Ingekomen
11 WV. 2019
Regionaal Archief Rivierenland

BSR

Bezoekadres J.S. de Jongplein 3
4001 WGTiel
Telefoon

(0344)612 230

E-moil
Website

info@regionaalarchiefrivierenland.nl
www.regionaalarchiefrivierenland.nl

Aan het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland
Postbus 18
4000 AA Tiel

llllilllll
Onderwerp: Toezichthoudende rol vanuit Regionaal Archief Rivierenland
Datum, 6 november 2019
Ons kenmerk: 1628-10703
Geacht bestuur.
U ontvangt dit schrijven omdat in de Archiefverordening BSR 2019 (vastgesteld
in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 juni 2019) in
artikel 13 en 19 is opgenomen dat de archivaris eenmaal per jaar verslag
uitbrengt aan het dagelijks bestuur over de wijze van uitoefening van het
toezicht op het beheer, alsmede over het beheer van de archiefbescheiden die
zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
Elke overheidsorganisatie dient een op de eigen organisatie toegespitste
archiefverordening vast te stellen. Een archiefverordening regelt de zorg die het
bestuur heeft voor de archiefbescheiden, het beheer, de personele en financiële
middelen en het toezicht van de archivaris op het beheer. De archiefverordening
BSR vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 juni 2019 voldoet aan de
wettelijke eisen. De concept verordening werd overigens door uw organisatie
(afdeling juridische zaken) niet besproken met het RAR en ook niet met de
Functionaris informatiebeveiliging en Archief van BSR. Dat is natuurlijk op zich
een vreemde gang van zaken, zeker omdat u in de archiefverordening bepaalde
taken neerlegt bij het RAR. Het is dan gebruikelijk om voor vaststelling te
overleggen met de archiefdienst. Ondertussen is er op ambtelijk niveau al
overleg tussen het RAR en BSR. Aan de herziening van de archiefverordening
werkt BSR op dit moment al.
Een besluit informatiebeheer bevat de voorschriften voor het beheer van de niet
naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. De
archiefverordening BSR 2019 regelt momenteel niet direct dat er een besluit
informatiebeheer moet worden vastgesteld. De archiefverordening stelt wel dat
het dagelijks bestuur een beheerder aanwijst. Vaak gebeurt dat in een besluit
informatiebeheer. Ook wordt in een besluit informatiebeheer opgenomen welke
zaken u tijdig dient voor te leggen aan de archivaris. Het RAR heeft altijd
aangegeven (tot uitkomst van een werkgroep welke zich bezig houdt met de rol
van de archiefdienst bij gemeenschappelijke regelingen) dat zij voorlopig een
toezichthoudende rol wenst bij BSR. U heeft die zaken nu opgenomen in de
archiefverordening. Nergens is echter een vooraf adviserende rol voor de
archiefdienst ingeruimd, en dat is ongewenst. Overigens handelt uw organisatie
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op dit moment wel conform de wens van het RAR ten aanzien van tijdig
voorleggen en advisering en dat stellen wij ook zeer op prijs. De contacten met
de Functionaris informatiebeveiliging en Archief zijn goed en een voorbeeld voor
hoe contact tussen een gemeenschappelijke regeling en archiefdienst kunnen
lopen. Over het mogelijk opstellen van een besluit informatiebeheer vindt
momenteel ook ambtelijk overleg plaats met BSR.
Hierbij wil ik nogmaals herhalen wat u op kunt nemen in de procedure bij
projecten die een relatie hebben met informatie. Daardoor kunt u altijd tijdig
mededeling doen aan de archivaris van een voornemen tot:
•

•
•

opheffing, samenvoeging of splitsing van een organisatieonderdeel of
overdracht van één of meer taken aan een ander organisatieonderdeel,
overheidsorgaan of rechtspersoon;
verandering van de plaats van bewaring van niet naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte informatie;
conversie, migratie of emulatie van informatie.

In het geval u de hierna genoemde handelingen met betrekking tot informatie wil
uitvoeren dan is vooraf positief advies van de archivaris vereist:
• ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een systeem waarmee
en/of waarin informatie beheerd en/of bewaard wordt;
• vervanging als bedoeld in artikel 7 van de wet;
• vervreemding als bedoeld in artikel 8 van de wet;
• bouw, ingebruikneming, verbouw, inrichting, verandering van
archiefruimten;
• overdracht van informatie van een organisatieonderdeel aan een ander
organisatieonderdeel.
Een overheidsorganisatie moet ingevolge art. 16 van de Archiefregeling
kwaliteitszorg op haar informatie- en archiefbeheer toe te passen. Dit houdt in
dat BSR met behulp van een kwaliteitssysteem structureel werkt aan het
verbeteren van haar informatiehuishouding. De organisatie moet kunnen
aantonen dat beschreven is waar verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe
taken worden uitgevoerd om vooraf bepaalde kwaliteitseisen te bereiken. Een
kwaliteitssysteem houdt in dat regelmatig intern wordt getoetst en geëvalueerd
of vastgestelde kwaliteitseisen worden gehaald, nog voldoen of moeten worden
bijgesteld. Gangbaar is om hierbij de Plan - Do - Check - Act-methodiek toe te
passen. Voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer
is een handreiking van de VNG beschikbaar. Volgens onze informatie beschikt
BSR niet over een werkend kwaliteitssysteem.
Archiefbescheiden komen niet alleen in zaak- en documentmanagementsystemen
voor. Binnen BSR zijn verschillende applicaties in gebruik waarin
procesinformatie (archiefinformatie in de zin van de Archiefwet 1995) wordt
ontvangen, gecreëerd en beheerd. Artikel 18 van de Archiefregeling schrijft voor
dat een 'compleet actueel en logisch samenhangend overzicht van de bij een
overheidsorganisatie berustende archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de
ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur'

moet worden bijgehouden. Dit betel<ent dat er een overzicht moet zijn van alle
informatie, geordend per werkproces en informatiesysteem. Aan de hand van
zo'n overzicht is bekend waar archiefbescheiden worden gevormd en bewaard.
BSR bood in oktober 2018 de vernietigingslijst aan over het jaar 2018.
Machtiging tot vernietiging werd afgegeven op 7 november 2018. In november
werd het proces-verbaal van vernietiging volledig ingevuld. Vernietiging heeft
plaatsgevonden op 15 november 2018 waarmee de vernietigingsprocedure
formeel juist werd afgehandeld. BSR heeft dus geen achterstanden met
vernietiging van archiefbescheiden. Voor de vernietiging van de bij het RAR
opgeslagen bestanden maakt u gebruik van de diensten en faciliteiten van het
RAR. Daarvoor hebben wij een overeenkomst afgesloten.
Vervanging kan pas plaatsvinden als dit op een geautoriseerde en gecontroleerde
manier volgens vaste procedures gebeurt, waarbij de authenticiteit van
archiefstukken kan worden gewaarborgd. BSR heeft geen besluit tot vervanging
genomen. BSR zal dan ook hybride werken, veel materiaal zal momenteel ook
digital bom zijn. Het verdient wel aanbeveling om aan deze hybride wijze van
werken een einde te maken. U startte vanaf 2017 het overleg op met het RAR
om te komen tot een handboek vervanging. Het handboek vervanging van BSR is
tot stand gekomen na overleg met de adviseur digitale ontwikkelingen van het
RAR. Uiteindelijk werd versie 1.0 d.d. 28 juni 2018 in oktober 2018 voorgelegd
aan de archiefinspecteur. In een overleg met de Functionaris
informatiebeveiliging en Archief zijn opmerkingen begin 2019 medegedeeld. Ons
is ook bekend gemaakt dat u -in verband met de verhuizing van BSR- ook in
2019 het proces om te komen tot vervanging nog niet kunt afronden. U bent wel
voornemens om in 2019 een besluit vervanging te nemen voor het specifieke
onderdeel: personeelsdossiers. Dat heeft de maken met de SLA die u daarvoor
heeft met Waterschap Rivierenland. Overleg en afstemming hierover heeft plaats
gevonden met de archiefinspecteur.
BSR bestaat nog geen 20 jaar, daarom komt er nog geen archief in aanmerking
voor overbrenging. Let er wel op dat de termijn van overbrenging naar 10 jaar
wordt teruggebracht bij de totstandkoming van de nieuwe archiefwet (voorzien in
2020/2021). Graag overleggen wij met BSR hierover.
BSR maakt voor opslag van archieven gebruik van de archiefruimte van
Waterschap Rivierenland en in 2017 sloeg u ook archieven op bij het RAR. Eind
2017 gaf u aan dat u nog een bestand bij het RAR wilde opslaan. Daarom
bezocht de archiefinspecteur de archiefruimte van het Waterschap. Hierbij werd
schimmel aangetroffen. Inspectie en schoonmaak vertraagden de verhuizing.
Overigens werd er bij het eerste bezoek ook archiefmateriaal aangetroffen in de
werkruimten. Zelfs op de vloeren stonden archiefdozen. Dat is natuurlijk niet
gewenst. De verhuizing heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 4 september 2018.
De overeenkomst voor opslag uit 2017 diende te worden herzien. Maximale
opslag bij het RAR is nu voor 250 strekkende meter.
Het bestand dat in 2018 is verhuisd was niet voorzien van een plaatsingslijst. Dat
is wel essentieel omdat er ook geraadpleegd en vernietigd moet worden. Het
RAR heeft na opdrachtverstrekking in januari 2019 deze opdracht uitgevoerd.
Ook is het bestand op vernietigingsjaar geplaatst.
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Het archief van BSR bevindt zicli in de arcliiefbewaarpiaatsen 1 en 8 bij het RAR,
beiden zijn goedgel<eurde archiefbewaarplaatsen.
Voor zover bel<end heeft BSR geen calamiteitenplan voor papieren archieven.
Ook het Waterschap heeft dit niet. Ook zij hebben de aanbeveling gekregen dit
op te stellen. Een handige richtlijn voor het opstellen vindt u in
http://provincialearchiefinspecties.nl/pdf/leidraad calamiteitenplan archieven.pd
f. Ook kan de archiefinspecteur u voorbeelden van gemeenten in het werkgebied
ter hand stellen. Overigens wordt de aanbeveling nog belangrijker als u verhuist
in 2019 naar een eigen locatie met een eigen archiefruimte.
U dient voldoende financiële middelen en mensen ter beschikking te hebben voor
het uitvoeren van uw wettelijke taken voor archiefzorg en archiefbeheer. Zo kunt
u ook voorkomen dat er achterstanden ontstaan (bij papieren en ook digitale
archiefvorming).
Graag ontvang ik een reactie op mijn schrijven waarbij u inhoudelijk ingaat op de
aanbevelingen zoals die zijn genoemd.

Met vriendelijke groet,
Mevr. E. Kok;.Majewtka^

Streekarchivaris// Directeur Regionaal Archief Rivierenland

