Provinciale Baseline Informatiehuishouding
normenkader voor duurzaam toegankelijke en
betrouwbare overheidsinformatie

Toolkit Zelfevaluatie(instrument)

Handleiding voor gebruik
Met het Zelfevaluatie(instrument) Provincale Baseline Informatiehuishouding kan de
provincie zelfstandig, aan de hand van een aantal toetsvragen, en op een
systematische wijze, de kwaliteit van (een deel van) haar (digitale)
informatiehuishouding (eventueel ondersteund door betrokken deskundigen en een
auditor) in kaart brengen en beoordelen. De uitkomsten van de zelfevaluatie geven
een duidelijk beeld over de huidige situatie en de noodzakelijke verbeterpunten.
Desgewenst kan een organisatie de intern uitgevoerde zelfevaluatie laten reviewen
door een interne of externe auditor.
Bij het in kaart brengen en beoordelen van de kwaliteit van uw (digitale)
informatiehuishouding is het van groot belang dat u alle relevante documentatie en
neerslag aantoonbaar en navolgbaar inzichtelijk maakt en ordentelijk bewaard.
Zeven hoofdnormen
Het zelfevaluatie(instrument) Baseline bestaat uit een vertaling van de inhoud van
vigerende wet- en regelgeving en belangrijke internationale standaarden naar zeven
hoofdnormen. De zeven hoofdnormen die in dit instrument aan de orde komen,
hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Norm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Verantwoordelijkheden
Inrichting organisatie
Informatiebeleid
Informatieontwerp
Informatiesysteem
Creatie en gebruik van informatie
Beheer van informatie

Vijf niveaus
Bij het inzichtelijk maken van de huidige situatie (de beoordeling) en de noodzakelijke
verbeterpunten ten behoeve van de (digitale) informatiehuishouding, wordt gebruik
gemaakt van een indeling in vijf niveaus. De opbouw van de vijf niveaus is oplopend
qua zwaarte en kan als volgt worden weergegeven:
Niveau
1.
2.
3.
4.
5.

Wijze omgaan met informatiehuishouding
Niets vastgelegd en niets bekend
Niets vastgelegd maar wel bekend
Vastgelegd en bekend
Vastgelegd, bekend en nageleefd
Vastgelegd, bekend, nageleefd en gecontroleerd

In de zelfevaluatie kunt u per vraag in de kolom ‘Antwoord’ met ja/nee aangeven of u
er wel/niet aan voldoet. Vervolgens kunt u in de kolom waarderingsniveau per vraag
met een cijfer (1 t/m 5) aangeven, in hoeverre u hieraan voldoet. Belangrijk is, dat u
dit aantoonbaar kunt onderbouwen met behulp van relevante documentatie.
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Beoordelings- en ambitieniveau
Per onderwerp ofwel hoofdnorm kunt u afhankelijk van de diverse scores aan het
einde van elk van de zeven onderwerpen aangeven en beargumenteren, waar u
momenteel staat (beoordelingsniveau), naar welk niveau u streeft (ambitieniveau).
En welke stappen of maatregelen u neemt om hier te komen. Bij beoordelings- en
ambitieniveau kunt u het niveau aangeven door het corresponderende cijfer te
omcirkelen. Op basis van de uitkomsten kunt u per hoofdnorm en voor het geheel het
volwassenheidsniveau van de (digitale) informatiehouding in uw organisatie bepalen.
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1.

Verantwoordelijkheden
Toetsvragen

1.

1.1

1.2

1.3

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens de secretaris / directeur draagt voor de duurzame
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven.
Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de (duurzame)
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van (digitale) informatie binnen de provincie
vastgesteld, vastgelegd, toegewezen en gemandateerd?
Zo ja,
Zijn de volgende functies beschreven en belegd bij de genoemde personen?
- de hoofdverantwoordelijkheid voor het (duurzaam) beheren en bruikbaar
houden van (digitale) informatie ligt bij een persoon (Manager) met voldoende
gezag om deze functie uit te kunnen voeren;
- de verantwoordelijkheid voor alle aspecten van het (duurzaam) beheren en
bruikbaar houden van (digitale) informatie (ontwerp, implementatie, onderhoud
en werking van informatiesystemen) ligt bij documentaire informatiespecialisten
en/of andere deskundigen;
- het stimuleren en ondersteunen van het informatiebeleid is een
verantwoordelijkheid van alle leidinggevenden in de organisatie;
- de verantwoordelijkheid om benodigde documentatie accuraat beschikbaar en
leesbaar te maken voor de medewerkers (door bv. systeembeheerders);
- de verantwoordelijkheid voor het creëren en beheren van juiste en volledige
(duurzame, digitale) informatie;
- het beleggen van de verantwoordelijkheid voor de informatie/ het
informatiesysteem bij een eigenaar;
- het beleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het proces,
zodat het proces achteraf controleerbaar is.
In de instellingsbeschikking van uitvoeringsorganisaties, adviescolleges,
projectorganisaties en overige bij de provincie behorende bestuursorganen zonder
rechtspersoonlijkheid zijn de verantwoordelijkheden voor de duur-zame
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie belegd?
Zijn bij de inrichting van samenwerkingsverbanden zoals ketenprocessen en
interprovinciale organisaties de verantwoordelijkheden voor de duurzame
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Toetsvragen

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie belegd en beschreven?

1.4

1.5

Zo ja,
Zijn hiertoe heldere, gedragen afspraken vastgelegd die vorm en inhoud geven
aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
informatiehuishouding van de overheid?
Heeft u bij het gebruik van een (ICT)product of dienst van derden de leverancier
contractueel verplicht de (duurzame) toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de
betreffende informatie te garanderen?
Heeft u ook bij organisatiewijzigingen de continuïteit (overdracht van taken en
bijbehorende informatie) van en de verantwoordelijkheid voor de (duurzame)
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie tijdig en adequaat in een
regeling geborgd, conform de regels omtrent Reorganisatie, Opheffing en
Privatisering?

Beoordelingsniveau
Ambitieniveau

Sterke punten

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Verbeterpunten
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2.

Inrichting organisatie
Toetsvragen

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

Inrichting organisatie
De inrichting van processen, organisatie, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor de borging
van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie.
Zijn de maatregelen ten behoeve van (duurzame) toegankelijkheid en
betrouwbaarheid van informatie opgenomen in de cyclus van planning en control, in
het risicomanagement en in de overige relevante processen en procedures?
Zo ja,
- is de IC-functie ingericht en wordt daarin aandacht besteed aan (duurzame)
bruikbaarheid van informatie?
- is de afgelegde verantwoording over de bedrijfsvoering gebaseerd op een
uitgevoerde risico-analyse waarin ook aandacht is voor de (duurzame)
bruikbaarheid van informatie?
Zijn medewerkers en lijnmanagers toegerust voor, en gehouden aan het (duurzaam)
toegankelijk en betrouwbaar houden van de informatie in hun processen?
Zo ja,
- is er voorzien in een permanent opleidingsprogramma voor het management en
de gebruikers gericht op hun rollen en verantwoordelijkheden bij het creëren en
opnemen van informatie in systemen?
- heeft u voldoende opslagcapaciteit en andere benodigde resources ter
beschikking?
Is de (beleids)adviserende en ondersteunende functie voor het informatiebeheer
adequaat ingevuld?
Zo ja,
Hebben de functionarissen die zijn belast met (beleids)adviserende en
ondersteunende taken ten aanzien van het informatiebeheer toereikende
bevoegdheden en middelen?
Is (duurzame) toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie een terugkerend
aandachtspunt in het auditjaarplan van de provincie?
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Toetsvragen

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

Zo ja,
Is de (duurzame) toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie recentelijk
door de auditdienst getoetst?
Beoordelingsniveau
Ambitieniveau

Sterke punten

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Verbeterpunten
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3.

Informatiebeleid
Toetsvragen

3.

3.1

3.2

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

Informatiebeleid
Voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn binnen de provincie standaarden gedefinieerd en in gebruik. Voor
zover aanwezig zijn landelijk geldende richtlijnen van toepassing.
Heeft u beleid voor het (duurzaam) beheren van informatie vastgesteld en
gedocumenteerd?
Zo ja,
- wordt dit beleid uitgedragen door het (hoogste) management?
- voldoet het beleid aan de volgende eisen?
- beleid is afgeleid van een analyse van de bedrijfsactiviteiten;
- beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien;
- beleid is in overeenstemming met wet- en regelgeving, geadopteerde
standaarden/"best practices";
- de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid is aan een
persoon opgedragen.
- heeft u in het informatie- en archiefbeleid risicoklassen voor informatie voor
uw organisatie, een ordeningsstructuur gedefinieerd?
- is in dit beleid aandacht geschonken aan de (minimaal) verplichte metadata (zie
norm 3.5), standaarden, bewaartermijnen en ondersteunende systemen die
worden gebruikt?
- heeft u audits naar de naleving van het beleid op informatiebeheer ingepland?
- worden deze audits naar de naleving van het informatiebeleid regelmatig
uitgevoerd?
- wordt het beleid regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld?
Heeft uw organisatie een samenhangend beleidsprogramma voor het (duurzaam)
beheren van informatie vastgesteld, dat de volgende aandachtpunten omvat?:
- de vaststelling van welke records in elk bedrijfsproces zouden moeten worden
gemaakt en welke informatie in records moet worden vastgelegd;
- de beslissingen volgens welke structuur records behoren te worden opgemaakt
en vastgelegd en welke technologieën, daarbij zouden moeten worden
toegepast;
- de vaststelling welke metadata bij het record behoren te worden gecreëerd en
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Toetsvragen

3.3
3.4

3.5

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

tijdens de verschillende (beheer)processen en hoe deze metadata moeten
worden gekoppeld en beheerd;
- de beslissing hoe de gegevens zodanig worden geordend dat aan de eisen van
gebruik kan worden voldaan?
Wordt binnen de provincie een gemeenschappelijke taal gebruikt voor het
beschrijven van processen en informatie?
Zijn er binnen de provincie beheerregimes voor informatie gedefinieerd, met voor
iedere regime het vereiste niveau van: beheer, beveiliging en duurzame
toegankelijkheid en betrouwbaarheid?
Zo ja,
- heeft u (proceseigenaar/manager) maatregelen getroffen, die waarborgen dat
informatie openbaar kan worden gemaakt?
- heeft u bij het opstellen van die maatregelen rekening gehouden met de
wetgeving op uw beleidsterrein en indien van toepassing de beperkingen van de
Wbp en de Wob?
- heeft u bij de afweging over hoelang informatie in een systeem dient te worden
onderhouden rekening gehouden met de context van wet- en regelgeving, eisen
van de bedrijfsvoering en verantwoording (en het risico, dat gelopen wordt)?
- is er ten behoeve van het duurzaam toegankelijk en betrouwbaar houden van
informatie invulling gegeven aan een te hanteren bewaarstrategie (conversie,
migratie, emulatie)?
Heeft uw organisatie als richtsnoer de standaard voor metadata "de richtlijn
metadata voor de rijksoverheid" (27 nov.07) geadopteerd?
Zo ja,
- heeft u gewaarborgd, dat records ook metadata noodzakelijk om een transactie
te documenteren, bevatten, zodanig dat:
- de structuur van records, d.w.z. formaat en de relaties tussen de elementen van
het digitale archiefstuk intact blijft;
- de context waarin records zijn opgemaakt, ontvangen en gebruikt, duidelijk
behoort te zijn (inclusief het bedrijfsproces, waarvan de transactie onderdeel is,
de datum en het tijdstip van de transactie en de deelnemers in de transactie);
- de relatie tussen de records, apart bewaard, maar tezamen een dossier
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-

-

-

-

-

-

-

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

vormend, aanwezig zijn.
heeft u gewaarborgd, dat beleid en procedures en de praktijk van het
(duurzaam) beheren van (digitale) informatie leiden tot (gezaghebbende)
records, die de volgende kenmerken hebben?:
authenticiteit, beleid en procedures zijn geïmplementeerd, die de creatie,
ontvangst, verzending, het onderhoud en vernietiging van records contoleren,
om ervoor te zorgen, dat personen, die records maken, geautoriseerd en
geïdentificeerd zijn en dat records afgeschermd zijn van ongeautoriseerde
toevoegingen, verwijderingen, verandering, gebruik en geheimhouding;
records zijn opgemaakt op het moment van de transactie of de gebeurtenis,
waarop ze betrekking hebben of direct erna, door personen die directe kennis
van feiten hebben of door hulpmiddelen die routinematig worden gebruikt in het
bedrijfsproces voor de uitvoering van de transactie;
elke geautoriseerde annotatie, toevoeging of verwijdering in een record moet
worden vastgelegd en herkenbaar zijn;
een bruikbaar record is een record waarvan vindplaats bekend is, dat kan
worden teruggevonden, weergegeven en geïnterpreteerd. Weergave in directe
relatie tot het bedrijfsproces of de transactie, dat het heeft geproduceerd moet
mogelijk zijn.
heeft u procedures en maatregelen getroffen die er voor zorgen, dat alle records
worden getoetst voordat ze worden opgeslagen, op invulling van verplichte
velden (metadata), zoals vastgesteld en gedocumenteerd in het
metadataschema en dat de door het werkproces gestelde authenticiteit-criteria
worden getoetst? (Eisen aan metadata)
heeft u maatregelen getroffen die waarborgen, dat alle recordbeheerprocessen,
die op een record of een groep van records worden uitgevoerd, worden
gedocumenteerd en alle veranderingen m.b.t. inhoud, vorm en structuur van een
record als gevolg van beheershandelingen worden gedocumenteerd.?
heeft u maatregelen getroffen die ervoor garant staan, dat metadata m.b.t. een
record net zolang bewaard worden als het originele record blijft bestaan?
heeft u vastgesteld op welke wijze metadata moeten worden opgeslagen? (Alle
metadata samen of apart bij de records in de database)
heeft u maatregelen getroffen, die garanderen, dat de link tussen de metadata
en het object met welke zij in relatie staan altijd te achterhalen blijft?
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Toetsvragen

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

heeft u maatregelen getroffen, die waarborgen, dat alle beheeractiviteiten met
betrekking tot metadata worden gedocumenteerd, bij voorkeur vastgelegd op
basis van de inloggegevens en workflow (naam gebruiker/beheerder, de
bevoegdheid, het object waarop is uitgevoerd, het resultaat van de beheeractie,
tijd en datum van de uitvoering)?
- heeft u vastgelegd welke metadata dienen te worden gecreëerd bij de records
tijdens de verschillende (beheer)processen? Zijn deze beslissingen gebaseerd
op de organisatiebehoeften, de wet- en regelgeving en een risicoanalyse van de
bedrijfsvoering?
- heeft u in een procedure vastgelegd op welke manier de metadata worden
gekoppeld en beheerd?
Wordt de provinciale selectielijst toegepast?
-

3.6

3.7

Zo ja,
Beschikt u over een door de minister vastgestelde en in de Staatscourant
gepubliceerde selectielijst op basis waarvan u kunt bepalen welke informatie
duurzaam bewaard moet blijven en welke informatie (op termijn) in aanmerking
komt voor vernietiging?
- heeft u beleid en richtlijnen voor het converteren of migreren van informatie van
het ene naar het andere systeem, vastgesteld?
- heeft u een procedure vastgesteld, die de kwaliteit van de
geconverteerde/migreerde informatie, waarborgt?

Beoordelingsniveau
Ambitieniveau

Sterke punten

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Verbeterpunten
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4.

Informatieontwerp
Toetsvragen

4.

4.1

4.2

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

Informatieontwerp
De vereiste classificatie en samenhang van producten, processen, informatie en verantwoordelijkheden zijn bepaald door
middel van risicomanagement, rekening houdend met wet- en regelgeving.
Zijn per proces op basis van een risicoanalyse de transacties/processtappen
gedefinieerd waarover verantwoording moet kunnen worden afgelegd.
Zo ja,
- is de afgelegde verantwoording over de bedrijfsvoering gebaseerd op een
uitgevoerde risico-analyse?
- is voor iedere transactie het beheerregime vastgesteld?
Zijn per transactie eisen gesteld aan de informatie waarmee de transactie wordt
vastgelegd?
Zo ja,
Is hierbij rekening gehouden met:
- de verantwoordelijke rol;
- de minimaal vast te leggen contextgegevens;
- op welke gegevensdrager de informatie zal worden vastgelegd;
- de bewaartermijn en overige duurzaamheideisen en -beperkingen;
- specifieke toegankelijkheidseisen en -beperkingen;
- de van toepassing zijnde uitwisselbaarheidseisen.
Zie ook 3.5

Beoordelingsniveau
Ambitieniveau

Sterke punten

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Verbeterpunten
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5.

Informatiesysteem
Toetsvragen

5.

5.1

5.2

5.3

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

Informatiesysteem
(Geautomatiseerde) systemen waarmee informatie wordt beheerd ondersteunen aantoonbaar de eisen van duurzame
toegankelijkheid en betrouw-baarheid, op het niveau van het geldende beheerregime.
Voldoen de architectuur en de inrichting van het systeem aan een van de nationaal
en internationaal geaccepteerde standaards en is dit verifieerbaar?
Zo ja,
Voldoet de door u gebruikte standaarden voor het opslagformaat van informatie aan
de volgende eisen?:
- het opslagformaat is gedocumenteerd;
- het is een open standaard, tenzij dat onmogelijk is;
- compressie is alleen toegestaan indien aantoonbaar geen informatieverlies
optreedt;
- het opslagformaat kent geen encryptie.
In geval het niet mogelijk is een open standaard te gebruiken, vindt overleg plaats
met
de beheerder van de betrokken archiefbewaarplaats over een mogelijk alternatief.
Voldoen de infrastructurele componenten waarvan het systeem gebruikmaakt
(besturingsprogram-matuur, apparatuur, opslagformaat, drager, elektronische
handtekening, etc) blijvend aan de geldende standaarden?
Zo ja,
Welke maatregelen heeft u hiertoe getroffen en is dit verifieerbaar en
gedocumenteerd?
Heeft u maatregelen getroffen, die waarborgen, dat informatiesystemen, waarin
records worden bewaard en beheerd worden gedocumenteerd en dat hierbij
nadrukkelijk aandacht is besteed aan duurzame toegankelijkheid en
betrouwbaarheid van informatie?

Beoordelingsniveau
Ambitieniveau

Sterke punten

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Verbeterpunten
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Toetsvragen

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5
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6.

Creatie en gebruik van informatie
Toetsvragen

6.

6.1

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

Creatie en gebruik van informatie
Bij het creëren, (bewaren) en gebruiken van informatie worden de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid en
betrouwbaarheid in acht genomen.
Wordt bij het uitvoeren van een transactie conform het informatieontwerp
vastgesteld of er sprake is van het creëren van duurzaam bruikbare informatie en
worden de vereiste contextgegevens direct vastgelegd?
Zo ja,
Welke maatregelen heeft u hiertoe getroffen en is dit verifieerbaar en
gedocumenteerd?

6.2

6.3

Zie ook 3.5
Worden ten behoeve van het vastleggen van het gebruik van informatie
contextgegevens/metadata vastgelegd?
Zo ja,
Welke maatregelen heeft u hiertoe getroffen en is dit verifieerbaar en
gedocumenteerd?
Kan de indiener van een verzoek om informatie geïnformeerd worden over de
aanwezige informatie?
Zo ja,
Welke maatregelen heeft u hiertoe getroffen en is dit verifieerbaar en
gedocumenteerd?
-

-

heeft u maatregelen getroffen, die waarborgen dat informatie openbaar kan
worden gemaakt?
heeft u bij het opstellen van die maatregelen rekening gehouden met de
wetgeving op uw beleidsterrein en indien van toepassing de beperkingen van de
WBP, VIR-BI en de WOB?
heeft uw provincie de beschikking over een systeem ten behoeve van actieve
openbaarmaking?
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6.4

-

-

-

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

wordt de te beschikbaar te stellen informatie eerst in een afgeleide
gegevensverzameling opgenomen, vanwaaruit de openbaarmaking plaatsvindt?
heeft u per record vastgelegd of er beperkingen zijn ten aanzien van de
openbaarheid?
wordt ieder verzoek om informatie, dat voldoet aan de in de wet gestelde eisen,
in behandeling genomen?
heeft u eisen geformuleerd voor het terugzoeken, gebruiken en verzenden van
informatie tussen de bedrijfsprocessen en andere gebruikers en hoe lang ze
dienen te worden bewaard om aan die eisen te kunnen voldoen?;
heeft u eisen geformuleerd voor het terugzoeken, gebruiken en verzenden van
informatie tussen u en de andere organisaties en hoe lang ze dienen te worden
bewaard om aan die eisen te kunnen voldoen?;
is het mogelijk door middel van een zoekopdracht alle informatie op elk
aggregatieniveau en hun metadata terug te vinden met in achtneming van de
autorisaties?

Beoordelingsniveau
Ambitieniveau

Sterke punten

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Verbeterpunten
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7.

Beheer van informatie
Toetsvragen

7.

7.1

7.2
7.3

7.4

Antwoord
Ja
Nee

Waarderingsniveau
1 t/m 5

Beheer van informatie
De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie is tot het moment van verwijdering gewaarborgd, en de
verwijdering verloopt conform vastgelegde procedures.
Kan op ieder moment de relatie tussen de informatie en de contextgegevens
worden gelegd?
Zie ook 3.5
Heeft de organisatie op ieder moment inzicht in de vereiste informatie, inclusief haar
verblijfplaats en haar toegankelijkheid en betrouwbaarheid?
Vindt verwijdering van informatie alleen plaats bij vervanging, vernietiging of
overdracht, door de daartoe geautoriseerde personen en volgens het daartoe
vastgelegde protocol en is dit verifieerbaar?
Zo ja,
- heeft u maatregelen getroffen zodat geborgd is, dat altijd voorafgaand aan de
vernietiging van informatie, die voor vernietiging in aanmerking komt, een
overzicht van de te vernietigen informatie wordt vervaardigd?
- heeft u maatregelen getroffen zodat vernietiging van informatie alleen op basis
van een bewaar-schema of op basis van de regels voor noodvernietiging en na
autorisatie kan plaatsvinden?
- heeft u onderzocht of informatie op een zodanige manier vernietigd wordt, dat
reproductie niet meer mogelijk is?
Wordt informatie waarvan de bewaartermijn is verstreken vernietigd en wordt de
vernietiging zorgvuldig gedocumenteerd?
-

-

heeft u een procedure en maatregelen getroffen, waarmee op basis van het
vigerende bewaar-schema, de vernietiging van de hiervoor in aanmerking
komende informatie is geborgd?
is in deze procedure opgenomen, dat van iedere vernietiging een verklaring
wordt opgesteld?
bevat deze verklaring ten minste een specificatie van de vernietigde documenten
en is in de verklaring aangegeven op grond waarvan en op welke wijze de
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vernietiging heeft plaatsgevonden?
Vindt vervanging van informatie die conform de selectielijst blijvend bewaard dient
te worden alleen plaats met een machtiging van OCW en wordt dit zorgvuldig
gedocumenteerd?
Zo ja,
- heeft u voor de vervanging van records, die niet als te vernietigen worden
aangemerkt, een goedgekeurde machtiging voor vervanging van OCW?
- heeft u van de vervanging een verklaring opgesteld en bevat deze verklaring ten
minste een specificatie van de vervangen archiefbescheiden, op grond waarvan
en op welke wijze de vervanging is geschied?
- heeft u de verklaring bewaard?
Wordt informatie die conform de bewaartermijn blijvend bewaard dient te worden,
binnen 20 jaar overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats?
heeft u (zorgdrager) alle records, die niet voor vernietiging in aanmerking komen
en ouder zijn dan 20 jaar, met inachtneming van de regels gesteld door de
AmvB naar (het e-depot) NA overgebracht?
- heeft u (zorgdrager) records, die niet voor vernietiging in aanmerking komen,
eerder dan wettelijk verplicht naar (het e-depot) NA overgebracht?
- heeft u (zorgdrager) een machtiging van de minister van OCW ontvangen voor
records in het archief, die niet voor vernietiging in aanmerking komen om deze
ten hoogste tien jaar later dan wettelijk verplicht naar een e-depot over te
brengen?
- heeft u (zorgdrager)van de overbrenging van records, die niet voor vernietiging
in aanmerking komen samen met de beheerder van (het e-depot) NA
verklaringen opgesteld, die tenminste een specificatie van de overgebrachte
records bevat?
- heeft u met betrekking tot deze records besluiten bij de verklaringen gevoegd?
- heeft u bij de overbrenging van records, die niet voor vernietiging in aanmerking
komen beperkingen aan de openbaarheid gesteld?
Worden ten behoeve van het vastleggen van het beheer van informatie
contextgegevens vastgelegd?
Als u na de coversie/migratie/emulatie (migratie naar andere software, reproductie
-

7.7
7.8
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door middel van emulatie of een toekomstige wijze van reproductie) vaststelt, dat
zich afwijkingen in de structuur, inhoud of vorm van records hebben voorgedaan,
legt u de afwijking dan vast in een document en wordt dit bewijs bewaard?
Heeft u alle beheeractiviteiten met betrekking tot de systemen waarmee informatie
wordt beheerd en bewaard, vastgelegd?
Heeft u bij besluiten omtrent de vervanging van bescheiden door reproducties en bij
besluiten omtrent de vervreemding van bescheiden rekening gehouden met:
- de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;
- de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;
- de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;
en
- het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor
overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch
onderzoek?

Beoordelingsniveau
Ambitieniveau

Sterke punten

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Verbeterpunten
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