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8 grote Case Studies 
 
 
 
 
 
 
 
Interviews op het terrein en per telefoon +/- 29 
 
 
Jaarlijkse vergadering van het opvolgingscomité  +/- 50 leden 

 

Federale en lokale politie 
FOD Werkgelegenheid 
FAVV 
FANC 
FOD Justitie & Rechterlijke orde  
FOD Fedict (PersoPoint) 
Gerechtshof van de stad Québec 
Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) 

Het HECTOR-onderzoeksproject 



Het HECTOR-onderzoeksproject - Output 

 
Website 

 
Principe “Een praktisch hulpmiddel voor professionals uit de (Belgische) 

overheidssector die (on)rechtstreeks betrokken zijn bij documentbeheer” 
 
Website https://hectorproject.wixsite.com/manuel-handboek  

Monografie 
 
Titel      Gestion et conservation de l’information au regard de la transition     

 numérique. Cadre légal, normes et pratiques archivistiques.  
Uitgever    Larcier 
Jaar van publicatie  2018 

https://hectorproject.wixsite.com/manuel-handboek
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1 voorbeeld van een studieobject   een proces-verbaal van inspectie 

Geschreven akte waarin een gekwalificeerd 
ambtenaar feiten weergeeft die hij heeft vastgesteld  
en die hij vanuit zijn hoedanigheid mag onderzoeken 

Case studies = analyse van de toestand « AS-IS »  

Bron van de definitie: Wet op de strafprocedure (2005) 



“Momenteel zijn onze systemen conform in de mate dat de processen-verbaal 
worden afgedrukt, ondertekend en op papier verstuurd.  

Documenten elektronisch overmaken, via digitale weg- dat blijft delicaat” 
 



“Voor de elektronische documenten bestaat nog geen 
archiveringsstrategie omdat er zich geen problemen stellen”  



“Het is een archaïsch systeem, maar het is onontbeerlijk voor 
opzoekingen, voor de administratieve dienstverlening en voor de 

opmaak van statistieken” 



Model voor een hybride beheer van een werkproces 



1. Aanzet 

2. Opening 

3. Inlichtingen 

4. Analyse 

5. Beslissing 

6. Validering 

7. Communicatie 

8. Beroep 

9. 
Herziening 

10. 
Uitvoering 

11. 
Resultaten 

12. 
Afsluiting 

T0 

Activiteitenproces of behandeling van een dossier  
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Activiteitenproces of behandeling van een dossier  

In een vroeg 
stadium voorzien 



Systeem voor records management 

• Beheer van een pluridisciplinair project 
 
 

 

T0 



ISO 30301:2011 Information and documentation 
Management systems for records Requirements 

T0 



Systeem voor records management 

• Beheer van een pluridisciplinair project 
• Ontwikkeling van de tools 

– Selectielijst 

– Ordeningsplan 

– Metadataschema 

⇒  Beheer van de tools in de tijd! 
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• Ontwikkeling van de tools 

– Selectielijst 

– Ordeningsplan 

– Metadataschema 

⇒  Beheer van de tools in de tijd! 

• Change management 

• Intern of uitbesteden? 
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Denkoefening over de levenscyclus (aanmaak, beheer, bewaring,...) 
 
 
 
 
 
Talrijke (Belgische en Europese) wetteksten  

En op wettelijk vlak ? T0 



eIDAS en Digital Act 

Reglement e-IDAS (n°910/2014) 
 

• Elektronische identificatie 
• Vertrouwensdiensten 

 
  

Belgische wet: “Digital Act” (21 juli 2016) 
 

• Elektronische archiveringsdienst 
• Digitale kopie 

 

T0 



Algemene Verordening  Gegevensbescherming (in de 
overheidssector) 

• Zijn er persoonsgegevens? 
 
• Naleven van de AVG: van de inzameling tot het wissen 
 
 
 Grote principes 

 
 

 
Wettelijkheid (wettelijke verplichting…) 

Minimalisering 

Veiligheid 

Privacy by design 

Betrouwbaarheid van de gegevens 
 

T0 



« Organisatorische » verplichtingen van de AVG 

DPO 

Verwerkingsregister (ordeningsplan, selectielijst?) 

Onderaanneming 

Hosting in Europa? 

 
 

1 

2 

3 

4 

T0 



Andere wetteksten 

• Richtlijn PSI II (Wet van 4 mei 2016) 
– Formaat van de gegevens: open (indien mogelijk) 

 
 
 
• Archiefwet (24 juni 1955  mei 2009) 

– Verbod om bestuursdocumenten te vernietigen zonder toestemming van 
het Rijksarchief (selectielijst) 

T0 



 
 

1. Aanzet 
Motivatie van de 
aanvraag van een 

dienst, een klacht … 

Activiteitenproces of behandeling van een dossier: stap 1 

Toegankelijkheid van de administratie 
 
Elektronische identificatie 
 Elektronische identiteitskaart 
 
E-gov: wat met het opslaan van de transacties – en met de 
archivering?  

T0 2 



 
 

2. Opening 
Het dossier , de 
activiteit of de 

workflow wordt 
officieel gestart 

Activiteitenproces of behandeling van een dossier : stap 2 

1 3 

Bij hybride format/drager?  
 
Het dossier wordt geopend in het systeem: 
opslaan van metadata (23081, Dublin Core, 
intern schema) (automatische opslag?) 
 
AVG: Gegevensinzameling (minimalisering) 
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Definitie van de velden (titel, beschrijving, 
format) 
Normen 
Standaarden 

 > Aanpassing 
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•   Kenmerken: 
Methode van invoer 

Al dan niet verplicht 
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•    Registratieformaat 
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3. Inlichtingen 
Gegevensinzameling en 
voorbereiding van het 
dossier om de vraag te 

behandelen 

Activiteitenproces of behandeling van een dossier :  stap 3 

2 4 

Informatiedeling: authentieke bronnen 
 
Betrouwbaarheid van de ingezamelde gegevens: het verzamelen van metadata m.b.t. de 
herkomst en de context is noodzakelijk 
 
“Symbiose” tussen de systemen die bevraagd worden: interoperabiliteit van de tools, intern 
maar ook extern 



 
 

4. Analyse 
De ingezamelde 

gegevens worden 
geanalyseerd om de 

beslissing over de initiële 
vraag te verantwoorden: 

aanvaarding of 
weigering?  

Activiteitenproces of behandeling van een dossier :  stap 4 

3 5 

Gebruik van analysetools? Indien de gegevens automatisch worden geanalyseerd, 
moeten ze dan geïndexeerd worden?  
 
Linked data? OCR? 
 
Waarde/ Bewijskracht 
 
eIDAS : Principe van niet-discriminatie 



 
 

5. Beslissing 
De analyse leidt tot 

besluiten en objectieve 
feiten op basis waarvan 

een positieve of 
negatieve beslissing kan 

worden genomen  

Activiteitenproces of behandeling van een dossier :  stap 5 

4 6 

Goed beheer en bewaring van de metadata om de betrouwbaarheid van de systemen en de 
ingezamelde informatie te garanderen 
 
AVG: recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing (wettelijke 
uitzonderingen zijn mogelijk) 



 
 

6. Validering 
In een aantal gevallen 
moet de hiërarchische 

overste  de beslissing van 
de expert valideren 

Activiteitenproces of behandeling van een dossier :  stap 6 

5 7 

Geautomatiseerde workflow : noodzaak om de processen in kaart te brengen & 
verantwoordelijkheden te bepalen  
 
Onmogelijkheid om het document te wijzigen (toegangsbeheer) 
 
Elektronische handtekening/ Elektronische tijdstempel 
 
Bewaring van de elektronische handtekening / elektronische tijdstempel?  



 
 

7. Communicatie 
De persoon die de initiële 
vraag heeft gesteld moet 

op de hoogte worden 
gebracht van de 

beslissing. Vaak moet die 
beslissing ook worden 
meegedeeld aan een 

andere dienst.  

Activiteitenproces of behandeling van een dossier :  stap 7 

6 8 

Metagegevens + ordeningsplan die aangeven waar zich persoonsgegevens bevinden en dus 
vermijden dat deze openbaar worden gemaakt 
 
Ordeningsplan: best practices, registratie (xls ? xml ? beheer van de historiek) 
 
Géén digitale kloof/ Toegankelijkheid van de administratie  
 
Welke sporen van de communicatie moeten worden bewaard?  



 
 

8. Beroep 
Eventueel recht op 

beroep tegen de 
beslissing 

Activiteitenproces of behandeling van een dossier :  stap 8 

7 9 

Naleven van de wettelijke termijnen (selectielijst) 
 
Kan deze termijn worden verlengd na de afsluiting van het dossier? 
  
Belang van toegang tot en opzoeken van de informatie 



 
 

9. Herziening 
Mogelijkheid tot 
rechtzetting of 

bevestiging van de 
beslissing 

Activiteitenproces of behandeling van een dossier :  stap 9 

8 10 



 
 

10. Uitvoering 
De beslissing  leidt tot 

het uitvoeren van 
concrete acties 

Activiteitenproces of behandeling van een dossier : stappen 10 en 11 

9 

Nieuwe verantwoordingsstukken moeten in het dossier worden geïntegreerd, met de 
bijhorende metagegevens 

 
 

11. Resultaten 
N.a.v. uitgevoerde acties, 
moet het dossier worden 

aangevuld 

Sporen die moeten worden bewaard in het systeem, zelfs indien andere systemen worden gebruikt 
(vb.: boekhouding) 



 
 

12. Afsluiting 
(en vervolg) 
De activiteit of 

dienstverlening zijn 
uitgevoerd en beëindigd  

Activiteitenproces of behandeling van een dossier :  stap 12 

11 

Afsluiting? Welk criterium? 
Het afronden van de operationele activiteit? Archivering? Het aflopen van de termijn voor 
beroep ? Verjaring? Dossier dat niet meer wordt gewijzigd?  

 
Op wettelijk vlak ? Verschillende teksten 

Digital Act : 
Bewaring en digitalisering 
Gekwalificeerd of niet gekwalificeerd  
Intern of extern 

Openbaarheid van bestuur 
Hergebruik van overheidsinformatie 
Archiefwet  
AVG:  

Minimalisering: anonimisering?  
Verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang 

 
Overbrenging naar het Rijksarchief of vernietiging: normen OAIS / PAIMAS 
 
Leidt het afsluiten van de operaties tot een digitaliseringsproces? Digitalisering met het oog op 
gekwalificeerde elektronische archivering? Digitalisering ter vervanging van het papieren dossier? 



Besluit–  
Hybride informatiebeheer 

Informatie = strategisch bronnenmateriaal 
 
 
 
Context 
 
 
 
Uitdagingen 
 
 
 
Informatiebeheer= globale aanpak 

Afwijkingen 
Evoluties 

Beveiliging 
Valorisatie 



Alle informatie 

Papier of digitaal 

 
Databases 

 
e-mails 

 
Intranet – Cloud 

 
Sociale netwerken 
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Volledige levenscyclus 



Alle actoren 

Interdisciplinariteit 
 
 
Steun vanuit de hiërarchie 
 
 
Instantie voor informatiebeheer (Chief Information Officer) 
 
 
Gebruikers 
 
 

CIO 



Alle regels 

Juridische normen 
 
 
Technische normen 
 
 
Standaarden – Beleid– Richtlijnen 



Merci de votre attention  
Thank you for your attention 

Dank u voor uw aandacht 
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