiefi nspectie heeft daarnaast uit een aantal voorbeelden geconstateerd dat er voorafgaand aan deze correcte manier 
van vernietiging ook nog een andere manier van selectie en vernietiging plaatsvindt. Bij het afstoten van dossiers uit het 
eerder genoemde werkarchief op de werkvloer worden dossiers veelal nog eens nagekeken en bijgewerkt. De ambtenaar 
voegt nog ‘afgedwaalde’ archiefbescheiden toe en verwijdert naar eigen inzicht kopieën, concepten, memos en andere ballast. 
Echter door eerder genoemde onbekendheid met zowel de theorie van dossiervorming als de wettelijke betekenis van het 
begrip archief en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden worden er onherroepelijk stukken die voor bewaring in 
aanmerking komen vernietigd. 
Een dergelijke vorm van ongecontroleerde selectie en vernietiging is volstrekt ontoelaatbaar.

2.2.6.2. Selectie en vernietiging van digitale bestanddelen
Door het reeds genoemde gebrek aan beleidsbeheer is op het gebied van selectie en vernietiging (we spreken in dit geval ook 
wel over verwijdering) van digitale archiefbescheiden niets geregeld. Zowel ten aanzien van e-mails en digitale bestanden 
constateert de Archiefi nspectie dat het al dan niet bewaren van de bestanden volledig overgelaten wordt aan het inzicht van 
de betreff ende ambtenaar. Daarbij wordt illegale vernietiging van overheidsbestanden wordt door ICT-maatregelen in de hand 
gewerkt door beperking van beschikbare schijfruimte en grootte van emailboxen. (13)

Op sommige afdelingen zijn er pragmatische afspraken gemaakt waarbij primair het actuele belang van de gegevens in 
ogenschouw is genomen. 
Ten aanzien van de applicaties die gegevens in een databasevorm opslaan wordt er geen uitvoering gegeven aan de 
verplichting tot (correcte) vernietiging. 

(13) Het duidelijkste voorbeeld waarbij de problematiek van niet correcte selectie en vernietiging van digitale bestanden is te zien in de wijze waarop er binnen 
de gemeente Heerlen wordt omgegaan met e-mails. Het volledige beheer, bewaren, vernietiging, opslag e.d. van mailboxen worden door de individuele 
ambtenaren vormgegeven. Dit betekent in de praktijk dat deze naar eigen inzicht e-mails bewaart, opslaat (al dan niet in mappen) of verwijderd. Met deze 
vorm van (non)-beheer is het duidelijk dat problemen rondom authenticiteit, integriteit en vindbaarheid van gegevens kunnen en zullen voorkomen. Boven 
op dit probleem komt dat er vanuit technisch oogpunt door het bureau ICT Services beperkingen zijn gesteld aan de grootte van de mailbox waarbij de 
bovenvermelde illegale selectie en vernietiging defacto dwingend wordt opgelegd. 

 Het door het DIV geïntroduceerde mail-to-fi le blijkt in de praktijk niet afdoende te werken en niet te voldoen aan gestelde regels. Zo is er met dit mail-to-
fi le systeem geen mogelijkheid tot de in de Ministeriële Regeling geordende en toegankelijke staat vereiste waarborg voor de kenbaarheid van de vorm van 
de archiefbescheiden en nog minder voor een eventuele samenhang met andere archiefbescheiden. Ook de in die regeling verplicht gestelde standaarden 
worden middels dit systeem niet gevolgd. Een tweede probleem, wat hiermee samenhangt, is dat er binnen de organisatie zeer weinig draagvlak voor 
DOCman dat als bijzonder gebruiksonvriendelijk wordt ervaren. Het Mail-to-fi le principe is een voorbeeld van (wederom) een technische oplossing voor 
wat in de basis een voornamelijk organisatorisch probleem is.
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2.2.7. Overdracht
Archieven die voor permanente bewaring in aanmerking komen moeten na 20 jaar worden overgedragen aan de 
archiefbewaarplaats. Een dergelijke overdracht heeft naast het fysieke karakter ook betrekking op de overdracht van 
verantwoordelijkheden ten aanzien van beheer. Na overdracht is het beheer van de archieven géén verantwoordelijkheid meer 
van de beheerder, maar van de gemeentearchivaris.  De bestuurlijke zorgplicht voor de archieven blijft ook na overdracht 
berusten bij het college van B & W.  Archieven die worden overgedragen moeten in goede, geordende en toegankelijke staat 
en ze moeten opgeschoond zijn (van vernietigbaar materiaal ontdaan zijn) 

2.2.7.1. Overdracht van analoge archieven
Ten aanzien van de analoge archieven kan opgemerkt worden dat door de boven genoemde praktijk onder punten 2.2.1. tot en 
met 2.2.6. archieven zich aan de vooravond van overdracht merendeels in goede, maar helaas niet in een (correct) geordende 
staat bevinden. Een bewerkingsslag, die door de beheerder moet worden uitgevoerd, is noodzakelijk maar tijdrovend en heeft 
een lage prioriteit. Hierdoor is een grote achterstand ontstaan in overdracht van archieven. 

1.  Archieven die reeds overgedragen hadden moeten zijn
• 500 meter bouwvergunningen 1900 – 1982.
• 150 meter gemeentelijke brandweer.
• 60 meter Dienst Gemeentewerken Hoensbroek.
• 25 meter Hinderwetvergunningen.
• 15 meter diverse kleine archiefj es.

Uitgaande van een gemiddelde bewerkingstijd van ca. 20 uur per meter archief (standaard voor matig ontsloten codearchief) 
is de totale bewerkingstijd van de achterstand in totaal ca. 15.000 arbeidsuren.  De 500 meter bouwvergunningen bevinden 
zich niet in de archiefruimte van de gemeente Heerlen, maar in een geklimatiseerde archiefruimte van een particulier bedrijf 
ter bewerking. Deze bewerking moet vooralsnog plaatsvinden. 

2.  Archieven die op korte termijn overgedragen moeten worden
Bovenstaande getallen zijn niet ontleend aan kencijfers van de beheerder, doch ontleend aan kengetallen van het Landelijk 
Overleg Provinciale Archiefi nspecteuren (afgekort LOPAI). Deze stelt dat er voor een gemeentelijke organisatie een aanwas is 
van 1 meter te bewaren archief per jaar per 1000 inwoners. 
Over de periode 1971 – 1981 was het gemiddelde inwonercijfer 94.959, over de periode 1982 – 1990 was dat gemiddeld 93.472. 
Dat levert de volgende verwachtingen op van archief dat uiterlijk in 2012 overgedragen moet worden naar de 
archiefbewaarplaats:

• 950 meter secretarie archief over de periode 1971 – 1981, overdracht uiterlijk in 2012.
• 935 meter secretarie archief over de periode 1982 – 1990, overdracht uiterlijk in 2012.

Bovenstaande grote archiefblokken moeten ook nog van een geordende staat worden voorzien, materieel verzorgd en 
opgeschoond. De bewerking van 1.885 meter archief zal  bij een zelfde uitgangspunt als boven ca. 37.700 arbeidsuren vergen. 
Uitgaande van de verplichting dat deze zogenaamde blokken in 2012 overgedragen moeten worden betekent dat er voor de 
resterende 5 jaar 4,7 fte nodig is.
Van diverse kleinere blokken is niet bekend hoe groot en wanneer ze overgedragen moeten worden. Het is derhalve niet 
mogelijk een prognose te geven van de grootte van deze archieven, noch welke tijd en kosten gemoeid zijn met deze 
bewerkingsslag.

2.2.7.2. Overdracht van digitale archieven
Het gemis van het beleidsbeheer op correct archiefbeheer in de digitale omgeving is zichtbaar. Aangezien er op het gebied van 
digitaal documentenbeheer en e-mails geen structureel beheer is, is het onduidelijk welke digitale bestanden hoe en wanneer 
overgedragen zouden moeten worden. Uitgaande van de introductie van de PC op de werkplek eind jaren tachtig zou de eerste 
overdracht van digitale bestanden rond 2010 te verwachten zijn. Naar verwachting echter is er geen digitaal bestand meer over 
te dragen aangezien deze zich niet meer in toegankelijke staat (zie 2.2.5.) bevinden of verwijderd c.q. vernietigd zijn.
Ten aanzien van applicaties die aan een database gebonden zijn is in de praktijk meestal sprake van een continue migratie, 
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overzetten en converteren van gegevens. Ze worden derhalve niet verwijderd of vernietigd (zie 2.2.6.2) en al zeker niet 
overgedragen.
Overigens is met overdracht van digitale bestanden niet zozeer bedoeld de fysieke overdracht (een CD naar de archief-
bewaarplaats) maar vooral gericht op overdracht van verantwoordelijkheden en feitelijke beheer alsmede op de praktijk van 
authenticiteit, integriteit van de gegevens ten opzichte van de toegankelijkheid en duurzaamheid. De Archiefi nspectie Rijckheyt 
constateerde dat een visie of beleid op het langdurig bewaren en toegankelijk houden van deze digitale bestanden ontbreekt.  

2.2.7.3. Fysieke overdracht van analoge bestanden van werkvloer naar DIV
Door de gegroeide praktijk van het werkarchief dat door afdelingen, bureaus, clusters en ambtenaren wordt gevormd en 
beheerd is er ook sprake van een vorm van overdracht van de werkplek naar DIV. Dit is voornamelijk een overdracht in de 
fysieke betekenis van het woord. De beheerder geeft aan dat deze vorm van overdracht nauwelijks te managen valt. Vanaf de 
werkvloer wordt er pas overgedragen wanneer sprake is van dwingende fysieke omstandigheden zoals verhuizingen, 
verbouwingen of het overvol raken van kantoren. De problemen die de beheerder ervaart bij deze overdracht bestaan er uit 
dat archieven worden niet conform de afspraak aan DIV overgedragen en veelal in chaotische, slechte en ongeordende staat. 
Tevens wordt er door de beheerder geconstateerd dat archieven worden overgedragen zonder dat er opschoning heeft 
plaatsgevonden. Een voorbeeld van verkeerde taakopvatting door de beheerder, evenals de opvatting dat archiefvorming op 
de werkvloer plaats zou moeten vinden. Beide werkzaamheden (dossiervorming en opschoning) dienen door ambtenaren met 
minimaal SOD I (Vakopleiding gericht op het beheren van informatieaanbod en toegankelijk maken van informatie) of daaraan 
gelijke diplomering te worden uitgevoerd óf op aanwijzing van een medewerker van DIV.

2.2.8. Specifi eke rol van de beheerder
De beheerder wordt in alle voorgaande punten als probleemeigenaar en in sommige gevallen zelfs als veroorzaker van diverse 
problemen geportretteerd. Dit beeld vergt nuancering.
DIV is de feitelijke uitvoerder van bij de beheerder neergelegde verantwoordelijkheid van het beheer van de archieven. In haar 
werkzaamheden wordt DIV geconfronteerd met de problemen gelegen in operationeel archiefbeheer. Zij is zich daar wel van 
bewust maar nauwelijks bij machte om een wending in positieve richting te geven.
Getracht wordt om de dagelijkse praktijk om te buigen door het maken van bilaterale afspraken met de diverse afdelingen 
over bepaalde aspecten van het archiefbeheer. Men speelt hierbij eerder in op een cultuurverandering dan het stellen van 
(beleids)regels.
Decentrale archiefvorming blijft in de (informele) visie van de beheerder gehandhaafd doch zou begeleid dienen te worden 
door professionele vakkrachten vanuit DIV. 
De Archiefi nspectie Rijckheyt heeft zijn bedenkingen bij deze visie temeer daar een beleidsbeheer ontbreekt en dus de 
informele visie van de beheerder niet stoelt op een op concernniveau geformuleerd informatiebeleid.
Ten aanzien van de digitale dossiers en e-mail onderneemt de beheerder in het geheel geen actie en blijft de huidige praktijk 
van “handelen naar eigen inzicht” gehandhaafd. Men is naast de actuele beheersproblematiek ook op de hoogte van 
problematiek rond langdurige bewaring van archieven in een digitale omgeving doch geeft aan dat er noch visie op is, noch 
fi nanciën voor zijn geregeld.
Ten aanzien van applicatiesoftware probeert DIV in het traject voorafgaand aan de aanschaf een advies mee te geven, waarin 
wordt gewezen op archiefgerelateerde zaken (waarborgen voor authenticiteit, migratie, conversie, duurzaamheid en 
beveiliging) en die in het applicatiepakket meegewogen dienen te worden. In de praktijk blijkt echter het gegeven advies van 
weinig waarde te zijn. Ten eerste is een dergelijk advies namelijk niet bindend. Ten tweede wordt DIV in veel gevallen 
geconfronteerd met gemaakte keuzes c.q. aanschaf van applicaties. Achteraf moet dan maar blijken of de applicatie voldoet 
aan de voorwaarden. Dat blijkt in veel gevallen niet het geval te zijn. (14)   
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2.3. Organisatie en Middelen

2.3.1. Organisatie van de informatievoorziening
Ten aanzien van de organisatie van de informatievoorziening wordt er door de Archiefi nspectie Rijckheyt verwezen naar het 
rapport “Onderzoek informatiehuishouding Gemeente Heerlen: uitgevoerd door Het Expertise Centrum, consultants voor ICT 
en bestuur in de publieke sector d.d. 21 augustus 2006”. 
De belangrijkste conclusies uit dat rapport worden hier op een rij gezet en gevolgd een verwijzing de betreff ende paragraaf in 
dit rapport waarin een overeenkomst is in constatering van de Archiefi nspectie Rijckheyt. 

• Afdelingen zijn sterk operationeel georiënteerd, daardoor is er geen behoefte aan lange termijn visie. 
(Zie overeenkomst onder 2.2.1.1)

• Digitale dienstverlening en gegevensmanagement zijn qua visie inhoudelijk goed, doch de implementatie ervan is mislukt.
• Een integrale ontwikkelagenda (integraal informatiebeleid en ict-beleid met lange termijn visie) ontbreekt. (Zie 

overeenkomst onder 2.2.1)
• Applicatiemanagement is niet bij machte de informatieproblemen te managen mede door een tekortschietende 

aansluiting tussen vraag en aanbod. (Zie overeenkomst onder 2.2.1)
• Ook dit rapport maakt melding van disfunctionele defensieve houdingen in de relatie tussen beheerder, POI en 

afdelingen. (Zie overeenkomst onder 2.2.8)
• Er is geen aansluiting van operational control (uitvoeringsbeleid) door POI en beheerder aan de feitelijke 

omstandigheden van de organisatie. (Zie overeenkomst onder 2.2.1.1)
• De digitale dienstverlening loopt spaak door een verkeerd beleid met betrekking tot midoffi  ce.
• Selectie en verwerving van nieuwe applicaties vindt onvoldoende planmatig plaats. (Zie 2.2.8)
• Er is geen sprake van centraal beleid of centrale regie t.a.v. de afspraken, processen en producten in de informatiecyclus. 

Als afdelingen acteren, doen ze dat in bilateraal overleg met andere afdelingen. (Zie overeenkomst onder 2.2.1.2 en 2.2.2.)
• Er ontbreekt een informatieplan als onderdeel van centraal beleid. (Zie overeenkomst onder 2.2.1.1)
• De deskundigheid van POI is meer dan voldoende, de positie is echter uitgehold. 

Deze bevindingen sluiten grotendeels aan en/of vertonen op veel punten een overlap met de constateringen van de 
Archiefi nspectie Rijckheyt en behoeft derhalve geen nadere toelichting.

2.3.2.   Personeel
Ten aanzien van de omvang van het personeel dat direct bezig is met alle werkzaamheden rondom archiefbeheer moet er een 
tweedeling gemaakt worden.
Ten eerste de formele formatie in de vorm van de cluster Archivering en de cluster Electronic Document Management (EDM). 
Hier is in totaal 15,25 fte beschikbaar. Volgens gestelde kencijfers van de LOPAI  is dit ruimschoots voldoende capaciteit (1 fte per 
7000 inwoners is de norm). Het kengetal is overigens van toepassing op zowel analoog als digitaal archiefbeheer. Uiteraard is 
dit getal van toepassing op situaties waar er sprake is van een correcte invulling van het totale archiefbeheer in een 
gereguleerde toestand. Het kan zonder meer gezegd worden dat de gebreken in het archiefbeheer zorgen voor niet in het 
kengetal gecalculeerde werkzaamheden. Zicht op deze werkzaamheden en omvang van eventueel capaciteitsgebrek is er niet. 
Wel is duidelijk dat de in dit rapport vermelde achterstanden eerder toe dan afnemen en dat er rondom het digitale 
archiefbeheer werk niet ter hand genomen wordt. 

(14) In 2006 is overgestapt van het fi nanciële pakket Fis4all naar Decade. Daartoe zijn gegevens geconverteerd, echter zonder duidelijk te documenteren hoe, 
door wie en wanneer de conversie exact is uitgevoerd. Zowel de authenticiteit als de integriteit zijn daarmee in het gedrang gekomen. Er is namelijk geen 
waarborg te geven dat de gegevens in het fi nanciële pakket Decade exact overeenkomen met de gegevens in het Fis4all pakket en/of volledig zijn.

 Nu zijn de directe gegevens in Decade (facturen, grootboeken e.d.) op termijn vernietigbaar (na 7 jaar om precies te zijn) en dienen de cijfers in de eerste 
plaats een bedrijfsvoeringfunctie.

 Maar het is niet ondenkbaar dat een accountant na conversie van dergelijke fi nanciële gegevens twijfel uitspreekt over authenticiteit (echtheid) of integriteit 
(volledigheid) van de gegevens. Dat kan in een dergelijk geval consequenties hebben voor zijn werkzaamheden en verklaring maar bijvoorbeeld ook voor 
de vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad.   

 De in dit voorbeeld voorkomende lijn is van toepassing op het merendeel der applicatievernieuwing, aanschaf of upgrading.  
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Het personeel van DIV heeft voldoende scholing genoten. Ten aanzien van de werkzaamheden rond analoog archief is de 
kennis en vaardigheden ruimschoots voldoende. In 2006 is een opleidingstraject gestart om de medewerkers van DIV bij te 
schollen in hun vakgebied. Bij de afdelingen die gebruik maken van een aantal diensten van DIV leeft echter een heel ander 
beeld over deze professionaliteit.  
Ten tweede de informele formatie. Hieronder vallen alle ambtenaren die zich met archiefbeheer (analoog en digitaal) bezig 
houden, maar dat doen vanuit een operationele achtergrond. De omvang van het aantal arbeidsuren dat met dit informele 
archiefbeheer samenhangt is, zonder te weten precies hoe groot, omvangrijk. Aan het scholingsniveau op het gebied van 
archiefbeheer van deze ambtenaren zal het in vrijwel alle gevallen ontbreken.

2.3.3. Archiefruimten
Archiefruimtes zijn de aangewezen plekken waarin analoge archieven die op termijn worden overgedragen zijn opgeslagen. 
Vernietigbare archieven hoeven niet in een archiefruimte worden opgeslagen. Een archiefruimte moet voldoen aan de in de 
Ministeriële Regeling “Archiefruimte en Archiefbewaarplaatsen” gestelde eisen. 
De huidige capaciteit van de archiefruimte bedraagt 3.754 meter waarvan momenteel 78 is bezet. Gezien de op de termijn 
te verwachten aanwas (die louter berekend is aan de hand van de door LOPAI gebruikte rekenmethode voor aanwas en niet op 
basis van werkelijke kengetallen) is er op korte termijn een groot gebrek aan beschikbare archiefruimte te verwachten. Er is 
geen planmatige aanpak noch reservering van fi nanciën voor dit probleem.  
In de archiefruimte heeft zich in de afgelopen twee jaren éénmaal een calamiteit voorgedaan waarbij er sprake was van 
wateroverlast en tengevolge daarvan is er schimmelvorming op de muren geconstateerd. De beheerder heeft hierop adequate 
maatregelen genomen. 
Daarnaast constateerde de Archiefi nspectie Rijckheyt dat er nog een archiefruimte op de afdeling Burgerzaken in gebruik is 
die in het verleden is goedgekeurd door de gemeentearchivaris doch niet meer voldoet aan de huidige eisen. Na meting van 
de klimaatwaarden in deze ruimte heb ik vastgesteld dat in deze ruimte de temperatuur onacceptabel fl uctueert met (veel) te 
hoge piekwaarden en dat de relatieve luchtvochtigheid ook bovenmatig fl uctueert. 
Naast deze in het verleden geaccordeerde archiefruimten is door de Archiefi nspectie Rijckheyt gedurende de gesprekken 
geconstateerd dat er nog niet door de gemeentearchivaris geaccordeerde archiefruimtes in gebruik zijn. Bij constatering van 
een dergelijke ruimte door DIV wordt deze door DIV gesaneerd en gezocht naar een correcte oplossing voor de opslag van de 
archiefbescheiden in geaccordeerde ruimtes. 
Naast genoemde opslag van archieven in daarvoor aangewezen ruimtes zwerven zowel op termijn vernietigbare als 
permanent te bewaren dossiers ook rond in de organisatie. De permanent te bewaren archieven dienen in een archiefruimte 
te worden opgeslagen. De op termijn vernietigbare archieven dienen in op z’n minst afsluitbare kasten en bureaublokken 
opgeborgen te worden in verband met beveiliging van de gegevens. In de praktijk blijkt dit nog vaker niet het geval te zijn.
 
2.3.4. Archiefbewaarplaats
Momenteel bevindt zich er binnen de organisatie nog ca. 2635 meter archief dat binnen nu en vijf jaar in goede, geordende 
en toegankelijke staat moet overgebracht worden naar de daartoe aangewezen archiefbewaarplaats. Van die 2635 meter had 
750 meter al overgedragen moeten zijn. 
Naast de overdracht van dit secretariearchief zullen de gemeenschappelijke regelingen Parkstad Limburg, Brandweer Parkstad 
Limburg, Rd4 en de GGD Zuid-Limburg ook rond 2012 ca. 500 meter archief overdragen aan de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats. 
Daarnaast zal er ingevolge diverse afspraken de komende 5 jaar ca. 100 meter particulier archief (Parochies, Verenigingen en 
stichtingen) en ca. 200 meter archief uit de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal worden overgedragen. De totale 
aanwas over de komende 5 jaar zal daarmee naar verwachting uitkomen op ca. 3535 meter. 
De aanwas van particulier archief was tot voor kort niet gereguleerd. Rijckheyt heeft in het afgelopen jaar een acquisitiebeleid 
opgesteld waarin helder is uiteengezet welke particuliere archiefbescheiden wel en welke niet voor acquisitie in aanmerking 
komen. De implementatie van dit acquisitiebeleid heeft er niet alleen voor gezorgd dat de verwerving van deze particuliere 
archieven is gereguleerd maar heeft ook geleid tot dequisitie van ca. 400 meter particulier archieven. 
De huidige capaciteit van de archiefbewaarplaats in totaal 6000 meter, waarvan 5200 meter in gebruik is. Er resteert derhalve 
nog 800 meter ruimte, wat bij lange na niet genoeg is voor de op korte termijn over te dragen archieven.



36

2.3.5. Relatie beheerder - werkvloer  
De Archiefi nspectie Rijckheyt constateerde dat er sprake is van een spanningsveld tussen beheerder (in concreto DIV) en de 
afzonderlijke afdelingen. De afzonderlijke afdelingen beschouwen DIV als bemoeizuchtig, lastig en onbetrouwbaar voor het 
beheer van de meest actuele gegevens. DIV beschouwt op haar beurt de afzonderlijke afdelingen als passief in de zin van 
medewerking aan archiefbeheer. Daarnaast is DIV van mening dat de afzonderlijke afdelingen zich grotendeels niet aan 
afspraken houden en dat afzonderlijke afdelingen te weinig oog hebben voor het belang van archief. Een dergelijke 
verstandshouding is geen vruchtbaar uitgangspunt is voor goed archiefbeheer.

2.3.6. Relatie beheerder -  Archiefi nspectie Rijckheyt
Tussen DIV en de Archiefi nspectie Rijckheyt is maandelijks overleg waar acties, wijziging van procedures, projecten en 
probleemgebieden aangaande archiefbeheer besproken worden. Het overleg is voornamelijk informatief van karakter temeer 
de clustercoördinator archivering de hoogst aanwezige ambtenaar op dit overleg is en over het algemeen deze met te weinig 
sturingsmogelijkheden is uitgerust om informele en formele adviezen van de archiefi nspectie daadwerkelijk in praktijk te brengen. 
Naast deze overlegstructuur adviseert de gemeentearchivaris zonder tussenkomst van de beheerder aan andere organisatie-
onderdelen. Deze zogenaamde incidentinspectie speelt zich af buiten het gezichtsveld van de beheerder. Aangezien deze de 
ingevolge het Besluit Informatiebeheer verantwoordelijke functionaris is voor het archiefbeheer is de gevolgde praktijk 
procedureel niet correct. 
Als laatste kan gemeld worden dat de Archiefi nspectie Rijckheyt in de afgelopen jaren aan de beheerder formeel meerdere 
malen vragen stelde over bepaalde misstanden inzake archiefbeheer. Beantwoording van deze vragen is vooralsnog uitgebleven.
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3. Resultaten

3.1. Knelpunten en prioriteitsstelling

Onderstaand is een opsomming van de geconstateerde knelpunten. De knelpunten zijn louter causaal beschouwd, de 
operationele gevolgen van de knelpunten zijn in deze opsomming niet meegenomen omdat deze in het voorgaande hoofdstuk 
reeds uitgebreid aan bod zijn gekomen.
De rangschikking van deze knelpunten is gebaseerd op prioriteiten ten aanzien van het archiefbeheer en de te verwachten 
eff ectiviteit van de te nemen maatregelen op dat totale archiefbeheer. 

1. Informatiebeheer aangelegenheden zijn grote mate versnipperd over verschillende afdelingen en functionarissen. 
2. Afwezigheid van beleidsbeheer en een coherent informatiestructuurplan.
3. Afwezigheid van beleidskader archiefbeheer en onderdelen van het informatiebeleid op afdelingsniveau.
4. Afwezigheid theoretisch en praktisch Documentair Structuur Plan.
5. Decentrale dossiervorming en dossierbeheer door daartoe niet-geschoold personeel.
6. Decentrale ongeoorloofde opschoning van dossiers en ongeoorloofde vernietiging van digitale archiefbescheiden.
7. Overvolle archiefbewaarplaats.
8. Grote achterstand in overdracht van archiefbescheiden naar archiefbewaarplaats.
9. Nijpend tekort aan archiefruimte.
10. Archiefruimte van de afdeling burgerzaken voldoet niet.
11. Onduidelijke positie en taakopvatting van de beheerder.
12. Geen of (te) weinig kennis inzake verantwoordelijkheden t.a.v. archiefbeheer bij personeel. 
13. Verplichte maatregelen in het kader van de Ministeriële Regeling “geordende en toegankelijke staat 

archiefbescheiden” zijn niet genomen.
14. Nog geen maatregelen genomen voor de verwachte overdracht van digitale bestanden.
15. Afwezigheid van lange termijn strategie op archiefbeheer.

3.2. Adviezen

De hieronder genoemde adviezen kunnen betrekking hebben op één of meerdere knelpunten. Dit is inzichtelijk gemaakt door 
in het advies te verwijzen naar het nummer van onder 3.1. vermelde knelpunten. De positionering van de adviezen moet 
gezien worden als een organisch geheel. Enkele adviezen kunnen zelfstandig van andere acties worden ondernomen, terwijl 
anderen juist afhankelijk zijn van voortrajecten geformuleerd in eerder genoemde adviezen. Om deze complexiteit inzichtelijk 
te maken is gekozen om aan ieder advies een nummer te geven. In het advies is daaropvolgend aangegeven welk knelpunt het 
raakt en met welke ander  advies of adviezen er raakvlakken zijn of een afhankelijke relatie daarvan.

3.2.1. Afdelingsoverstijgende adviezen

Advies 1: Stel beleid op vóór de aanpak van operationele problemen
Alhoewel zich de problemen op het operationele vlak in de meeste gevallen het meest actueel zijn, is het aanpakken van de 
problemen op dit niveau geen prioriteit. Eén van de constateringen die de Archiefi nspectie deed is het ontbreken van een 
coherente visie op informatiebeleid.  Daardoor treedt versnippering op binnen het operationele vlak met alle (in dit rapport 
genoemde) gevolgen van dien. 
Ik adviseer in het belang dat er eerst beleid geformuleerd wordt en kaders gesteld. Regels en procedures op het operationele 
vlak kunnen dan in hun ontwerp hierop afgestemd worden. In het algemeen adviseer ik daarom om ten aanzien van 
veranderingen en/of oplossing van knelpunten op operationeel niveau, waar mogelijk, te wachten op deze beleidskaders. 
In de voorkomende gevallen waar problemen nijpend zijn of oplossingen niet op zich kunnen laten wachten, adviseer ik op 
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een zodanige wijze afspraken te maken dat inbedding in nog te maken beleidskaders achteraf nog mogelijk is. Met andere 
woorden zorg ervoor dat nieuwe operationele afspraken op informatiegebied niet zo strikt bindend zijn dan wel ingebed zijn 
in procedures dat ze zonder hoge kosten compatibel gemaakt kunnen worden met genoemd beleid.

(Heeft direct betrekking op knelpunten 1 tot en met 6, 11 en 13 tot en met 15)
(Heeft betrekking op adviezen  2 en 3)

Advies 2: Stel beleidsbeheer op
De gemeente Heerlen heeft, naast de behoefte aan beleid ook dringend behoefte aan een informatiestructuurplan, een 
fundament waaruit verdere procedures en verbetertrajecten ingezet kunnen worden. Het geheel van informatiebeleid en 
informatiestructuurplan noem ik beleidsbeheer:
 
Informatiebeleid
Een visie op het geheel van uitgangspunten, middelen en richtlijnen op de korte termijn is nodig voor de uitgangspunten in 
informatiestructuurplan. Een visie gaat echter ook uit van een middellange en lange termijn. Het ontwikkelen van een visie is 
echter een langdurige ontwikkeling die primair gericht is op de toekomst terwijl de gemeente nú met het probleem zit. Ik stel 
dan ook voor om een korte termijn visie geënt op de huidige situatie te ontwikkelen en deze ook onderdeel te laten zijn van 
het informatiestructuurplan. In een later stadium kan dan een middellange en lange termijn visie worden ontwikkeld en aan 
worden toegevoegd.
 
Informatiestructuurplan
Het informatiestructuurplan is een op het informatiebeleid geënt geheel van beleidskaders. In het informatiestructuurplan is 
minimaal opgenomen een structuur waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties van alle functionarissen 
belast met informatieaangelegenheden alsmede de verhoudingen tot elkaar. Uit deze structuur van verantwoordelijkheden 
moet eveneens blijken hoe allerlei informatieaangelegenheden bij alle belanghebbenden in juiste proporties geagendeerd 
worden. Dit om ervoor te zorgen dat alle belangen (fi nancieel, juridisch en operationeel) op een correcte wijze afgewogen 
worden. Zonder de pretentie te hebben van aanbevelingen te willen doen kan hierbij gedacht worden aan een centrale werkgroep 
informatiebeheer, een centrale functionaris informatiebeheer of een dwingend protocol waarbij alle verantwoordelijkheden 
een dwingend advies afgeven. 
Tot slot moet in het informatiestructuurplan staan hoe de verschillende facetten van informatiemanagement, zich tot elkaar 
verhouden. Hierbij wordt gedoeld op onder andere de facetten; ICT-architectuur, bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur,  
strategie op informatiebeheer en operationeel informatiebeheer.De verhouding tussen deze facetten is geen kwestie van 
vanzelfsprekendheid maar zijn het gevolg van keuzes die volgen uit het informatiebeleid. 
Ik adviseer om dit beleidsbeheer vorm te geven. 

(Heeft direct betrekking op knelpunten 1, 2, 3, 11, 13 en 14)
(Uit te voeren vóór advies 3, kan daar direct aansluiten op)
(Heeft verder nog relatie met advies 4)

Advies 3: Stel een beleidskader archiefbeheer op
Ik adviseer om op basis van het beleidsbeheer operationele beheersregels op te stellen waarin voor alle afzonderlijke 
aangelegenheden met betrekking tot het archiefbeheer kaders gecreëerd worden. Dit beleid moet dynamisch worden ingebed 
in de beleidsstructuur zodat het gelijke tred kan houden met de dynamiek van de operationele werkzaamheden op de werkvloer.
In het op te stellen beleid moeten afwegingen gemaakt worden ten aanzien van onder andere: 

• Digitale, analoge of hybride dossiervorming.
• Postprocedures.
• Bewaken van de integriteit en authenticiteit van archieven.
• Selectie en vernietiging van analoge archiefbescheiden.
• Inventariseren en overdracht van te bewaren archieven naar de archiefbewaarplaats.
• E-mail beleid.
• De aanschaf van applicaties waarin gegevens worden opgemaakt, ontvangen, beheerd en/of gemanipuleerd.
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• Authenticiteit en integriteit bewaking van digitale archiefbescheiden.
• Conversie.
• Migratie.
• Langdurige opslag van digitale archiefbescheiden.
• Voorbereidende maatregelen ten behoeve van overdracht of e-depot.

Voortvloeiend uit het informatiestructuurplan is het mogelijk dat in de voorgaande opsomming punten moeten worden 
toegevoegd.

Bij een groot aantal punten is het raadzaam aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen en/of pilot-projecten. Zo wijst deze 
praktijk uit dat bijvoorbeeld de organisatorische en technische implementatie van een documentair structuur plan een deel 
van bovengenoemde punten richting geeft.

(Heeft direct betrekking op knelpunten 2, 3, 5, 6, 13 en 14)
(Uit te voeren aansluitend op advies 2 en vóór of deels tegelijk met advies 5)
(Heeft verder relatie met advies 4, 8 en 10)

Advies 4: Stel een Documentair Structuur Plan op
Een documentair structuurplan bevat een actuele weergave van het door een organisatie uitgevoerde informatiebeheer. 
Daarmee krijgen behalve DIV ook bestuurders, leidinggevenden, proceseigenaren, informatieplanners, toezichthouders en 
andere belanghebbenden:

• Inzicht in de reden van het bestaan van de informatie.
• Overzicht van de belangrijke informatie.
• Kennis waar de belangrijke informatie is.
• Inzicht in wie de ‘eigenaar’ van de informatie is.
• Inzicht waar de informatie voor wordt gebruikt.
• Inzicht in de waarde van de informatie is.
• Overzicht van de bewaartermijnen.
• Inzicht in de risico’s.
• Overzicht van de relatie met andere informatie.
• Inzicht in grondslagen, procedures en afspraken.

Een documentair structuurplan is te beschouwen als een condensatiepunt waar alle informatie over het informatiebeheer 
samenkomt en in een bepaalde context wordt geplaatst. Bij het woord structuurplan wordt vaak gedacht dat het gaat om een 
beschrijving van voorgenomen activiteiten over een bepaalde periode. Dat is niet het geval. Het gaat hier om een registratie 
van elementen van het informatiebeheer. Een Documentair Structuurplan is in deze optiek een theoretische model. Dit model 
is in grote lijnen voor alle gemeenten op basis van takenpakket vrij eender en derhalve voorhanden. Daarnaast is het mogelijk 
om dit theoretische structuurplan in een digitale omgeving te eff ectueren. Het DSP is voor gemeentelijke overheden een reeds 
bewezen werkbaar model om de hybride situatie van analoog en digitaal archief te managen en de in meer of mindere mate 
voorkomende praktijk van archief op de werkplek in te dammen. Ik adviseer dan ook een DSP op te stellen.

(Heeft direct betrekking op knelpunten 4 en 13)
(Uit te voeren aansluitend of deels tegelijk met advies 3)
(Heeft verder relatie met adviezen 8)

Advies 5: Zorg voor uitbreiding van de capaciteit van de archiefbewaarplaats
Het tekort in de archiefbewaarplaats moet slagvaardig worden aangepakt. In de eerste plaats moet er op heel korte termijn 
tussen 1 en 4 kilometer capaciteit worden gecreëerd. Hiermee is het ruimtetekort opgelost voor de komende 3 tot 5 jaar.  Deze 
meeste prangende ruimteproblematiek kan worden opgelost door het aanbrengen van zogenaamde verrijdbare stellingen op 
depot 1 en depot 3 van de archiefbewaarplaats. Met een dergelijke actie wordt in totaal 3 kilometer additionele capaciteit 
gerealiseerd. 
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Rond 2012 zal ook deze extra capaciteit volledig aangesproken zijn. Aangezien verdere uitbreiding binnen de bestaande 
parameters niet tot de mogelijkheden behoort, is nieuwbouw c.q. aanbouw de enige optie. Bij nieuwbouw c.q. aanbouw 
moet een traject van bestuurlijke besluitvorming en het traject van aanbesteding, vergunningen en de feitelijke bouw in 
overweging genomen. Daarnaast moet er eveneens rekening gehouden worden met het feit dat archiefdepots circa anderhalf 
jaar na de bouw moeten drogen. Pas na deze periode zijn de vochtwaardes tot een niveau gedaald dat een klimaatinstallatie 
eff ectief haar werk kan doen en archieven hun intrek kunnen nemen. Een snelle start en soepele doorloop van het bestuurlijke 
traject acht ik dan ook noodzakelijk. Uitgaande van een visie van 30 jaar zal er een archiefbewaarplaats gerealiseerd moeten 
worden van in totaal 18 kilometer. Voor verdere details omtrent dit advies verwijs ik naar de notitie “Ontsloten Verleden, 
T.J. van Slooten. 2006”.
Ik adviseer om op voorgestelde wijze of anderszins de capaciteit van de archiefbewaarplaats uit te breiden.

(Heeft direct betrekking op knelpunten 7)
(Heeft verder relatie met advies 6 en 7)

Advies 6: Werk de achterstanden in overdracht weg
In de eerste plaats wil ik er ten zeerste op aandringen dat de overdracht van genoemde 750 meter archief die reeds 
overgedragen had moeten zijn, in goede, geordende en toegankelijke staat wordt overgedragen. Het risico van fysiek verval 
van deze archiefbescheiden doordat ze niet in geklimatiseerde depots zijn opgeslagen is groot en de kosten van daarmee 
gemoeide restauratie zijn hoog. 
Naast dit genoemde gevaar zijn deze archieven momenteel niet openbaar, een verplichting ingevolge de archiefwet waar de 
gemeente Heerlen op dit moment geen invulling aan geeft. 
Ten tweede adviseer ik nadrukkelijk dat de genoemde blokken 1971 – 1981 en 1982 – 1990 per direct in het beheer van DIV 
komen en dat de noodzakelijke voorbereidingen voor overdracht worden getroff en. Zoals door mij is uitgerekend zal er naar 
verwachting ca. 15 mensjaar gemoeid zijn met de bewerking van deze beide archiefbestanddelen. Langer uitstel zal wederom 
tot achterstand in overdracht leiden. 

(Heeft direct betrekking op knelpunt 8)
(Uit te voeren aansluitend op minimaal 1e deel van advies 5 en in combinatie met advies 7)
(Heeft verder relatie met advies 2 en 3 in het kader van prognoses)

Advies 7: Uitbreiding capaciteit archiefruimte
Ook de archiefruimte van DIV kampt met een ruimtegebrek. Van de 3754 meter beschikbare ruimte is nu 2928 meter in gebruik. 
Aangezien de beheerder louter beschikt over het huidige bezettingspercentage (78) en niet beschikt over daadwerkelijke 
aanwasprognoses is het lastig om inzicht te geven in de omvang van dit probleem. Overdracht van de archiefbestanddelen die 
daarvoor in aanmerking komen is slechts voor een deel een oplossing van het probleem. Van de 3550 meter die overgedragen 
moet worden staat op het moment van schrijven van dit rapport slechts 330 meter in de archiefruimte, het bezettingspercentage 
wordt daarmee teruggebracht van 78 naar 69.  Van de resterende 3250 staat 500 meter bij een particulier bedrijf opgeslagen 
en 1800 meter bevindt zich nog “ergens” in de organisatie. (zie ook advies 8 en paragraaf 2.2.7.1)
Een mogelijkheid is om het op termijn vernietigbare archief in andere ruimtes op te slaan dan in de archiefruimte. Deze ruimte 
hoeft niet aan de stringente eisen van een archiefruimte te voldoen doch wel aan redelijke eisen van veiligheid en beveiliging. 
Als ook dit geen genoegzame oplossing biedt zal een ruimte geschikt gemaakt moeten worden als archiefruimte of er dient in 
nieuwe archiefruimte te worden voorzien.

(Heeft direct betrekking op knelpunten 9)
(Uit te voeren in combinatie met advies 6)

Advies 8: Vergroting draagvlak voor informatieaangelegenheden op het leidinggevende en operationele vlak
Aangezien dit punt in de eerste plaats een personeelsaangelegenheid betreft en niet zozeer een informatie - aangelegenheid 
kan ik niet meer dan een suggestie doen in plaats van een advisering. Het vergroten van het draagvlak kan mijns inzien 
geschieden op onder andere de volgende punten:

• Laat de plichten die gepaard gaan met het omgaan met overheidsgegevens onderdeel zijn van de gedragscode van 
ambtenaren van de gemeente Heerlen. Net als dat integriteit van een ambtenaar verwacht wordt, zo mag dat 
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verlangd worden van zijn of haar zorgvuldige omgang met overheidsgegevens en niet alleen maar met privacygevoelige 
informatie zoals dat nu het geval is in de gedragscode. Verwijs in de code naar richtlijnen en afspraken.

• Zorg voor een uitgebreide uitleg over het (nog op te stellen) informatiebeleid van de gemeente Heerlen tijdens de 
introductiecursus voor nieuwe ambtenaren. Tijdens de informatiecursus kan aandacht besteed worden aan het 
begrip archief, de functies daarvan en de plichten en verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. 

• Het verzorgen van cursussen en trainingen. Omgang met overheidsgegevens is geen sinecure, zeker niet gezien het 
groot aantal procedures, regels en softwareapplicaties die daarmee samenhangen. Zorg voor een breed aanbod van 
hierop gerichte cursussen en trainingen.

Het mag duidelijk zijn dat deze lijst van suggesties niet volledig is en enkel een kleine bijdrage vormt aan een oplossing voor 
het probleem.

(Heeft direct betrekking op knelpunten 12)
(Uit te voeren in aansluiting op advies 2,3 en 8)

Advies 9: Aanpassen archiefruimte burgerzaken
De archiefruimte van burgerzaken die in het verleden volstond, kan mede door de uitgebreide vocht- en temperatuurmeting in 
2006 niet meer mijn goedkeuring dragen en mag met onmiddellijke ingang als niet goedgekeurd beschouwd worden. Mede 
gezien de grote juridische en historische waarde van de in deze archiefruimte opgeslagen archiefbescheiden adviseer ik een 
aanpassing van deze archiefruimte of verplaatsing van de archiefbescheiden. 

(Heeft direct betrekking op knelpunten 10)
(Uit te voeren in aansluiting op advies 2 en 3)

Advies 10: Ontwikkel maatregelen voor de overdracht van digitale archiefbescheiden
Er is tot nu toe geen enkele maatregel genomen die de overdracht van digitale archiefbescheiden regelt of voorbereid. Toch 
moeten er voorafgaand aan de overdracht van deze bescheiden een groot aantal technische, organisatorische en procedurele 
stappen genomen worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met kosten ten aanzien van deze stappen. (Licenties, 
software, hardware en dergelijke)
Hoe sneller deze maatregelen er komen hoe sneller de huidige operationele sfeer in overeenstemming gebracht kan worden 
met die maatregelen. Hierdoor zullen de kosten beduidend lager uitvallen. 
Ik adviseer dan ook om in deze zo spoedig mogelijk maatregelen te ontwikkelen door aansluiting te zoeken bij landelijke 
ontwikkelingen. 

(Heeft direct betrekking op knelpunten 14)
(Uit te voeren in aansluiting op advies 2, 3 en 4)
(Heeft verder relatie met advies 13)

Advies 11: Stel lange termijn visie en strategie op als onderdeel van het beleidsbeheer
Het opstellen van een lange termijn visie is een punt dat eigenlijk als onderdeel van het beleidsbeheer (advies 2) beschouwd 
kan worden. Ik stel echter vast dat de huidige prangende problematiek van het informatiebeheer bij de gemeente Heerlen 
dermate vormen heeft aangenomen dat ik ten zeerste aanbeveel eerst op de korte termijn de beleidskaders te schetsen op 
pragmatische uitgangspunten en de operationele werkzaamheden daar zo snel mogelijk op aan te laten sluiten. Hiermee 
worden de meest pregnante problemen opgelost. 
Aansluitend daarop kan dan een middellange termijn en lange termijn visie ontwikkeld worden. In vorming van deze visie 
moet nagedacht worden over op welke wijze de gemeente Heerlen in de toekomst wenst om te gaan met de gegevens en de 
wisselwerking met de burger. Dit omvat dus duidelijker meer dan informatiebeheer alleen. 
Mijn scope in dit rapport richt zich wél op dat informatiebeheer. Onderdelen van de visie en strategie zullen onder andere omvatten 
hoe we in een veranderende organisatie omgaan met problemen van de vindbaarheid, authenticiteit en integriteit van gegevens. 
Hierbij kan en mag aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen mits deze voldoen aan gestelde kaders in het informatiebeleid. 
Ook zal er aandacht moeten zijn voor de wijze waarop de beleidskaders rond informatiebeheer zo in de organisatie worden 
ingebed dat ze bij veranderingen in organisatie en verandering in wetgeving op het operationele vlak mee veranderen zonder 
continu als organisatie achter de feiten aan te moeten lopen. 
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Ik adviseer om aansluitend op (op termijn) een lange termijn visie en strategie te ontwikkelen op archiefbeheer en dat 
onderdeel uit te laten maken van het beleidsbeheer.

(Heeft direct betrekking op knelpunten 1, 2 en 3)
(Uit te voeren in aansluiting op advies 1 tot en met 4)

3.2.2. Afdelingsspecifi eke adviezen
In de gesprekken die zijn gevoerd met de managementteams van de verschillende afdelingen, is toegezegd dat door mij een 
op de afdeling afgestemd advies zal worden gegeven.
In tegenstelling tot de toezegging worden door mij geen afdelingsadviezen gegeven. De problematiek rond het informatie- en 
archiefbeheer zijn van dien aard dat het mij onverstandig lijkt om de problemen (primair) op afdelingsniveau te gaan 
oplossen. Dit leidt alleen maar tot ad-hoc oplossingen die voor de korte termijn kunnen werken, maar op de lange termijn niet 
bijdragen tot het verbeteren c.q. oplossen van de algehele problematiek.
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Deel 2.
Reactie van de 
algemeen directeur
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4. Archiefi nspectierapport gemeente Heerlen 2007: 
 de reactie van de algemeen directeur

4.1. Vooraf: de rol van de gemeentearchivaris

“De gemeentearchivaris ziet erop toe dat het informatie- en gegevensbeheer binnen de Gemeente Heerlen conform de 
geldende  wet- en regelgeving plaatsvindt. Hierover rapporteert hij elke twee jaar aan het College van B&W.“
Het nu verschenen inspectierapport is het eerste sinds jaren en heeft veel energie gekost, van zowel de gemeentearchivaris als 
van het management. Het is goed dat het er nu ligt en bevat, mede gezien de lange periode waarin niet is gerapporteerd, een 
uitgebreide en gedegen diagnose. 
Het ontbreken van een tweejaarlijkse rapportage de afgelopen jaren betekent overigens niet dat de archiefi nspectie stil heeft 
gezeten. De gemeentearchivaris is in de dagelijkse praktijk zeer actief betrokken bij het informatie- en gegevensbeheer: als 
adviseur van de afdeling Facilities waar de verantwoordelijkheid voor het beheer is ondergebracht en als adviseur van de 
algemeen directeur waar het informatiebeleid betreft. De gemeentearchivaris opereert hierin actief en pro-actief. De 
gemeente archivaris heeft o.a. in 2006 in opdracht van de algemeen directeur een diagnose laten opstellen van de stand van 
de informatiehuishouding van de Gemeente Heerlen in brede zin. 

4.2. Het rapport

Het rapport geeft een getrouw en volledig beeld van de kwaliteit van het informatie- en gegevensbeheer binnen de Gemeente 
Heerlen. De gemeentearchivaris heeft zich niet gewaagd aan een weging van de constateringen. Dat laat hij over aan het 
management. Welnu: het beeld is niet positief: de lijst met knelpunten is lang en de knelpunten betreff en (deels) zaken die 
van negatieve invloed kunnen zijn op het dagelijks functioneren van de Gemeente Heerlen. Dit laatste is overigens onlangs ook 
door de afdelingshoofden geconstateerd, hetgeen geleid heeft tot een aantal korte termijn oplossingen.
Behalve een diagnose van de situatie in de Gemeente Heerlen kan het rapport ook beschouwd worden als een indicatie van de 
stand van zaken met betrekking tot informatie- en gegevensbeheer in gemeenten in Nederland in het algemeen. 
Achterstanden in overdracht van archieven, ontbreken van beleid inzake digitale archivering en het ontbreken van een lange 
termijn strategie zijn zaken waarmee alle gemeenten worstelen en waarvoor deels ook nog geen oplossingen voorhanden zijn. 
Daarmee is niet gezegd dat de gemeente het rapport naast zich neer kan leggen; integendeel. Vooral de knelpunten in de 
organisatie (en dat betreft het grootste deel van de geconstateerde knelpunten) dienen met voorrang te worden opgelost. Met 
name de aanbevelingen over beleid zijn door ons onlangs ook geconstateerd (rapport Informatiehuishouding) en in de vorm 
van een directiebesluit uitgezet bij de afdeling Personeel, Organisatie en Informatiebeleid (POI).

4.3. Wat te doen met de aanbevelingen?

Hieronder wordt de opbouw van paragraaf 3.2. gevolgd. De toelichting bij de aanbevelingen wordt niet herhaald.
Per aanbeveling wordt een inhoudelijke reactie gegeven. De realisatie van sommige aanbevelingen zal extra fi nanciële 
middelen vergen. De mate waarin één en ander gerealiseerd wordt, zal dus afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van 
middelen. De betrokkene afdelingshoofden zullen in overleg met de afdeling Strategie & Control (S&C) bezien welke 
bestaande middelen kunnen worden ingezet en inhoeverre extra middelen nodig zijn. De bedoeling is om – waar dat aan de 
orde is - bij de begroting 2008 de afweging te maken.

1.  Stel beleid op vóór de aanpak van operationele problemen. 
Prioriteit geven aan het opstellen van informatiebeleid onderschrijft de directie. Toch wordt op dit moment een aantal acute 
problemen opgelost waarvan de directie het niet verantwoord vindt die nog langer te laten bestaan omdat de reguliere 
bedrijfsvoering erdoor in gevaar komt (bijvoorbeeld het beantwoorden van klantvragen bij Welzijn & Sociale Zaken). 
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2.  Stel beleidsbeheer op.
Accoord. Is onderdeel van de bij POI uitgezette opdracht om de aanbevelingen uit het rapport “Informatiehuishouding” te 
implementeren. Dit is opgenomen in het afdelingsplan POI.

3.  Stel een beleidskader archiefbeheer op.
Accoord. Deze opdracht zal de directie geven aan het afdelingshoofd Facilities, mét daarbij de aanbeveling om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van elders ontwikkelde produkten. De directie zal met het afdelingshoofd Facilities bespreken op welke 
termijn dit haalbaar is. 

4.  Stel een documentair structuurplan op.
Accoord. Deze opdracht zullen wij geven aan het afdelingshoofd Facilities, mét daarbij de aanbeveling om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van elders ontwikkelde produkten. De directie zal met het afdelingshoofd Facilities bespreken op welke 
termijn dit haalbaar is.

5.  Zorg voor uitbreiding van de capaciteit van de archiefbewaarplaats
Aan de archivaris zal worden gevraagd een onderbouwing te geven van de korte termijn problematiek en –oplossing, evenals 
een kostenraming en dekkingsvoorstel (mede in relatie tot het verzorgen van archieven voor andere gemeenten). De besluit -
vorming zal hiervan afhankelijk zijn.
Voor de lange termijn is de ruimtevraag van het archief onderdeel van het programma van eisen van de nieuwe gemeentelijke 
huisvesting.

6.  Werk de achterstanden in overdracht weg
Een nadere toelichting van de archivaris geeft aan dat een belangrijke oorzaak van de ontstane achterstanden wordt gevormd 
door het verkorten van de overbrengingstermijn (1996). 
Ook hiervoor geldt dat eerst een nadere onderbouwing, een plan van aanpak met begroting en dekking zal worden gevraagd 
(aan de informatiebeheerder) en dat dan een besluit mogelijk is over het tempo van de inhaalslag.

7.  Uitbreiding capaciteit archiefruimte
In het rapport worden verschillende mogelijkheden aangegeven om dit probleem op te lossen. Aan de informatiebeheerder 
zal worden gevraagd de alternatieven naast elkaar te zetten en van een begroting en dekking te voorzien, waarna besluit-
vorming plaatsvindt.

8.  Vergroting van draagvlak voor informatieaangelegenheden op het leidinggevende en operationele vlak
De aanbeveling om bij de introductie van nieuwe medewerkers aandacht te besteden aan de regels met betrekking tot 
archivering zal worden overgenomen. Voor de zittende medewerkers zal de directie ook iets organiseren in de vorm van 
scholing (toe te voegen aan de lijst in het Directieplan). 
Opname in de gedragscode zal de directie niet overnemen. Deze gaat dan te zeer gebruikt worden allerlei operationele 
afspraken, hetgeen afbreuk doet aan het karakter van de gedragscode.

9.  Aanpassen archiefruimte burgerzaken
Ook hiervoor geldt: plan van aanpak met begroting en dekking (informatiebeheerder) en daarna een besluit.

10.  Ontwikkel maatregelen voor de overdracht van digitale archiefbescheiden
De informatiebeheerder zal worden gevraagd met een voorstel te komen, gebruik makend van oplossingen die elders gekozen 
zijn. Dit zal noodzakelijkerwijs een tijdelijke oplossing zijn, omdat het beleid (landelijk ook) nog ontbreekt.

11.  Stel een lange termijnvisie en strategie op als onderdeel van het beleidsbeheer
De directie zal de vraag naar een lange termijnvisie meegeven aan het afdelingshoofd POI, als verantwoordelijke voor het 
beleid op dit punt. De directie zal echter prioriteit geven aan aanbeveling 2.
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Tot slot: de gemeentearchivaris geeft in zijn rapport (paragraaf1.3.) aan dat de formatie ten behoeve van de archiefi nspectie te 
gering is: in combinatie met de taak van hoofd van Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis blijft er slechts 0,2 fte over 
ten behoeve van de archiefi nspectie. 
Wanneer helderheid ontstaat over de totale omvang en fi nanciële impact van bovenstaande activiteiten, zal ook moeten 
worden bezien welke rol hierin van de archiefi nspectie verwacht wordt. De directie gaat er in principe van uit dat de rol van 
archiefi nspectie vervuld moet kunnen worden binnen het totaal aan budget dat beschikbaar is voor Rijckheyt en voor de 
archieftaken binnen de gemeente.
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Bijlagen
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Bijlage 1. 

Overzicht van de gevoerde gesprekken
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Bijlage 2. 

Vragenlijst afdelingen 



(CONCEPT) Inspectieverslag 

afdeling …………….
 
I.  Algemeen

Het Stadsarchief Heerlen houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte 
archiefbescheiden van gemeentelijke beheerseenheden. Dit toezicht dient uitgevoerd te worden ten aanzien van (nog) niet-
overgedragen archieven van de gemeentelijke overheid en archieven van gemeenschappelijke regelingen waarvan Heerlen de 
centrumgemeente is. Dit geldt tevens voor archieven van gemeenschappelijke regelingen waarin op grond van de  
gemeenschappelijke regeling het Stadsarchief Heerlen is aangewezen als archiefbewaarplaats. 
Dit verslag is een weergave van het gesprek dat is gevoerd op <datum> met het management van de afdeling <naam afdeling>.

II.  Inhoud 

Aan de hand van vragen zijn de volgende onderwerpen in het gesprek aan de orde gekomen.

    pagina
1.   Organisatie 2
  1.1.  Algemeen 2
  1.2.  Regelgeving 2
  1.3.  Procedures / verantwoordelijkheden 2

2.   Beheer  4
  2.1.  Postbehandeling 4
  2.2.  Archiefbeheer 4
   2.2.1.  Dossiervorming 4
   2.2.2.  Beheer niet-digitale dynamische archieven 4
   2.2.3.  Beheer niet-digitale semi-statische archieven 5
   2.2.4.  Beheer digitale semi-statische archieven 5
  2.3.  Selectie / vernietiging 6
  2.4.  Duurzaamheid 6
   2.4.1.  Papier en schrijfstoff en 6
   2.4.2.  Verpakkingsmaterialen 7 
  2.4.3.  Microfi lms 7
   2.4.4.  Zwart-wit fi lms en –papier 8
   2.4.5.  Optische schijven en elektromagnetische dragers  9
   2.4.6.  Bewijsstukken 10
 
3.   Archiefruimte 10

Datum concept-verslag:  <datum invullen>
Datum defi nitief-verslag:  <datum invullen>

Audit uitgevoerd door:  Geert Luykx.
  Tom van Slooten.
  Archiefi nspectie Rijckheyt.
  © 2005 
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Naam beheerseenheid:
Datum bezoek:

1. Organisatie
1.1. Algemeen

1 Contactperso(o)n(en) – naam/functie:
2 Hoofd beheerseenheid:
3 Functienaam hoofd beheerseenheid:

4 Is een actueel overzicht (b.v. de productbegroting) van 
de taken van de organisatie beschikbaar:

5 Is een actueel overzicht van de organisatieonderdelen 
beschikbaar:

6 Is er op dit moment een voornemen tot opheffi  ng, 
samenvoeging of splitsing van de organisatie of 
overdracht van één of meer taken aan een andere 
beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon:

7 Zo ja, wordt hierbij rekening gehouden met informatie- 
c.q. archiefbeheer

8 Welke diensten levert bureau DIV:

1.2. Regelgeving
9 Is het MT-Afdeling bekent met de wet- en regelgeving 

op het gebied van informatie- en archiefbeheer: 
10 Is MT-Afdeling op de hoogte van de strekking van de 

Archiefwet 1995:
11 Is MT-Afdeling op de hoogte van de strekking van het 

Besluit Informatiebeheer 1997:
12 Is MT-Afdeling bekend dat in de wet- en regelgeving 

eisen zijn geformuleerd voor vernietiging:

1.3. Procedures/verantwoordelijkheden
13 Zijn de verantwoordelijkheden voor het beheer van 

informatie binnen de afdeling bekend:
14 Zijn de verantwoordelijkheden door MT-Afdeling 

vastgesteld:
15 Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 

hoogte van deze afspraken:

16 Zijn de verantwoordelijkheden voor het beheer van 
digitale informatie binnen de afdeling bekend:

17 Zijn de verantwoordelijkheden door MT-Afdeling 
vastgesteld:

18 Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 
hoogte van deze afspraken:
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19 Op welke wijze worden binnengekomen verzoeken, 
brieven e.d. behandeld:

20 Is een procedure voor de verwerking van post 
opgesteld:
- Papier:
- faxen:
- e-mail:

21 Indien een eigen procedure:
Is de procedure voor de verwerking van de post door 
MT-Afdeling vastgesteld: 

22 Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 
hoogte van deze procedure:

23 Is een procedure voor papieren archiefvorming opgesteld:
24 Indien een eigen procedure:

Is de procedure voor papieren archiefvorming door MT-
Afdeling vastgesteld:

25 Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 
hoogte van deze procedure:

26 Is een procedure voor digitale archiefvorming opgesteld:
27 Is in deze procedure ook het aspect duurzaamheid, 

(d.w.z. het leesbaar en interpreteerbaar houden van 
de archiefbescheiden), beveiliging en authenticiteit 
opgenomen:

28 Is de procedure voor digitale archiefvorming door MT/
Directie vastgesteld:

29 Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 
hoogte van deze procedure:

30 Zijn AO (administratieve organisatie) werkprocessen 
opgesteld:

31 Is in de beschrijving van de AO werkprocessen ook de 
neerslag( de archiefbescheiden in de vorm van o.a. 
documenten, kaarten, tekeningen en databases 
[applicatie]) opgenomen:

32 Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 
hoogte van de inhoud van deze procedures:

33 Is een procedure voor de vernietiging van 
archiefbescheiden opgesteld:
Is de procedure voor de vernietiging van 
archiefbescheiden voor MT-Afdeling duidelijk:

34 Zijn alle administratieve/beleidsmedewerkers op de 
hoogte van deze procedure:
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2. Beheer
2.1. Postbehandeling

35 Welk deel () geregistreerd (van DIV deel):
36 Wordt origineel of kopie naar behandelaar gezonden:
37 Wordt er gewerkt met een archiefbeheersysteem:

(naam en versie archiefbeheerssysteem /
postregistratiesysteem / DIS)

38 Wordt de inkomende post gescand:
39 Zo ja, door wie wordt inkomende post gescand:
40 Zo ja, hoe worden de originele (papieren) poststukken 

na scanning verwerkt en gearchiveerd:
41 Wordt de uitgaande post gescand:
42 Zo ja, hoe worden de originele poststukken (uitgaande) 

na scanning verwerkt en gearchiveerd:
43 Zo nee, worden er geauthentiseerde kopieën bewaard 

van de uitgaande post:
44 Wordt de interne post gescand:
45 Zo ja, hoe worden de originele poststukken (interne) 

na scanning verwerkt en gearchiveerd:
46 Wordt voortgangs- en afdoeningscontrole toegepast:
47 Frequentie rappelleren:
48 Is de afdeling tevreden over het functioneren van de 

voortgangs- en afdoeningscontrole:

2.2. Archiefbeheer
2.2.1. Dossiervorming

49 Door wie wordt de dossiervorming vormgegeven:
50 Wanneer vindt dossiervorming plaats:
51 Wordt bij het toegankelijk maken van de dossiers 

gebruik gemaakt van het archiefbeheerssysteem:
52 Worden digitale dossiers gevormd (incl. digitale 

documenten):
53 Als digitale dossier worden gevormd. Wat gebeurt er 

met de originele papieren archiefstukken:
54 Vindt deze vorming plaats in het 

archiefbeheerssysteem: 
55 Is sprake van achterstanden bij de dossiervorming:
56 Wordt bij de dossiervorming rekening gehouden met 

selectie en vernietiging:
57 Zo nee, wanneer worden deze werkzaamheden 

uitgevoerd:

2.2.2. Beheer niet-digitale dynamische archieven
58 Waar vindt het beheer van niet-digitale archieven plaats:
59 Is een actueel overzicht van alle niet-digitale 

dynamische archieven beschikbaar:
60 Zijn alle niet-digitale dynamische archieven 

toegankelijk middels een toegang:
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2.2.3. Beheer niet-digitale semi-statische 
archieven

61 Waar vindt het beheer van niet-digitale semi-statische 
archieven plaats:

62 Is een actueel overzicht van alle niet-digitale semi-
statische archieven beschikbaar: 

Zijn alle niet-digitale semi-statische archieven 
toegankelijk middels een toegang:

2.2.4. Beheer digitale semi-statische archieven
63 Inhoud, structuur en vorm zijn van belang voor het 

behoud van de authenticiteit van de archiefbescheiden.
Worden er digitale archieven beheerd: 

64 Zijn er maatregelen genomen voor de “borging” van 
inhoud, structuur, vorm, ordening en toegankelijkheid:

65 Zijn er maatregelen genomen in geval van migratie en 
conversie t.a.v. inhoud, structuur, vorm, ordening en 
toegankelijkheid:

66 Heeft conversie en/of migratie plaatsgevonden, dan 
wel gaat plaats vinden:

67 Zo ja, (heeft plaatsgevonden)
Is hiervan een verklaring opgesteld:

68 Wordt van afdelingsspecifi eke applicatie(s) de 
voorgaande c.q. vervallen versie(s) bewaard, alsmede 
de wettelijk vastgestelde documentatie:
- de benaming van de toepassingsprogrammatuur 

waarmee de digitale archiefbescheiden zijn ontvangen 
en opgemaakt, inclusief het versienummer

- de beschrijving van het platform, met naam en 
versie van de besturingsprogrammatuur en met 
naam en type van de apparatuur

- de documentatie die aangeeft hoe de 
toepassingsprogrammatuur heeft gewerkt met 
inbegrip van de nieuwere versies

- een beschrijving van de opgeslagen bestanden, 
omvattende tenminste de volgende gegevens:

1 de naam  van het overheidsorgaan dat de digitale 
archiefbescheiden heeft ontvangen en opgemaakt 
en de benaming van het werkproces waarbinnen de 
digitale archiefbescheiden zijn ontvangen en 
opgemaakt

2 de benaming en omvang van elk opgeslagen bestand
3 een specifi catie van de digitale archiefbescheiden 

met begin- en einddatum
4 de relatie met andere bestanden
5 het opslagformaat
6 in voorkomende gevallen de toegepaste 

compressiemethode
7 de datum en het tijdstip van de opslag van het 

bestand op de gegevensdrager
8 in geval van een database: de documentatie over de 

structuur, tenminste omvattende een compleet 
logisch datamodel met beschrijving van de entiteiten 
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2.3. Selectie / vernietiging
69 Wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke 

vernietigingslijst (selectielijst):
70 Is een selectielijst voor de eigen organisatie opgesteld:

71 Wie is belast met de uitvoering van de waardering (het 
bepalen van de bewaartermijn) van papieren 
archiefbescheiden:

72 Wie is belast met de uitvoering van de waardering van 
digitale archiefbescheiden:

73  Wie is belast met de uitvoering van de vernietiging van 
papieren archiefbescheiden:

74 Wie is belast met de uitvoering van de vernietiging van 
digitale archiefbescheiden:

75 Wordt alvorens tot vernietiging over te gaan een lijst 
opgesteld van de vernietigbare archiefbescheiden, al 
dan niet met inachtneming van de geldende 
vernietigingslijst (selectielijst): 

76  Zijn de afgelopen twee jaar archiefbescheiden 
vernietigd:

77 Zo nee, reden dat niet vernietigd is:

2.4. Duurzaamheid 
(blijvend te bewaren bescheiden)
2.4.1. Papier en schrijfstoff en

78 Gebruikt de afdeling papier en schrijfwaren die door de 
gemeentelijke afdeling Inkoop worden geleverd:

79 Zo nee, is het MT-Afdeling op de hoogte van de 
regelgeving omtrent normeringen van papier en 
schrijfstoff en:
Papier voldoet aan NEN 2728. (R11, art 3, lid 1)
Inkten en toners voldoen aan ISO 11798 (R11, art 3, lid 2) 
maar
Balpennen en balpeninkten voldoen aan DIN 16554-2 of 
ISO 12757-2 (R11, art 3, lid 3) en
Rollerbalpennen en rollerbalpeninkten voldoen aan ISO 
14145-2. (R11, art 3, lid 3)
Schrijfmachine- en printerlinten bevatten als kleurstof 
koolstof of gelijkwaardige materialen. (R11, art 3, lid 4)
Papier of schrijfstoff en van archiefbescheiden die 
chemische of fysische reacties kunnen aangaan met 
andere materialen wanneer zij met die materialen in 
dezelfde verpakkingseenheid zouden worden 
opgeborgen, zijn binnen of buiten de verpakkings-
eenheid afzonderlijk verpakt. (R11, art 3, lid 5)
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2.4.2. Verpakkingsmaterialen
80 Gebruikt de afdeling verpakkingsmateriaal die door de 

gemeentelijke afdeling Inkoop worden geleverd:
81 Zo nee, is het MT-Afdeling op de hoogte van de 

regel geving omtrent normeringen van 
verpakkingsmateriaal:
Omslagen en mappen zonder hechtmechaniek voor 
papier voldoen aan ICN-kwaliteitseis nummer 1. (R11, 
art 4, lid 1)
Omslagen en mappen met hechtmechaniek voor papier 
voldoen aan ICN-kwaliteitseis nummer 2. (R11, art 4, lid 1)
Hechtmechanieken voor omslagen en mappen voor 
papier voldoen aan ICN-kwaliteitseis nummer 12. (R11, 
art 4, lid 1)
Archiefdozen voor standaardformaten papier voldoen 
aan ICN-kwaliteitseisen nummer 4 of 13, indien 
omslagen volgens ICN-kwaliteitseisen nummer 1 of 2 
worden toegepast. (R11, art 4, lid 2)
Archiefdozen voor standaardformaten papier voldoen 
aan ICN-kwaliteitseis nummer 3, indien de 
archiefbescheiden in onmiddellijk contact komen met 
het karton. (R11, art 4, lid 3)
Karton voor archiefdozen van andere dan 
standaardformaten voldoet aan ICN-kwaliteitseisen 
nummer 10 of 16, indien omslagen volgens ICN-
kwaliteitseisen nummer 1 of 2 worden toegepast. (R11, 
art 4, lid 4)
Karton voor archiefdozen van andere dan 
standaardformaten voldoet aan ICN-kwaliteitseisen 
nummer 11, indien de archiefbescheiden in onmiddellijk 
contact komen met het karton. (R11, art 4, lid 5)
Etiketten voldoen aan ICN-kwaliteitseis nummer 15. 
(R11, art 4, lid 6)

2.4.3. Microfi lms (voor zover relevant)
82 Wordt binnen de afdeling gebruik gemaakt van 

microfi lms:
83 Zo ja, gebruikt de afdeling microfi lms die door de 

gemeentelijke afdeling Inkoop worden geleverd:
84 Zo nee, is het MT-Afdeling op de hoogte van de 

regelgeving omtrent normeringen van microfi lms:
Microfi lm voor archiefbescheiden is een polyester (poly
ethyleentereftalaat) halogeenzilverfi lm, negatief 
ontwikkeld, die voldoet aan NEN 3528. (R11, art 5, lid 1)
Deze fi lm wordt aangeduid als de moederfi lm. (R11, art 
5, lid 1)
De kwaliteit van de opname van de moederfi lm is 
overeenkomstig Quality Index 10 van ISO 6199, Annex C. 
(R11, art 5, lid 2)
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Van de moederfi lm wordt een kopie vervaardigd, die 
een kwaliteit heeft van ten hoogste 1 target minder 
volgens ISO 6199 ten opzichte van de moederfi lm. (R11, 
art 5, lid 3)
Deze fi lm wordt aangeduid als de duplicaatfi lm. (R11, 
art 5, lid 3)
Bij het kopieerproces vindt geen wisseling van 
polariteit plaats. (R11, art 5, lid 3)
Voor het overige is de kwaliteit van de duplicaatfi lm 
gelijk aan die van de moederfi lm. (R11, art 5, lid 3)
Moederfi lms en duplicaatfi lms worden beheerd en 
bewaard als archiefbescheiden. (R11, art 5, lid 4)
De afwerking van de moederfi lm en de duplicaatfi lm 
voldoet aan NEN 2154. (R11, art 5, lid 5)
De verpakking van de moederfi lm en de duplicaatfi lm 
bevat geen lignine en polyvinylchloride. (R11, art 5, lid 6)
De verpakking van de moederfi lm en de duplicaatfi lm 
voldoet aan ANSI IT 9.2, ongeacht het formaat van de 
fi lms. (R11, art 5, lid 6)
De moederfi lm en de duplicaatfi lm worden niet ter 
inzage gegeven. (R11, art 5, lid 7)
Gebruikskopieën worden gemaakt van de 
duplicaatfi lm. (R11, art 5, lid 8)

2.4.4. Zwart-wit fi lms en –papier (voor zover 
relevant)

85 Wordt binnen de afdeling gebruik gemaakt van ZW- 
fi lms en ZW-papier:

86 Zo ja, gebruikt de afdeling ZW-fi lms en ZW-papier die 
door de gemeentelijke afdeling Inkoop worden geleverd:

87 Zo nee, is het MT-Afdeling op de hoogte van de 
regelgeving omtrent normeringen van Z/W-fi lms en -
papier:
Zwart-wit fi lms voldoen aan ISO 10602 of ANSI IT 9.1. 
(R11, art 6, lid 1)
Zwart-wit fi lms voldoen aan ANSI PH 1.41. (R11, art 6, 
lid 1)
De afwerking van zwart-wit fi lms en zwart-wit papier 
voldoet aan NEN 2148 of ANSI PH 4.8. (R11, art 6, lid 2)
De verpakking van zwart-wit fi lms en zwart-wit papier 
bevat geen lignine en polyvinylchloride. (R11, art 6, lid 3)
De verpakking van zwart-wit fi lms en zwart-wit papier 
voldoet aan ANSI IT 9.2. (R11, art 6, lid 3)
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2.4.5. Optische schijven en elektromagnetische 
dragers (voor zover relevant)

88 Wordt binnen de afdeling gebruik gemaakt van 
optische schijven en elektromagnetische dragers:

89 Zo ja, gebruikt de afdeling optische schijven en 
elektromagnetische dragers die door de gemeentelijke 
afdeling Inkoop worden geleverd:

90 Zo nee, is het MT-Afdeling op de hoogte van de 
regelgeving omtrent normeringen van optische 
schijven en elektromagnetische schijven:
Optische schijven voldoen aan ISO 9660. (R11, art 7, lid 1) 
en
Optische schijven voldoen aan ISO 10149. (R11, art 7, lid 1)
De verpakking van optische schijven bevat geen 
polyvinylchloride. (R11, art 7, lid 2) en
De verpakking van optische schijven is stofvrij. (R11, art 
7, lid 2) en
De verpakking van optische schijven bestaat uit harde 
kunststof, waaruit geen stoff en kunnen vrijkomen die 
reacties kunnen aangaan met de verpakte optische 
schijven. (R11, art 7, lid 2)
Archiefbescheiden op optische schijven of 
elektromagnetische dragers worden overgezet op of in 
nieuwe dragers, zodra het gevaar dreigt dat de 
informatie verloren gaat dan wel onleesbaar of niet 
waarneembaar wordt als gevolg van natuurlijke of door 
de verpakking veroorzaakte veroudering van de 
gebruikte materialen. (R11, art 8 a)
Archiefbescheiden op optische schijven of 
elektromagnetische dragers worden overgezet op of in 
nieuwe dragers, zodra het gevaar dreigt dat de 
informatie verloren gaat dan wel onleesbaar of niet 
waarneembaar wordt als gevolg van het in onbruik 
raken van apparatuur of programmatuur, die benodigd 
is om de informatie leesbaar of waarneembaar te 
maken. (R11, art 8 b)
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2.4.6. Bewijsstukken
91 Indien de afdeling zelf zorgdraagt voor de inkoop van 

materialen;
beschikt het MT-Afdeling over, door een leverancier te 
verstrekken, bewijsstukken, waaruit blijkt dat de 
hierboven (onder de kop duurzaamheid) genoemde 
materialen voldoen aan de genoemde eisen:
N.B.: Het gebruik van andere categorieën materialen 
dan de hierboven genoemde is toegestaan, indien:
a.  bij het raadplegen van de archiefbescheiden na 

tenminste honderd jaar geen noemenswaardige 
achteruitgang zal zijn te constateren in verband met 
de eigenschappen van die materialen of als gevolg 
van regelmatige conserverende handelingen

b.  de archiefbescheiden, opgemaakt door middel van 
deze andere materialen tijdig worden vervangen 
door reproducties. (R11, art 9)

3. Archiefruimte
92 Is er op dit moment een voornemen tot bouw, 

verbouwing, inrichting of verandering van inrichting en 
ingebruikneming van ruimten als archiefruimte:

93 Aantal archiefruimten:
94 Opslagcapaciteit van de archiefruimte(n):
95 Welk deel () van de archiefruimte(n) is bezet:
96 De archiefruimte(n) bevat:

blijvend te bewaren archieven: 
op termijn te vernietigen archieven:

97 Is de archiefruimte(n) goedgekeurd door burgemeester 
en wethouders, de gemeentearchivaris gehoord: 
Specifi eke vragen betreff ende het wel of niet voldoen 
aan de eisen betreff ende archiefruimten voor blijvend 
te bewaren bescheiden staan op een aparte checklist.
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Bijlage 3. 

Vragenlijst beheerder
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Audit beheerder (vragenlijst)

Naam beheerseenheid:  Beheerder in de zin van het Besluit Informatiebeheer
Datum gesprek:  23 juni 2006
Gesproken met:  Huub Pluijmen – afd.hfd. Facilities (beheerder)
 Gerrit van Roekel – bur.hfd. DIV (uitvoerend beheerder)
 Wim Ickenroth – clustercoördinator archivering.

1.  Archiefbeheer
- Beheerder beheert semi-statisch archief, dynamisch archiefbeheer volledig op afdelingen.
- DIV heeft in beheerstraject vooral de rol van postbode.
- De postregistratie is zowel praktisch als procedureel op z’n minst dubieus.

 Scannen, maar toch analoog doorsturen.
 Grote foutmarge bij inboeken, veel klachten over van werkvloer.
 E-mails en Fax vallen volledig buiten de registratie.
 Sommige afdelingen hanteren eigen inboekingssysteem.

- Digitaal beheer van bestanden en mail ligt in zijn geheel bij de afdelingen.
- Wat is de rol van de beheerde bij de diverse specifi eke afd. applicaties.

1. Wat s de huidige stand van zaken met betrekking tot het archiefbeheer?

2. Bij de postverwerking worden documenten gescand en doorgestuurd. Tevens wordt ook het origineel doorgestuurd. Wat 
is hiervan de reden?

3. Faxverkeer en emailverkeer vallen buiten de registratie. Wat is hiervan de reden? 

4. Sommige afdelingen houden er een eigen inboekingssysteem op na. Bent u hiervan op de hoogte? Wat doet u hiermee?

5. Het digitaal beheer van bestanden en e-mail ligt geheel bij de afdelingen zelf. Is dat zo?

6. Welke rol speelt de beheerder bij de aanschaf van diverse applicatie in de gemeentelijke organisatie nu en vroeger?

2.  Archiefvorming
- Vorming van analoge dossiers geschiedt op de afdelingen, zowel gedurende werkproces als achteraf.
- Vorming van digitale dossiers is volledige wildgroei.
- De beheerder heeft géén enkele rol in de dossiervorming, zowel analoog als digitaal.
- Projectdossiers gebeuren wel door DIV, maar dan achteraf?
- De dynamische dossiers worden na afstoten van de afdeling door DIV bewerkt?
- Wat houdt die bewerking dan in t.a.v. omschrijving, toegankelijkheid en S en V.

7. Wat is de huigei stand van zaken mbt archiefvorming?

8. De vorming van dossiers vindt voornamelijk plaats op de afdelingen zelf. Wordt hier door de beheerder  op toe gezien?

9. De vorming van digitale dossiers kent een enorme wildgroei. Welke maatregelen neemt de beheerder hier tegen?

10. Hoe wordt door de beheerder omgaan met de neerslag van projecten binnen de gemeentelijke organisatie?
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3.  Toegankelijkheid
- Toegankelijkheid is zeer divers (soms op basis van gekochte of zelfontwikkelde systemen, netwerkmappen of een 

simpele chronologische volgorde) 
- Deze toegankelijkheid wordt op de afdeling bepaald, ingevolge het besluit informatiebeheer, is het afd. hoofd 

hiervoor ook primair verantwoordelijk. De kwaliteit van deze toegankelijkheid is op z’n minst twijfelachtig te 
noemen. Prangende vraag daarbij is of de gehanteerde toegang door DIV bij afstoting van de afdeling, als zodanig 
wordt overgenomen of dat er een herstructurering op vakinhoudelijke kennis plaatsvindt ten behoeve van Selectie en 
Vernietiging, blijvende bewaring en uiteindelijk overdracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

11. Hoe wordt invulling gegeven aan de verplichting tot goede en toegankelijke staat van niet-overgedragen archieven.

4.  Selectie en vernietiging
- Voor analoge bestanden wordt de gemeentelijke standaard gevolgd, dit is primair een DIV actie die vrijwel 

gemeentebreed wordt gevolgd.
- Selectie en vernietiging van digitale bestanden kent een volledige wildgroei. In de praktijk wordt dit door vrijwel elke 

ambtenaar zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd, veelal ingegeven door de praktijk of dwingende ICT-
richtlijnen zoals beperking van de beschikbare ruimte, ouderdom van bestanden e.d..

12. Hoe is het huidige S&V beleid vormgegeven?

13. Er zij afdelingen die voordat zij hun dossiers overbrengen naar DIV a zelf een selectie hebben toegepast. Hoe gaat de 
beheerder met dit gegeven om?

14. S&V van digitale bestanden is niet geregeld, Hoe gaat de beheerder hier mee om?

5.  Overbrenging
- Van afdeling naar DIV, niet georganiseerd. In voortraject dus geen bemoeienis van DIV.
- Van archiefruimte naar Archiefbewaarplaats 

 Ad hoc, niet georganiseerd of gestructureerd.
 Grote achterstand, beheerder is primaire actor in de overbrenging.
 Kwaliteit van de toegankelijkheid en materiële verzorging is onvoldoende.

15. Hoe is de overbrenging van de afdelingen naar DIV geregeld?

16. Welke problemen ervaart de beheerder bij de overbrenging van dossiers vanaf de afdelingen naar DIV?

6.  Duurzaamheid
- Voor papier, inkten e.d. centraal ingekocht, I&A zou richtlijnen moeten krijgen van DIV inzake wat wel en wat niet aan 

te schaff en is. Gebeurt dit nu ?
- Digitale duurzaamheid is een ICT-aangelegenheid volgens afdeling, in zin der archiefbesluit is het echter een 

beheerdersaangelegenheid !
- De nadruk bij de digitale duurzaamheid zoals deze in de praktijk (niet) wordt vormgegeven spitsen zich enkel toe op 

 Content i.p.v. context, alleen de informatie wordt bewaard, niet de (meta)-gegevens.
 Bedrijfsvoeringselement, het kunnen reconstrueren van de dynamische informatie.

- Gevolg hiervan is dat zaken als authenticiteit, borgingsmaatregelen, migratie en conversie e.d. geheel buiten schot blijven.
- Deze opmerking zijn zowel van toepassing voor de specifi eke afdelingsapplicaties als de e-mail en documentenomgeving.
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- Zo als wij tot nu toe hebben geconstateerd zijn er ten aanzien van het langdurig of eeuwig bewaren van daarvoor in 
aanmerking komende digitale archiefbescheiden, nog daargelaten dat niet duidelijk is welke bestanden dat zouden 
moeten zijn, geen (voorbereidende) maatregelen genomen in het heden of naar de toekomst toe. Is dat correct?

17. Hoe wordt door de beheerder invulling gegeven aan het begrip duurzaamheid?

18. Welke voorbereidende maatregelen worden er genomen om tegemoet  te komen aan het begrip langdurige bewaring?

7.  Personeel
- Kennisniveau en kwantiteitsvermogen van DIV personeel wordt door alle afdeling laag ingeschat. Dit geldt zowel 

voor de vereiste vakinhoudelijke kennis als de kennis over de activiteiten en taken van een afdeling of bureau. Ook de 
capaciteit, de hoeveelheid van het werk, wordt door vrijwel alle afdelingen als problematisch ervaren.

- Uitvoerders van de 1e dossier vorming alsmede de toegangsvorming beschikken defacto niet over DIV inhoudelijke 
vakkennis. Met alle problemen rondom de effi  ciency, toegankelijkheid, selectie en vernietiging ten gevolge.

19. Wat is de kwalitatieve samenstelling van het personeel van DIV?

20. Hoe wordt de vakkennis van de medewerkers van DIV op peil gehouden?

21. Wat is de formatie van DIV?

8.  Archiefruimten
- Helder krijgen capaciteit, kengetallen met aanwasprognose. 
- Aandacht voor externe plaatsing van archieven van gemeentelijke onderdelen..
- 1 goedgekeurde Archiefruimte, calamiteiten geweest.
- Veel archief gewoon op werkvloer, niet beveiligd tegen braak, brand e.d., niet afsluitbaar. Calamiteiten geweest?
- 2 archiefruimtes in gemeente onder de maat (Hoensbroek en Glaspaleis). Oplossing?

22. Wat is de capaciteit van de archiefruimte?

23. Hoe is de huidige bezettingsgraad?

24. Zijn er in de archiefruimte calamiteiten geweest?

25. Hoe is de beveiliging van archiefbescheiden op de afdelingen in de gemeentelijke organisatie geregeld?

26. Bij een aantal afdelingen zijn eigen archiefruimten in gebruik. Hoe gaat de beheerder om met deze ruimten?

9.  Relatie beheerder v.s. werkvloer (afdeling).
- Basale kerntaak van DIV, heel passief.
- Op basis van “nieuwere” ontwikkeling zijn ze wel actief, doch zonder beleidskader.
- De afdeling hebben geen vertrouwen in de DIV afdeling. (Als ik het daar heen breng, ben ik het kwijt, zowel positief 

als negatief opgevat).

27. Hoe ervaart de beheerder de relatie met de afdelingen op zijn vakgebied?
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10.  Afdelingsspecifi eke zaken

28. Communicatie: Hoe gaat de beheerder om met het beheren van websites?

29. SOZA: Hoe gaat de beheerder om met het digitaliseren van RMF-formulieren?

30. SOZA: Hoe zijn de beveiligingsvraagstukken mbt GWS4all geregeld?

31. SOZA: Wat is de stand van zaken mbt tot de TRIPOOL-samenwerking?

32. Burgerzaken: Hoe gaat de beheerder om met GBA-informatie?

33. Welke afspraken zijn er gemaakt over de archiefkant van de outsourcing van gemeentelijke taken?
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Bijlage 4. 

Begrippenlijst
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Authenticiteit
Kwaliteitsattribuut van een gegeven, waardoor aangetoond kan worden dat het gegeven is wat het beweert te zijn, dat het is 
gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt 
en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het gegeven.

Archief
alle administratieve neerslag, ongeacht de vorm, die een instelling ontvangt of opmaakt bij de uitvoering van haar taken.

Architectuur
Architectuur is als benadering en begrip afkomstig uit de wereld van informatievoorziening.Een architectuur beschrijft de 
samenhangende structuur van de informatievoorziening, de daarmee te ondersteunen bedrijfsomgeving en de benodigde 
technische componenten. 
De architectuur van een organisatie omvat ook de manier waarop de informatievoorziening bijdraagt aan de doelstellingen 
van de organisatie, plus de veranderstrategie die nodig is om die doelstellingen te realiseren.

Bedrijfsarchitectuur
De architectuur die betrekking heeft op de bedrijfsomgeving. De bedrijfsarchitectuur gaat over de structuur en de samenhang 
van producten, de processen waarmee die producten worden gemaakt en de organisatieonderdelen die deze processen uitvoeren.

Beleidsbeheer
Het geheel van een op elkaar afgestemd informatiebeleid en informatiestructuurplan.

Conversie
Conversie is het overzetten van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere, bijvoorbeeld digitale 
documenten naar een nieuwe versie van de software waarin ze zijn vervaardigd of digitaliseren van papieren documenten.

DIV
Documentaire Informatie Voorziening. Geheel van (ondersteunende) activiteiten met betrekking tot de creatie, verwerving, 
distributie, opslag en preservering van documenten.

Dossier
Een dossier is een geheel van archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt door een instelling, een persoon of een groep 
personen, bij de behandeling van een zaak.

DSP
Documentair Structuur Plan, een actuele weergave van het door een organisatie uitgevoerde informatiebeheer.

Drager
Benaming voor het materiaal waarop de gegevens zijn weggeschreven. (Bijvoorbeeld papier, diskette, USB-stick, harde schijf)

Geordende staat
Toestand van een gegevensverzameling waarbij een logische structuur aanwezig is waardoor bij raadpleging de fysieke 
opslagstructuur transparant is en zodanig zijn geordend, dat zij binnen een redelijke tijd kunnen worden gevonden.

Goede staat, analoge archiefbescheiden
Toestand van documenten, waarin deze bestaan uit voldoende duurzame materialen, in voldoende duurzame verpakking en 
onbeschadigd zijn, dan wel deze zo nodig in een zo veel mogelijk overeenkomstige toestand zijn gebracht, en waarbij deze 
zonder waarneembare schadelijke gevolgen kunnen worden geraadpleegd.



68

Goede staat, digitale archiefbescheiden
De techniek voor verwerking van informatie is zodanig dat veilige bewaring (langdurig) mogelijk is (authenticiteit, 
duurzaamheid) en dat informatie altijd leesbaar is (leesbaarheid). 

Code-archief
Archief dat middels een UDC-code, gebaseerd op handelingen van het orgaan is geordend. De door alle gemeente gehanteerde 
VNG-code is een afgeleide van deze UDC-code en de defacto standaard.

Informatie architectuur
De samenhangende structuur van de informatievoorziening in een organisatie. Daarbij gaat het om informatiesystemen 
(applicaties), gegevens (content) en de wijze waarop applicaties onderling zijn gekoppeld (applicatie-integratie). Bovendien 
omvat de informatiearchitectuur de manier waarop de informatievoorziening bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

Informatiebeleid
Een op bestuursniveau geëxpliciteerde samenhangende visie op het geheel van uitgangspunten, middelen en richtlijnen, 
welke er op is gericht steeds weer een evenwicht te vinden tussen de vraag naar informatie en het aanbod ervan. Er wordt 
bewust bevorderd dat informatie daar en dan beschikbaar is waar dat nodig is voor de gemeentelijke taken. 

Informatiemanagement
Geheel van bestanden, procedures, apparaten en daarbij benodigde hulpmiddelen, ingericht door een persoon of organisatie 
ten behoeve van de uitvoering van zijn of haar taken. Een informatiesysteem is een systeem dat aan zijn gebruikers de informatie 
verschaft die nodig is voor het uitvoeren van activiteiten en het nemen van beslissingen. Een samenhangend geheel van 
documentatie, procedures, apparatuur, programmatuur en ander materiaal, met behulp waarvan archiefbescheiden worden 
vervaardigd, geregistreerd, bewaard, bewerkt, verzonden, ontvangen, geraadpleegd en beschikbaar gesteld.

Mail-to-fi le
Technische oplossing waarmee e-mails aan het postregistratiesysteem aangeboden kunnen worden.

Migratie
Handeling waarbij archiefbescheiden worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van hun 
authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Opschonen
Populaire term voor waardering, selectie en vernietiging van archiefbescheiden.
 
Retrieval
Het geheel van het systematisch terugvinden van gegevens met behulp al dan niet geautomatiseerde handelingen.

Selecteren van archiefbescheiden
Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde 
archiefbescheiden.

Selectielijst
Een selectielijst is een lijst waarin de archiefbescheiden zijn omschreven van een bepaald overheidsorgaan, waarbij is 
aangegeven of bescheiden voor blijvende bewaring of voor vernietiging in aanmerking komen. Gemeentelijke 
archiefbescheiden mogen alleen op basis van de selectielijst of de vernietigingslijst vernietigd worden.
De recentelijk vastgestelde selectielijst is van toepassing op archiefbescheiden opgemaakt na 1 januari 1996. 
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Stukkenlijst
Een stukkenlijst bevat een omschrijving van waaruit duidelijk blijkt om welke bescheiden het gaat zonder dat hiervan een 
stuksgewijze opsomming hoeft te worden gegeven. De lijst bevat concrete, specifi eke categorieën.

Structuurplan
Beschrijving van een bestaande of nagestreefde ordening van informatiesystemen op een afgebakend gebied en toewijzing 
van daarvoor benodigd systeembeheer en informatiebeheer.

Toegankelijkheid van archieven
Informatie is altijd binnen de oorspronkelijke context te raadplegen (authenticiteit, leesbaarheid en interpreteerbaarheid). 
Toestand van een archief, archiefafdeling of archiefbestanddeel waarin de archiefbescheiden en de gegevens in de 
archiefbescheiden binnen redelijke tijd kunnen worden gevonden. 

Vernietigen van archiefbescheiden
Proces van verwijdering of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden

Vernietigingslijst
Lijst van categorieën archiefbescheiden die na een bepaalde termijn te vernietigen zijn. Een dergelijke lijst gaat uit van de 
bewaring van alles wat er niet in wordt genoemd. Gemeentelijke archiefbescheiden mogen alleen op basis van de selectielijst 
of de vernietigingslijst vernietigd worden. De gemeentelijke vernietigingslijst is van toepassing op bescheiden opgemaakt 
voor 1-1-1996. 

Waarderen van archiefbescheiden
Activiteiten gericht op het bepalen van de bewaartermijnen van archiefbescheiden, het uitvoeren van voorselectie en/of 
selectie, het uitvoeren van de feitelijke vernietiging en het overbrengen van permanent te bewaren archiefbescheiden naar de 
archiefbewaarplaats.

Zaak
Een zaak is ieder eindig complex van handelingen gericht op een bepaald doel.



70

Colofon

‘Papieren tijgers en dementerende diskettes’
Archiefi nspectierapport Gemeente Heerlen 2007
(versie 07.07)

Samenstelling en tekst
Geert Luykx en Tom van Slooten
(tekst deel 2: Gabriëlle Haanen)

Vormgeving
Mediaan Communicatie Projecten bv, Heerlen

Drukwerk
Van Hooren drukkerij en repro bv, Heerlen

Uitgave
Archiefi nspectie Rijckheyt, maart 2007 © 



Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis
Bezoekadres: Thermencomplex, Coriovallumstraat 9, Heerlen
Postadres: Postbus 1, 6400 AA Heerlen

t +31 (0) 45 560 44 01
f +31 (0) 45 560 45 79
e info@rijckheyt.nl
i www.rijckheyt.nl




