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Alle organisaties die onder de werking van de Archiefwet 1995 vallen dienen hun 
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. 
Concreet betekent dit dat alle informatie die een beheerseenheid van de gemeente Amsterdam 
opmaakt of ontvangt uit hoofde van de taken en verantwoordelijkheden waarmee die 
beheerseenheid belast is, duurzaam, geordend en toegankelijk moet worden bewaard 
gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. De redenen, elkaar deels overlappend, 
daarvoor zijn: 
- een goed informatiebeheer is een voorwaarde voor een efficiënte en effectieve 

bedrijfsvoering; 
- de beheerseenheid moet zich kunnen verantwoorden voor de taakuitvoering en het 

uitoefenen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
- kenbaar maken en houden van rechten en plichten van overheid en burger; kunnen 

voldoen aan juridische bewijslast; 
- 100% betrouwbare informatiebron kunnen zijn (denk aan voorlichting); 
- op termijn bijdrage aan ons cultuur-historisch erfgoed.  

Een documentair structuurplan (DSP) wordt gedefinieerd als: een plan waarin is vastgelegd de 
wijze waarop de toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop 
archiefbescheiden zijn ingedeeld en gerangschikt (Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden, artikel 1, eerste lid sub g). Elke organisatie die onder de werking van de 
Archiefwet 1995 valt dient een DSP op te stellen en bij te houden. Onder archiefbescheiden 
worden verstaan alle archiefbescheiden van een beheerseenheid, ongeacht de vorm waarin ze 
zijn vastgelegd, óók de op termijn te vernietigen bescheiden.  

Een DSP is een plan: het wordt op enig moment vastgesteld en vervolgens handelt de 
organisatie ernaar. Vaststelling geschiedt op basis van informatiemanagement-kennis die op 
dat moment aanwezig is. Hierbij te betrekken: verordening op de desbetreffende 
beheerseenheid, organigram, overzicht taken (per organisatieonderdeel, met dwarsverbanden) 
en werkprocessen, AO-procedures, gegevens institutioneel onderzoek, vernietigings- of 
selectielijst,… Vervolgens is het een structuurplan: hoe wordt de informatie gestructureerd 
(en meer nog: toegankelijk gemaakt; in feite: in goede, geordende en toegankelijke staat 
gebracht en bewaard)?  

Een DSP is nadrukkelijk geen sluitstuk binnen het geheel aan instrumenten waarmee het 
informatiebeheer georganiseerd is. Het is eerder het uitgangspunt. Niet voor niets luidt artikel 
3 van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, dat beschikt moet 
worden over “…een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht, geordend 
overeenkomstig het (…) documentaire structuurplan…. Het DSP is dus de basis.  

Op basis van het DSP worden vervolgens samengesteld de overzichten als bedoeld in 
bovengenoemd artikel 3: op te stellen m.b.v. dossierinventaris, andere toegangen en 
inventarisatieinstrumenten zoals bijvoorbeeld EDDA (of soortgelijk instrument), voor het 
inventariseren van bestanden met digitale archiefbescheiden. DSP, dossierinventaris en 
EDDA (of soorgelijk instrument) vormen zodoende een in elkaar grijpende drie-eenheid. 



 
Een DSP is te beschouwen als beleids- en beheersinstrument voor de hele documentaire 
informatievoorziening (DIV) binnen een beheerseenheid en dient daarom op MT-niveau 
vastgesteld te worden. Het DSP kan gezien worden als de concretisering van hetgeen het 
Besluit Informatiebeheer 1997 voorschrijft.  

Hierna volgt een model-DSP, dat als kader kan dienen om een DSP voor de eigen organisatie 
op te stellen. Al naar gelang omvang en complexiteit van een beheerseenheid zal het DSP 
meer of minder gedetailleerd kunnen zijn. Het model omvat informatie over een aantal 
deelgebieden, met aandacht voor alle regelgeving op DIV-terrein waaraan een beheerseenheid 
moet voldoen. Het is de bedoeling dat alle DIV-zaken middels het DSP direct inzichtelijk 
zijn; lacunes in de informatievoorziening kunnen zodoende met gemak gesignaleerd worden. 
De cursief gedrukte tekstgedeelten vormen een toelichting op hetgeen onder een bepaald 
aspect dient te worden opgenomen (maatwerk, te bepalen door de beheerseenheid zelf; deze 
tekstgedeelten worden niet in het DSP opgenomen). De niet-cursief gedrukte tekstgedeelten 
zijn altijd relevant en kunnen zonder meer in een DSP worden opgenomen, toegespitst op de 
desbetreffende beheerseenheid (in te vullen …). Zo nodig dient de terminologie van dit model 
aangepast te worden (bijv. DIV dit kan ook PAZ zijn, of een andere benaming). Alle 
genoemde schriftelijk vastgelegde informatie dient in bijlagen opgenomen te worden. Een 
DSP dient nadrukkelijk actueel te worden gehouden.  

Inhoud model-DSP:  

- Inleiding 
- Overzicht taken van de organisatie, organogram, werkprocessen, produkten 
- Wet- en regelgeving 
- Verantwoordelijkheden  
- Interne DIV-procedures 
- Interne bekendheid DIV binnen beheerseenheid 
- Technische hulpmiddelen bij het archiefbeheer 
- Archiefstructuur 
- Overzicht  

- niet-digitale archiefbescheiden 
- archiefbescheiden in digitaal vastgelegde vorm  

- Duurzaamheid informatie en informatiedragers 
- Beheer archiefruimte 
- Inspectie        



MODEL-DOCUMENTAIR STRUCTUURPLAN VOOR DE BEHEERSEENHEDEN 
VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM  

Inleiding  

Alle organisaties die onder de werking van de Archiefwet 1995 vallen dienen hun 
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. 
Concreet betekent dit dat alle informatie die (naam beheerseenheid) opmaakt of ontvangt uit 
hoofde van de taken en verantwoordelijkheden (naam beheerseenheid) belast is, duurzaam, 
geordend en toegankelijk moet worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven 
bewaartermijn. De redenen, elkaar deels overlappend, daarvoor zijn: 
- een goed informatiebeheer is een voorwaarde voor een efficiënte en effectieve 

bedrijfsvoering; 
- de beheerseenheid moet zich kunnen verantwoorden voor de taakuitvoering en het 

uitoefenen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
- kenbaar maken en houden van rechten en plichten van overheid en burger; kunnen 

voldoen aan juridische bewijslast; 
- 100% betrouwbare informatiebron kunnen zijn (o.a. met het oog op voorlichting); 
- op termijn bijdrage aan ons cultuur-historisch erfgoed.  

Een documentair structuurplan (DSP) wordt gedefinieerd als: een plan waarin is vastgelegd de 
wijze waarop de toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop 
archiefbescheiden zijn ingedeeld en gerangschikt (Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden, artikel 1, eerste lid sub g). Elke organisatie die onder de werking van de 
Archiefwet 1995 valt dient een DSP op te stellen en actueel te houden. Onder 
archiefbescheiden worden verstaan ALLE archiefbescheiden van een beheerseenheid, 
ongeacht de vorm waarin ze zijn vastgelegd, óók de op termijn te vernietigen bescheiden.   

Dit DSP dient als beleids- en beheersinstrument voor de gehele documentaire 
informatievoorziening (DIV) binnen (naam beheerseenheid). Belangrijkste doel is, te 
garanderen dat het informatiebeheer zodanig is geregeld dat alle informatie toegankelijk 
wordt gemaakt én blijft gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. Dit betekent 
voor de blijvend te bewaren archiefbescheiden dat deze zodanig worden beheerd dat ze te 
zijner tijd in goede, geordende en toegankelijke staat naar het Gemeentearchief Amsterdam 
kunnen worden overgebracht.  

Inhoud: 
- Overzicht taken van de organisatie, organogram, werkprocessen, produkten 
- Wet- en regelgeving 
- Verantwoordelijkheden  
- Interne DIV-procedures 
- Interne bekendheid DIV binnen beheerseenheid 
- Technische hulpmiddelen bij het archiefbeheer 
- Archiefstructuur 
- Overzicht  

- niet-digitale archiefbescheiden 
- archiefbescheiden in digitaal vastgelegde vorm  

- Duurzaamheid informatie en informatiedragers 
- Beheer archiefruimte 
- Inspectie 



OVERZICHT TAKEN VAN DE ORGANISATIE, ORGANOGRAM, 
WERKPROCESSEN, PRODUKTEN  

(naam beheerseenheid) voert de taken uit zoals vastgelegd in de verordening (naam vigerende 
verordening op de desbetreffende beheerseenheid, zie bijlage …). De taken zijn volledig 
vastgelegd in een overzicht (bijv. een produktbegroting, bijlage …). (naam  beheerseenheid) 
is georganiseerd volgens in bijlage … opgenomen organigram.  

De taakuitvoering vindt plaats middels werkprocessen, waarbij een of meer 
organisatieonderdelen betrokken zijn. Zie voor een overzicht van de werkprocessen en de 
daaraan gekoppelde (archief)bestanden bijlage … (zie voor voorbeeld van een dergelijk 
overzicht voorbeeldbijlage 1).  

Qua beheer van informatie leveren deze werkprocessen (eind)produkten op, zoals 
(deel)dossiers, series, databases, etc. Dit is de informatie-neerslag van een (deel van een) 
werkproces. Door werkprocessen en informatie-produkten vast te leggen en te koppelen aan 
verantwoordelijke afdelingen of ambtenaren heeft de organisatie zicht op welke informatie 
zich waar bevindt. Overigens gaat het om alle werkprocessen, niet alleen het primaire proces, 
maar ook de bestuurlijke, beleidsvormende en ondersteunende processen  

  

WET- EN REGELGEVING  

De uitvoering van DIV-taken vindt plaats binnen een wettelijk kader. De wet- en regelgeving 
is in te delen in drie niveaus:  

Landelijk en provinciaal:  

Archiefwet 1995 
Archiefbesluit 1995 
Regeling duurzaamheid archiefbescheiden 
Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden 
Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 
Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven 
(Nederlandse Staatscourant 20 december 1983 – nr. 247, geldend voor archiefbescheiden 
ontvangen of opgemaakt vóór 1 januari 1996). 
Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen 
opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 
Normen goede en geordende staat en Criteria bewerking code-archieven (LOPAI-normen) 
Beleidsregels vervanging archiefbescheiden  

Gemeente Amsterdam:  

Archiefverordening 1997 
Besluit Informatiebeheer 1997 
Algemeen mandaatbesluit (mei 2002)  



Gemeentearchief Amsterdam:  

Procedures voor selectie en vernietiging 
Lijst van aanvullingen op/wijzigingen in de Selectielijst voor archiefbescheiden van 
gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 
Checklist eisen over te brengen niet-digitale archiefbescheiden naar het Gemeentearchief 
Amsterdam  

Zie voor de teksten van wet- en regelgeving bijlagen …  

Eventueel kan verwezen worden naar een digitale bron, zoals 
www.gemeentearchief.amsterdam.nl

 

, onder Concerndiensten – Wet- en regelgeving. Ook 
andere wet- en regelgeving kan van belang zijn en zal dat in de meeste gevallen ook zijn, 
zoals Algemene Wet Bestuursrecht, Wet Openbaarheid van Bestuur, Wet Bescherming 
Persoonsgegevens, of bijzondere regelgeving die samenhangt met het specifieke takenpakket 
van een beheerseenheid. Al naar gelang de taak is deze regelgeving relevant voor DIV, bijv. 
voor afhandelingstermijnen, verwerking persoonsgegevens,… 

  

http://www.gemeentearchief.amsterdam.nl


VERANTWOORDELIJKHEDEN  

De eerstverantwoordelijken voor DIV zijn:  

- formeel (conform artikel 3 van het Besluit Informatiebeheer 1997): … (naam en functie 
hoofd van de beheerseenheid) 

- uitvoering (gemandateerd conform artikel 4 van het Besluit Informatiebeheer 1997 
conform MT-besluit van (naam beheerseenheid) d.d. …): … (naam en functie, 
bijvoorbeeld hoofd DIV)  

De volgende verantwoordelijkheden kunnen worden onderscheiden:  

- postontvangst en –distributie; registratie ingekomen, uitgaande en interne stukken 
- beheer dynamisch archief (stukken in behandeling; afgehandelde stukken) 
- rappellering en afhandelingsbewaking 
- overplaatsing stukken naar semi-statisch archief 
- beheer semi-statisch archief; uitlening 
- archiefruimte 
- vernietiging 
- overbrenging naar Gemeentearchief Amsterdam 
- actueel houden van het documentair structuurplan  

Eindverantwoordelijke voor het informatiebeheer is in alle gevallen het hoofd van de 
beheerseenheid (stadsdeelsecretaris, directeur, …). De uitvoering van de bijbehorende taken 
wordt vrijwel altijd gemandateerd, meestal aan een hoofd DIV. In de praktijk is de 
verantwoordelijkheid meestal (vaak vérgaand) gespreid. Verantwoordelijkheden dienen 
vastgelegd te worden in een overzicht, bijvoorbeeld volgens bovenstaande indeling. Er kan 
worden verwezen naar de functietyperingen e.d. waarin DIV-verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd. Indien dit efficiënt is, kunnen verantwoordelijkheden (met name t.a.v. het 
dynamisch archiefbeheer) ook worden opgenomen in een overzicht van archiefbestanden. 
Voor wat betreft de fase postontvangst en –distributie, en de fasen vanaf overplaatsing 
stukken naar ssa is de verantwoordelijkheid vaak bij DIV gelegd. Uiteraard zijn allerlei 
andere indelingen van verantwoordelijkheden mogelijk.  

 

Bij voorkeur worden verantwoordelijkheden in functiebeschrijvingen, procedures, 
handboeken, etc. geregeld. Ze dienen in ieder geval in een DSP vastgelegd te worden. 

 

In dit hoofdstuk dient bij voorkeur ook de interne organisatie van een afdeling DIV worden 
opgenomen: bezetting, verantwoordelijkheden etc. 

  

INTERNE DIV-PROCEDURES  

Het informatiebeheer vindt plaats aan de hand van de volgende DIV-procedures:  

Procedure postbehandeling (bijlage …) 
Procedure archiefvorming in analoge (papieren) vorm (bijlage …) 
Procedure digitale archiefvorming (bijlage …) 
Procedure vernietiging (bijlage …)  



 
Uiteraard kunnen deze aspecten ook in één procedure (of op andere wijze verdeeld over meer 
procedures) worden vastgelegd 

 
De procedure postbehandeling beschrijft o.a.: 
- ontvangst, distributie en verzending van stukken (inkomend; intern; uitgaand als 

antwoord, uitgaand als initiatiefbrief) 
- registratie van stukken incl. registratiecriteria en overzicht te registreren kenmerken; 

aanbrengen authenticiteitskenmerken (stempels, handtekeningen, parafen). Alle 
inkomende stukken moeten datumstempel krijgen; alle als archiefexemplaar achter te 
houden kopieën van uitgaande stukken dienen geauthenticeerd te zijn d.m.v. parafen of 
stempel in niet-zwarte inkt “archiefexemplaar” o.i.d. 

- behandeling bijzondere stukken (geheim, persoonlijk, vertrouwelijk etc.) 
- rappellering en afhandelingsbewaking 
In deze procedure moet ook aandacht besteed worden aan faxen, e-mailverkeer en anderszins 
opgeslagen informatie (m.n. digitaal). Als een aparte e-mailprocedure opgesteld wordt moet 
daarin goed onderscheid worden gemaakt tussen de behandeling van e-mail als archiefstuk, 
analoog aan papieren post, en de andere aspecten van e-mailverkeer, zoals vertrouwelijkheid 
en privé-gebruik. 

 

De procedure archiefvorming in analoge (papieren) vorm beschrijft o.a.: 
- hoe de ordening dient plaats te vinden (series, dossiers, …) 
- indeling dossiers etc. 
- dossieromschrijving en datering 
- opbergen van stukken 
- materiële verzorging 
- selectie, waardering 
- relatie tussen digitaal en analoog vastgelegde informatie 
- dossierregistratie (wat wordt wanneer geregistreerd?) 
- geheimhouding 
- uitlening 
- overplaatsen naar ssa 
- (voorbereiding van de) overbrenging naar het GAA 
De procedure kan indien gewenst worden gesplitst in een procedure dynamische 
archiefvorming en idem beheer ssa 

 

De procedure digitale archiefvorming beschrijft o.a.: 
- per bestand: inhoud, structuur en vorm voorzover kenbaar voor het betreffende 

werkproces 
- wanneer conversie / migratie nodig zijn, incl. opstellen verklaring conversie / migratie 
- dat ordening en toegankelijkheid van de bescheiden, zoals gerealiseerd door middel van 

toepassingsprogrammatuur, onverbrekelijk deel uitmaken van de archiefbescheiden 
waarop ze betrekking hebben 

- functionele eisen t.a.v. inhoud, structuur en vorm 
- bewaring van toepassingsprogrammatuur voor de periode dat informatie leesbaar en 

interpreteerbaar moet blijven 
- samenstelling van overzicht van digitale bescheiden in bestanden, toegankelijkheid 
- huidige opslagstandaarden 
- informatiebeveiliging 



 
De procedure vernietiging beschrijft o.a.: 
- hoe waardering plaats vindt (vvv-lijst, selectielijst), samenstellen vvv-lijst, selectielijst 
- interne overeenstemming over voorgenomen vernietiging (DIV – behandelende 

ambtenaren, parafen etc.) 
- aanvraag machtiging of doorlopende machtiging bij gemeentearchivaris 
- verkregen doorlopende machtiging (machtiging als bijlage … op te nemen) 
- vernietiging na verkregen machtiging, opstellen verklaring van vernietiging, retourzenden 

ondertekende machtiging, waarin opgenomen verklaring van vernietiging 

 

Procedures dienen opgesteld en door directie / MT vastgesteld te worden. Dit kan uiteraard 
ook als onderdeel van het DSP 

   

INTERNE BEKENDHEID DIV BINNEN BEHEERSEENHEID  

Informatiebeheer gaat de hele organisatie aan en is ook in het belang van die hele 
organisatie; alle medewerkers, uitzonderingen daargelaten, hebben te maken met 
informatiebeheer. Het is daarom van zeer groot belang dat zittende én nieuwe medewerkers 
(inclusief directeur / MT) in grote lijnen op de hoogte worden gebracht én gehouden van de 
gang van zaken DIV betreffende (organisatie, taken, verantwoordelijkheden, procedures etc.). 
In grote lijnen, want het heeft geen zin om elke medewerker te vermoeien met te 
gedetailleerde informatie. Een korte samenvatting op intranet, opname van de belangrijkste 
regels in een Handboek, voorlichting aan organisatieonderdelen en nieuwe medewerkers, 
regelmatig contact met decentraal archiefbeherende onderdelen: dit behoort tot de 
mogelijkheden. 

 

De wijze van interne voorlichting, frequentie etc. dienen vastgelegd te worden.  



TECHNISCHE HULPMIDDELEN BIJ HET ARCHIEFBEHEER  

Naast de mensen die DIV-verantwoordelijkheden hebben gekregen, wordt het archiefbeheer 
ondersteund door technische hulpmiddelen. In dit hoofdstuk moet een overzicht worden 
opgenomen van deze hulpmiddelen en hun functionaliteit, bijvoorbeeld: 

 
- post- en dossierregistratiesysteem, DMS of vergelijkbare systemen; 
- EDDA, om een overzicht samen te stellen van digitale bestanden met archiefbescheiden; 
- andere systemen. 

  

ARCHIEFSTRUCTUUR  

Deze dient vastgesteld te worden als leidraad voor de indeling en ordening van het gehele 
archief. Het betreft een structuur, waarin alle onderwerpen die uit de taakuitoefening van een 
beheerseenheid voortvloeien, systematisch ondergebracht zijn. De meest gebruikelijke 
structuur is die, waarin de hoofdonderverdeling is: organisme (organisatie / personeel) – 
taken. 

  

OVERZICHT ARCHIEFBESCHEIDEN  

Niet-digitale archiefbescheiden:  

Zie hiervoor de in het dossierregistratiesysteem (of in een soortgelijk overzicht) vastgelegde 
gegevens.   

Archiefbescheiden in digitaal vastgelegde vorm:  

Zie hiervoor de in EDDA (of in een soortgelijk overzicht) vastgelegde gegevens.  

De relatie tussen enerzijds niet-digitale en anderzijds digitale archiefbescheiden dient te 
worden vastgelegd, niet alleen in de procedure(s) archiefvorming, maar ook in de systemen / 
overzichten zelf. 

  

DUURZAAMHEID INFORMATIE EN INFORMATIEDRAGERS  

(naam beheerseenheid) dient maatregelen te treffen waardoor de informatie die is vastgelegd 
in archiefbescheiden, leesbaar en interpreteerbaar kan worden gehouden gedurende de 
voorgeschreven bewaartermijn. Voor blijvend te bewaren informatie gelden expliciete eisen 
t.a.v. de dragers (papier, schrijfstoffen, films, optische schijven en elektromagnetische 
dragers) en verpakkingsmaterialen, etiketten e.d. Deze eisen staan in de Regeling 
duurzaamheid archiefbescheiden.  

(naam beheerseenheid) moet van alle hierboven beschreven materialen aan kunnen tonen dat 
deze materialen aan de eisen voldoen. Dit moet gebeuren door het kunnen tonen van 
bewijsstukken die door de leveranciers verstrekt worden (bijv. kopieën van certificaten van 
onafhankelijke testinstituten). 



 
Het verdient aanbeveling een overzicht op te stellen van alle door de beheerseenheid 
gebruikte materialen; in dit overzicht moet verwezen worden naar bovengenoemde 
bewijsstukken, inclusief de datering van deze bewijsstukken. Het overzicht als bijlage 
opnemen. 

  

BEHEER ARCHIEFRUIMTE  

Als archiefruimte(n) is/zijn aangewezen: 
… (lokatieaanduiding)  

De archiefruimte(n) is/zijn goedgekeurd door B en W bij besluit van …, d.d. … (bijlage …)  

Er dient een archiefruimte beschikbaar te zijn voor de opslag van de blijvend te bewaren 
semi-statische bescheiden (de informatie die niet meer nodig is voor de dagelijkse 
bedrijfsvoering). Deze archiefruimte dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de 
Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (NB alleen de eisen 
voor archiefruimten gelden). De sectie Inspectie van het Gemeentearchief Amsterdam heeft 
een checklist opgesteld. Een archiefruimte dient goedgekeurd te zijn / worden door B en W. 
De archiefruimte moet goed afgesloten zijn en zeer beperkt toegankelijk (alleen DIV, 
gebouwenbeheer). 

 

De op termijn te vernietigen bescheiden hoeven niet in een goedgekeurde ruimte te worden 
opgeslagen. Wel moeten deze in een ruimte worden opgeslagen zodanig dat ze in goede, 
geordende en toegankelijke staat kunnen worden bewaard (veilige bewaring qua risico’s van 
brand, inbraak, wateroverlast, ongedierte en klimatologische omstandigheden). 

 

Voor informatie op andere dragers dan papier gelden afwijkende eisen. 

  

INSPECTIE  

De gemeentelijke archiefinspectie (Inspectie) houdt toezicht op het beheer van de 
archiefbescheiden. De inspectie neemt zelf contact op om deze taak uit te voeren. Er kan 
contact worden opgenomen met Inspectie voor korte adviezen, voorlichting e.d. In een aantal 
gevallen MOET contact worden opgenomen met Inspectie. Zie hiervoor het Overzicht 
actiepunten informatiebeheerders van de gemeente Amsterdam (bijlage …). 



Voorbeeldbijlage 1: voorbeeld van een overzicht van werkprocessen en daaraan gekoppelde 
archiefbestanden:  

Bijlage 1:  overzicht werkprocessen en daaraan gekoppelde 
archiefbestanden  

Nummer: ? (indien werkproces nummer heeft) 
Werkproces Verlening van parkeervergunning 
Verantwoordelijke 
afdeling(en) 

Vergunningen 

Documenten Aanvraag, voorbereiding vergunningverlening, vergunningverlening 
Dossiertitel Parkeervergunningen, verlening van (verzameldossier) 
Rubriek Bijv. code VNG of trefwoord 
Bewaartermijn 1 jaar na vervallen 
Categorie 
vernietigingslijst 
(stukken vóór 1996) of 
selectielijst (stukken 
vanaf 1996) 

2.8 

Vindplaats Dynamisch: kamer … ; semi-statisch: archiefruimte … 
Toegang Doc- en DossierManager 
Beheerder Dynamisch: sectiehoofd vergunningen; Semi-statisch: DIV 
Bijzonderheden  

    

Nummer: ? (indien werkproces nummer heeft) 
Werkproces Nemen van besluiten door MT 
Verantwoordelijke 
afdeling(en) 

Directiesecretariaat 

Documenten Agenda’s, (concept)notulen en besluitenlijsten MT; vergaderstukken 
Dossiertitel MT-besluiten: agenda’s, notulen en besluitenlijsten 

MT-besluiten: vergaderstukken 
Rubriek Bijv. code VNG of trefwoord 
Bewaartermijn B 
Categorie 
vernietigingslijst 
(stukken vóór 1996) of 
selectielijst (stukken 
vanaf 1996)  
Vindplaats Dynamisch: kamer … ; semi-statisch: archiefruimte … 
Toegang Doc- en DossierManager 
Beheerder Dynamisch: directiesecretaris; Semi-statisch: DIV 
Bijzonderheden  

 


