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Inleiding  

Naar aanleiding van het verslag archieftoezicht 2020 van de gemeentearchivaris van Breda is een verbeterplan 

opgesteld. In het verbeterplan wordt op hoofdlijnen ingegaan op de verbeteracties die zijn aangegeven met daar-

bij de verantwoordelijke, de planning en risico’s als de verbeterpunten niet worden gerealiseerd. 

Verbeterpunten en risico’s 

1. Kennisdelen van kennisoordeel “archiefwet” (IBT)  Voorzitter & Bestuur RBL 

 

Verslaglegging en verbeterplan van het archieftoezicht tijdig ter kennisname agenderen in bestuursver-

gadering RBL. En zorg tevens dat het IBT voor 15 juli de afschriften hiervan krijgt of vraag uitstel (indien 

nodig). 

 

 Onderwerp Wie Planning 

a Voor bespreken kennisoordeel IBT Voorzit-

ter RBL en verbeterplan 

Ketenmanager  Bestuursvergade-

ring september 

b Delen van kennisoordeel IBT en verbeter-

plan 

Ketenmanager Bestuursvergade-

ring september 

 

2. Document management; beleidsdossiers RBL centraliseren door digitale archivering Breda.  

 Onderwerp Wie Planning 

a Procedure en werkafspraken maken over 

digitalisering beleidsdossiers RBL. RBL en 

Breda 

Secretaresse en Record-

manager Documentmana-

gement 

Al gedaan 

 Digitale archivering omzetten Secretaresse en Record-

manager Documentmana-

gement 

Al gedaan 

 Voortgang bespreken digitalisering beleids-

documenten RBL en jaarlijks de voortgang 

bespreken met Documentmanagement 

over hoe het archiveren verloopt en wat in 

de toekomst beter kan. 

RBL en Documentmana-

gement 

Jaarlijks 

 Zorg ervoor dat bij het digitaal archiveren 

gebruik wordt gemaakt van duurzame op-

slag formaten ( PDF/A) 

Secretariële ondersteuning 

en Recordmanager 

2021 

b Vernietigingsprocedure JVS Kwaliteitsmedewerker 2021 

c Risico: indien dit niet wordt opgepakt dan 

is de duurzame toegankelijkheid van de in-

formatie niet goed geborgd en kan de GR 

NGS haar handelen niet voldoende verant-

woorden 

  

 

3. In regelen vernietiging voor leerling dossiers JVS: 

 Onderwerp Wie Planning 

a Bepalen van bewaartermijn en proces in-
richten vernietigingproces voor leerlingdos-
sier JVS 
 

Secretariële ondersteu-

ning/Kwaliteitsmedewer-

kers/Recordmanager 

2021/2022 

 Inregelen van bewaartermijn en proces 

vernietiging JVS. Systeem up daten en 

verwerken.  

Secretariële ondersteu-

ning/Kwaliteitsmedewer-

kers/Recordmanager 

2021/2022 



b Risico: indien dit niet goed is ingeregeld 

kan de duurzame archivering in het ge-

drang komen en kan de GR NGS haar 

handelen niet voldoende verantwoorden. 

Tevens wordt dan niet voldaan aan de 

AVG. 

  

 


