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1. Inleiding
Door allerlei ontwikkelingen op het gebied van elektronische dienstverlening en digitale uitwisseling
van gegevens krijgt de organisatie steeds meer te maken met documenten en gegevens die via
verschillende kanalen de organisatie binnenkomen en uitgaan. Deze documenten worden door de
organisatie dagelijks ontvangen en opgemaakt; steeds minder vaak in papieren vorm en steeds vaker
in digitale vorm, zoals e-mail en webformulieren.
De papieren archiefbescheiden worden al jaren gescand en zaakgericht geregistreerd in het
document-managementsysteem VERSEON. Dit heeft ervoor gezorgd dat archiefbescheiden digitaal
opgeslagen en in digitale zaken verwerkt worden, maar omdat er daarnaast nog steeds analoge
dossiers worden gevormd (met name voor te bewaren archiefbescheiden) is er steeds meer sprake
van een hybride dossiersituatie. Dossiervorming vindt zowel digitaal als analoog plaats en is vaak niet
compleet. Dit heeft als gevolg dat de status van informatie ook niet altijd optimaal en betrouwbaar
is.
Het door en naast elkaar bestaan van originele (digital born) en niet-originele digitale documenten en
analoge documenten is een ongewenste situatie. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van en het
vertrouwen in overheidsinformatie ondergraven en is het archiefbeheer onnodig complex. Het
beheer van het hybride archief brengt dubbele werkzaamheden met zich mee. Dit kost geld en is niet
efficiënt.
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de gemeenten Ommen en Hardenberg hebben bewust de
keuze gemaakt om digitaal en zaakgericht te gaan werken. Medewerkers werken vanuit een digitale
werkvoorraad en ontvangen geregistreerde stukken niet meer op papier. Deze medewerkers worden
steeds meer verantwoordelijk voor de compleetheid van zaken in het
documentmanagementsysteem. De manier van archiveren verandert door digitaal en zaakgericht
werken ook: digitale archivering wordt leidend. Per 1 januari 2015 zullen geen analoge dossiers meer
worden gevormd. Om volledig digitaal te kunnen werken is een besluit van het college van
burgemeester en wethouders tot vervanging van permanent te bewaren archiefbescheiden nodig.
Dit is een vervolg op eerder genomen besluiten van de colleges van de gemeenten Ommen en
Hardenberg om op termijn te vernietigen archiefbescheiden te vervangen door reproducties. Een
dergelijk besluit is door de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg niet genomen. Met dit handboek
wordt tevens beoogd om de vervanging van op termijn te vernietigen en te bewaren
archiefbescheiden van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg nader te regelen. Dit besluit dient ook
publiekelijk bekend gemaakt te worden. (zie bijlagen 8 en 9)
Dit handboek gaat over het vervangen van te vernietigen en te bewaren papieren archiefbescheiden
door digitale reproducties om digitaal en zaakgericht te kunnen werken. Om in de toekomst ook op
deze manier te kunnen blijven werken, moeten we rekening houden met een ander aspect:
duurzame toegankelijkheid. Duurzame toegankelijkheid is in de digitale wereld niet zo
vanzelfsprekend als in de papieren wereld. Bij een digitaal systeem heb je te maken met hardware,
software en daarbij behorende documentatie. Al deze onderdelen hebben invloed op de
houdbaarheid. Je zult moeten voorkomen dat in één of meerdere van deze onderdelen op bepaalde
momenten wijzigingen plaatsvinden. Om te voorkomen dat digitale documenten niet meer
duurzaam toegankelijk zijn, is samenwerking tussen informatievoorziening (I) en automatisering (A)
vereist. De Archiefregeling omschrijft naast eisen voor vervanging ook eisen om duurzame
toegankelijkheid te kunnen waarborgen. Ook moet je er voor zorgen dat de authenticiteit,
betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid van het digitale document gewaarborgd blijft.
Handboek Vervanging
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In dit Handboek worden daarom alle aspecten van het vervangingsproces beschreven, zoals bedoeld
in artikel 26a van de Archiefregeling:
a. De reikwijdte van het vervangingsproces
b. De inrichting van de apparatuur en programmatuur
c. De criteria voor de keuze van reproducties in kleur, grijswaarden of zwart-wit
d. De wijze waarop de reproductie tot stand komt
e. De inrichting van de controle op juiste en volledige weergave en het herstel van fouten
f. Het proces van vernietiging van vervangen archiefbescheiden
g. De kwaliteitsprocedures

2. Formele kaders
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wet- en regelgeving die een rol speelt in het
vervangingsproces en de wijze waarop de verantwoordelijkheid hiervoor georganiseerd is.
Wet- en regelgeving
Relevante wettelijke kaders m.b.t. vervanging zijn:
•
•
•

Archiefwet 1995, vooral artikelen 7 en 9, lid 1;
Archiefbesluit 1995, vooral artikelen 2, 6 en 8;
Archiefregeling, in dit geval de wijziging opgenomen in Staatscourant 2012 nr. 26238, 17 december 2012,
waarbij het hoofdstuk over vervanging werd ingevoegd .

In de Archiefregeling is opgenomen over welke aspecten van het vervangingsproces de zorgdrager
inzicht moet verschaffen. Daarnaast zijn in de Archiefregeling voorschriften over de geordende en
toegankelijke staat van archiefbescheiden terug te vinden in de artikelen 6 tot en met 26. De regeling
verplicht de zorgdrager tot het voeren van een beheer van archiefbescheiden dat voldoet aan
toetsbare eisen van een, door een zorgdrager toe te passen, kwaliteitssysteem gebaseerd op de
NEN-ISO 15489 norm. Voor digitale archiefbescheiden wordt tevens geëist dat de bestanden
zorgvuldig en systematisch beheerd worden. Hier wordt verwezen naar de NEN-ISO 23081 norm. Van
alle digitale archiefbescheiden dient, naast inhoud, structuur en verschijningsvorm, ook bijgehouden
te worden wat het geheel van dynamische en interactieve kenmerken ten tijde van de raadpleging
van de archiefbescheiden was. Daarnaast dient een overzicht van de ordeningsstructuur van het
digitale archief aanwezig te zijn, naast een metadataschema of classificatieschema.
De bestuursdienst hanteert de Zaaktypecatalogus van Verseon gebaseerd op het Vhic
metadataschema. Dit schema is door de Bestuursdienst aangepast aan de lokale behoefte van beide
gemeenten. Een dergelijk schema, overeenkomstig NEN-ISO 23081 norm, is nodig voor een goede
aansluiting op het in gezamenlijkheid met provincie en andere Overijsselse gemeenten te
ontwikkelen E-depot.
Naast deze wettelijke kaders zijn er verschillende normen waaraan de organisatie zich conformeert
in het kader van het vervangingsproces:
•

De NEN-ISO 2082 norm beschrijft eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in
programmatuur. Het DMS van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg dient aan deze norm te voldoen.
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•
•
•
•

De NEN – ISO 2084 norm bevat een indeling en beschrijving van documenttypen, om onder meer het
vastleggen en terugzoeken van informatie te standaardiseren.
De NEN-ISO 23081 norm biedt een raamwerk voor het beschrijven van metadata-elementen ten behoeve
van digitale archivering van informatie.
De NEN-ISO 15489 norm voor informatie- en archiefmanagement beschrijft op hoofdlijnen beleid en
procedures betreffende archiefbeheer.
RODIN, het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (LOPAI, 2010), is een samenvatting van de
belangrijkste eisen voor digitaal informatiebeheer uit wetgeving en NEN-ISO normen. De digitale
beheeromgeving dient aan de eisen die in dit referentiekader gesteld worden te voldoen.

Interne kaders en verantwoordelijkheden
De formele kaders en verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor en het beheer van
archiefbescheiden (documentaire informatievoorziening) zijn beschreven in de Archiefverordening
en het Besluit Informatiebeheer van de gemeenten Ommen en Hardenberg, alsmede de
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Deze beheersregels zijn recent geactualiseerd en vastgesteld.
In het kader van het vervangingsproces zijn taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen als volgt
verdeeld:
Rol in
vervangingsproces
Bestuur

Proceseigenaar
Vervangingsproces

Archiefmedewerker

Registratiemedewerker

Scanmedewerker
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Omschrijving verantwoordelijkheden
De zorgdrager is verantwoordelijk voor
informatie- en archiefmanagement. De
zorgdrager draagt zorg voor een overkoepelend
beleidsprogramma voor informatie- en
archiefmanagement, de organisatorische
inbedding en voldoende middelen. Tenslotte is de
zorgdrager verantwoordelijk voor periodieke
monitoring en correctie van de werking van het
archief (in brede zin), inclusief het
vervangingsproces.
De Proceseigenaar Vervangingsproces is
verantwoordelijk voor de juiste werking van zijn
proces, de kwaliteit van de output en de
documentatie van het vervangingsproces. Tevens
is hij change manager voor zijn proces. De
Proceseigenaar Vervangingsproces neemt deel
aan het Strategisch Informatieoverleg over
vervanging.
De archiefmedewerker is verantwoordelijk voor
het archiefbeheer van analoge en digitale
documenten.
De registratiemedewerker is verantwoordelijk
voor het registreren van digitale documenten en
het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de
registratie.
De scanmedewerker is verantwoordelijk voor het
scannen van de analoge documenten en het
uitvoeren van kwaliteitscontroles op de

Functienaam
gemeente
College van
Burgemeester en
Wethouders
c.q. Dagelijks
Bestuur BOH

Teamleider ICTF

Medewerkers
documentaire
informatievoorzie
ning A en B
Medewerkers
documentaire
informatievoorzie
ning C
Administratief
medewerker DIV
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Technisch beheer

Functioneel beheer

Applicatiebeheer

Auditor

Creator

Gemeentesecretaris

Proceseigenaar
werkproces

resultaten van de scans.
Technisch beheer is verantwoordelijk voor het
technisch functioneren van de applicaties en de
onderliggende infrastructuur die nodig zijn voor
de uitvoering van het vervangings- en
informatiebeheerproces.
Functioneel beheer is verantwoordelijk voor de
functionele inrichting en werking van de
applicaties die nodig zijn voor de uitvoering van
het vervangings- en informatiebeheerproces.
Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor een
correct functioneel gebruik van het systeem.
Hierbij kan worden gedacht aan het toekennen
van de juiste autorisatie aan gebruikers
De door B&W aangestelde auditor auditeert
jaarlijks het vervangingsproces en de digitale
informatiebeheer omgeving. Hiervoor wordt een
checklist met criteria gebruikt die gebaseerd is op
de Archiefregeling en het referentiekader RODIN.
De creator is verantwoordelijk voor de juiste
aanlevering van archiefstukken conform de
hieraan gestelde eisen.
De gemeentesecretaris adviseert over majeure
wijzigingen in het vervangingsproces. Daarnaast
neemt hij deel aan het Strategisch
Informatieoverleg.
De proceseigenaar van een werkproces is
verantwoordelijk voor zijn/haar werkproces. Hij
communiceert met de Proceseigenaar
Vervangingsproces over wensen m.b.t. het
vervangingsproces.

Technisch beheer

Functioneel
beheer

Applicatiebeheer

gemeentelijk
archiefinspecteur
HCO

Alle medewerkers
van de BOH en de
gemeenten
Gemeentesecreta
ris/algemeen
directeur
Proceseigenaar

CIO en SIO
Bij veel overheidsorganisaties wordt de komende maanden gewerkt aan de aanstelling van een Chief
Information Officer (CIO) en het instellen van een Strategisch Informatie Overleg (SIO). De
organisatie Archief2020 werkt momenteel aan de opstelling van een handreiking “Inrichting SIO”.
Het verdient aanbeveling hier op termijn bij aan te sluiten.
Opleiding en instructie van medewerkers.
De opleiding en instructie van medewerkers voor zover relevant voor de uitvoering van de
procedures in dit handboek zijn zodanig, dat de verantwoordelijke medewerkers in staat zijn om de
handelingen voor het vervangingsproces conform de voorgeschreven procedures uit te voeren. In
het geval dat de medewerkers niet volledig voldoen aan de functie-eisen die horen bij de rollen, of
zodra rollen worden uitgevoerd door andere medewerkers (creators of zaakbehandelaars), staan zij
onder supervisie van een gekwalificeerde medewerker.
Introductie nieuwe medewerkers.
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Het streven is er op gericht om nieuwe medewerkers introductie te geven in het zaakgericht werken
om daarmee zicht te krijgen op alle door hen in het vervangingsproces uit te voeren handelingen.
Enkele medewerkers van DIV nodigen zich daarbij met enige regelmaat uit op diverse
werkoverleggen om uitleg te geven over Zaakgericht werken met handige tips en trucs voor de
collega’s.
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3. Uitgangspunten voor Vervanging
Volledig digitaal en zaakgericht werken.
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ommen en Hardenberg hebben in
het recente verleden al een besluit genomen voor de vervanging van papieren archiefbescheiden
met een bewaartermijn van maximaal 20 jaar. De organisatie wil per 1 januari 2015 alle nieuw
ontvangen en verzonden archiefbescheiden vervangen door digitale reproducties. Als in dit
handboek gesproken wordt over vervanging gaat het dan ook om alle te vernietigen en te bewaren
archiefbescheiden, die door de organisatie in papieren vorm zijn ontvangen of opgemaakt en naar
hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Daarnaast geldt het ook voor uitgaande en intern
opgemaakte documenten behorende tot een, ingevolge de selectielijst, te bewaren zaak of te
vernietigen zaak en waarvoor een handtekening op papier gewenst of verplicht voorgeschreven is.
De registratie van interne documenten, die inhoudelijk essentieel zijn doch niet ondertekend, wordt
ter beoordeling aan de DIV-medewerker overgelaten.
Een-op-een-vervanging.
Papieren documenten worden gescand naar PDF/A.1.4. Het digitale origineel wijkt inhoudelijk NIET
af van het papieren document. De kwaliteit van het gescande document en het aantal gescande
pagina’s worden na het scannen gecontroleerd aan de hand van een kwaliteitsprocedure.
Digitale documenten worden binnen Verseon zonder scanning omgezet naar pdf.A.
Garanties op het proces.
Het proces rond digitaal werken en dossiervorming wordt zodanig ingericht, dat de opname van
verantwoordingsdocumenten met hun context in de digitale zaakdossiers gegarandeerd is. Daarnaast
wordt de uitvoering van het proces getoetst door medewerkers van DIV, het cluster dat belast is met
archivering. De toetsing is gericht op het minimaliseren van fouten door menselijke handelingen en
het controleren of op de voorgeschreven wijze gebruik wordt gemaakt van VERSEON.
Digitale dossiervorming.
Vorming van zaakdossiers vindt tijdens de afhandeling van zaken in VERSEON plaats. De volledigheid
en juiste metadatering van de zaak wordt bij archiveren altijd getoetst. En bij onvolledigheid dient
aanvulling plaats te vinden, anders vindt geen archivering plaats.
Bij automatische archivering, zonder tussenkomst van DIV, dient het proces volledig te zijn.
Periodieke auditing dient daarop plaats te vinden.
Juiste toepassing selectielijst en overbrengingsprocedure.
Vernietiging van dossiers vindt plaats conform de geldende selectielijst voor gemeenten. De
overbrenging van analoge en digitale dossiers naar resp. de archiefbewaarplaats en de provinciale Edepotvoorziening geschiedt conform daarvoor geldende procedures.
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4. Reikwijdte van het vervangingsproces.
De vervanging geldt voor alle organisatieonderdelen en werkprocessen van de organisatie. De
vervanging heeft betrekking op zowel permanent te bewaren als voor op termijn te vernietigen
archiefbescheiden. Het gaat daarbij om archiefbescheiden die de organisatie ontvangt of opmaakt
voor de uitoefening van haar taken en die worden opgenomen en beheerd in VERSEON:
• Documenten die op papier binnenkomen worden gescand en digitaal afgehandeld.
• Documenten die op papier worden verstuurd (met natte handtekening) worden gescand en
digitaal in het zaakdossier opgenomen. Er zijn twee verzendexemplaren met handtekening.
Het archiefexemplaar wordt na verzending gescand en digitaal opgenomen in het
zaakdossier.
• Documenten die tijdens de zaakafhandeling enige tijd in papieren vorm beschikbaar waren
en waarop originele aantekeningen zijn gemaakt, worden na afhandeling gescand en digitaal
in het zaakdossier opgenomen.
Uitzonderingen.
Er worden ook archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen, die van vervanging worden
uitgezonderd:
1. Archiefbescheiden die – op praktische gronden – NIET worden opgenomen en beheerd in
VERSEON. Deze archiefbescheiden worden blijvend op papier gearchiveerd. Zie hiervoor
bijlage 2.
2. Archiefbescheiden die een meerwaarde hebben, juist omdat papier de drager is. Deze
uitzondering is gebaseerd op artikel 2, 1e lid van het Archiefbesluit 1995:
• Onder c: de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;
• Onder d: het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor
overheidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.
3. De uitvoering van een aantal werkprocessen is uitbesteed aan derden. De archivering van
zaken die de neerslag zijn van deze werkprocessen blijft een verantwoordelijkheid van de
zorgdrager. Over de vervanging van deze archiefbescheiden dienen nadere afspraken te
worden gemaakt in de lijn van dit Handboek.
4. Documenten met intrinsieke waarde zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De uiterlijke vorm van het bestanddeel is van belang voor de kennis van de technologische
ontwikkeling (glasnegatief).
Het bestanddeel heeft esthetische of artistieke waarde.
Het bestanddeel heeft unieke of bijzondere uiterlijke kenmerken (zegels, watermerken en
dergelijke).
Het stuk is zo oud dat het daaraan zeldzaamheidswaarde ontleent.
Het stuk heeft aanzienlijke waarde als tentoonstellingsobject.
Er bestaat twijfel over de authenticiteit van het bestanddeel, waarbij alleen onderzoek van de
originelen uitsluitsel kan geven.
Het bestanddeel is van aanzienlijk belang, vanwege de directe relatie met beroemde of historisch
belangrijke personen, gebeurtenissen, plaatsen, zaken of voorwerpen.
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8.
9.

Het bestanddeel is van belang als documentatie voor de oprichting of wettelijke grondslag van een
institutie.
Het stuk is van belang om geformuleerd beleid op het hoogste beleidsniveau binnen een
bestuurslaag c.q. in de organisatie te documenteren.

De medewerkers die de post registeren overleggen in geval van twijfel over de intrinsieke waarde
van een document met de archiefmedewerker van de eigen organisatie.
Naast Verseon is er nog één applicatie waarin permanent te bewaren archiefbescheiden zijn
opgenomen, te weten Key2Begraven. Besprekingen zijn gaande om een koppeling tussen Verseon en
genoemd programma te realiseren

5. Invoering en veranderprocedure
Invoering
Voor vervanging is een besluit van de zorgdrager nodig dat officieel bekend moet worden gemaakt.
Hiervoor is een positief advies nodig van de gemeentesecretaris, waarbij dit handboek als basis dient.
Het vervangingsbesluit is van toepassing op alle documenten die na de bekendmakingsdatum bij de
gemeente binnenkomen of intern worden opgemaakt als gevolg van haar taakuitoefening, voor
zover die niet vallen onder de uitzonderingsbepalingen.
Veranderprocedure
Het formele beheer van het handboek en daarmee het initiatief tot wijziging/aanvulling van het
handboek ligt bij het afdelingshoofd van de primair verantwoordelijk afdeling Dienstverlening. Het
afdelingshoofd kan een medewerker aanwijzen die met het feitelijke beheer is belast. In het
beheer van het handboek ligt ook de verantwoordelijkheid besloten om bij eventuele aanvullingen
en/of wijzigingen de organisatie hierover te informeren en op het belang van de kwaliteit en
duurzaamheid van het digitaal documentenbeheer te wijzen.
Jaarlijks wordt dit handboek door DIV doorlopen om te controleren of er nog op dezelfde wijze als
vastgelegd gewerkt wordt. Kleine procedurele wijzigingen worden ter kennisname genoteerd en
gecommuniceerd aan de gemeentesecretaris. Grote organisatorische, technische of juridische
ontwikkelingen kunnen tot een wijziging leiden van het handboek. Daarom wordt het onderhoud van
het handboek tenminste 2 maal per jaar, te weten 1 april en 1 oktober op de agenda geplaatst. Deze
wijzigingen die invloed hebben op het vervangingsproces worden direct gemeld aan de
gemeentesecretaris, gevolgd door een aanpassing van het handboek. Het kan er toe leiden, dat het
positieve advies van de gemeentesecretaris inzake vervanging wordt ingetrokken en dat het college
opnieuw een vervangingsbesluit moet nemen.
Grote wijzigingen zijn in ieder geval:
• Er vindt een majeure update plaats naar een ander software- en/of hardwareplatform
(voorbeelden zijn (gedeeltelijke) vervanging van het DMS en outsourcing).
• Er wordt een nieuwe scanner met andere specificaties c.q. scansoftware in gebruik genomen.
• Onderdelen van het meta dataschema vervallen.
• Organisatieonderdelen die een rol spelen in de beschreven processen worden opgeheven.
• Het wettelijk kader verandert.
• Het bestandsformaat PDF/A wordt vervangen.
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6. Documentproces
Algemeen
Dit hoofdstuk geeft globaal inzicht in de processen die aan het digitale documentenverkeer zijn
verbonden en ten grondslag liggen aan de vervanging van analoge door digitale documenten.
Voor een meer gedetailleerde uitwerking van dit hoofdstuk wordt verwezen naar de bijlagen 02 en
03.
In de uitwerking van dit hoofdstuk en bijlage wordt ingegaan op het reguliere postproces. Voor
zaken, zoals bezwaarschriften en bestuursvoorstellen zijn er specifieke processen van toepassing.
Het onderscheid tussen deze processen en het reguliere postproces ligt in de inhoudelijke
procesroute en niet zozeer in het centrale beheer van deze zaken in het DMS.
Verantwoordelijkheid voor het documentproces
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit proces ligt bij het team DIV. DIV staat voor
Documentaire Informatievoorziening en behoort in de organisatieopbouw tot de afdeling
Dienstverlening. Echter, ook de medewerker in de organisatie neemt deel aan het documentproces
en is dus hiervoor verantwoordelijk. Zo is de medewerker verantwoordelijk voor de initiatief- en
antwoordbrief die hij/zij opstelt met behulp van het DMS én voor de opbouw van het digitale
dossier, eveneens in het DMS. Het proces bestaat uit activiteiten: de eerste registratie is een
verantwoordelijkheid van DIV. Daarnaast is de laatste activiteit van de zaak het archiveren. Ook
hiervoor is DIV verantwoordelijk. Alle andere activiteiten zijn een verantwoordelijkheid van de
behandelaar.
Naleving documentproces
Het documentproces is vastgesteld. Teneinde de kwaliteit te borgen wordt op de naleving
gecontroleerd. Deze controle heeft betrekking op de toevoeging van data voor documentidentificatie en op de toepassing van het proces door het team DIV. Voor het toevoegen van
(meta)data wordt verwezen naar het afzonderlijke hoofdstuk en bijlage. Periodiek wordt de
controle in het overleg met de uitvoerders besproken en waar nodig in de praktijk bijgesteld.
6.1 Proces inkomende documenten
De volgende stappen worden in het proces voor reguliere postbehandeling inkomende documenten
doorlopen:
• Ontvangst
• Sorteren en Selectie
• Scannen
• Registratie
• Behandelen
• Archiveren
6.1.1 Ontvangst
Alle inkomende post aan de gemeente of Bestuursdienst gericht, wordt -ongeacht het kanaal:
website, balie, telefoon, mail, post centraal (Stephanuspark 1) - ontvangen en geopend.
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Webcontactformulier
Indien een burger via de website een webcontactformulier invult, wordt dit formulier na het
afsluiten, centraal ontvangen en in het Klantcontactsysteem vastgelegd en voor behandeling
doorgezet.
Mail
Indien mail niet via het centrale gemeentelijke mailadres wordt ontvangen, ligt de
verantwoordelijkheid bij de ontvanger om het mailbericht naar het centrale interne mailadres
te sturen, dan wel in eigen beheer het mailbericht met behulp van het DMS te importeren en
te registreren.
Telefonie
Telefonische meldingen worden via het Klant Contact Centrum ontvangen en in het Klanten Contact
Systeem (KCS) vastgelegd en -indien nodig- voor verdere behandeling doorgezet.
Balie
Post die bij de balie in ontvangst wordt genomen, wordt via de interne postdistributie naar het
centrale adres (Stephanuspark 1) gestuurd.
Post
De fysieke post wordt rechtstreeks op het centrale adres (Stephanuspark 1) ontvangen.
6.1.2. Sorteren en Selectie
Sorteren naar vorm
Ingekomen post wordt gesorteerd naar vorm (brieven, cliëntgebonden post, facturen, folders, e.d.)
Selectie naar inhoud (scannen / niet-scannen ofwel registeren / niet-registreren)
Ingekomen post wordt na het openen en sorteren door medewerkers Postbehandeling
beoordeeld of deze voor registratie (en dus scannen) in aanmerking komt. Bij twijfel wordt
contact opgenomen met de behandelaar.
6.1.3. Scannen (scanproces)
Scannen vindt plaats met behulp van het programma Kofax van de leverancier BMC
Consultants, gelieerd aan het DMS-VERSEON
Validatie
De gescande documenten worden op diverse aspecten gecontroleerd,
zoals: kwaliteit, leesbaarheid en volledigheid, volgens het zgn. tweeogen-principe. Na validatie worden de documenten doorgezet naar het
DMS: categorie scandocumenten. Vanuit deze lijst start de registratie in
het document management systeem.
Tijdelijke bewaring gescande analoge documenten
Na het scannen worden de analoge documenten op scandatum in dagdozen opgeborgen om na
een periode van minimaal 3 en maximaal 12 maanden te worden vernietigd.
6.1.4. Registratie
Registratie vindt centraal plaats met behulp van het DMS-programma VERSEON van de leverancier
Circle Software te Eindhoven. Dit programma voldoet aan de eisen die in NEN 2082 worden
gesteld. Het registreren vindt na het scanproces plaats.
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Zaaksgewijze registratie
Registratie vindt plaats op basis van zaaksgewijs werken. Dit houdt in dat alle documenten die tot
één zaak behoren in de opbouw van die zaak zijn gekoppeld. Het inkomende of uitgaande document
dat de zaak start vormt de zaakregistratie en is bepalend voor de verdere opbouw van de zaak.
ZTC
De bestuursdienst hanteert de Zaaktypecatalogus van Verseon gebaseerd op het metadataschema
van Vhic.
Uitzonderingen van centrale registratie
Er zijn enkele documentprocessen die nog niet in het centrale DMS-beheer zijn opgenomen, te
weten: Omgevingsvergunningen, facturen en cliëntzaken WWB/WWI/WMO.
• Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning wordt via het landelijk omgevingsloket online (olo) direct digitaal
geïmporteerd in het systeem SBA. Zodra de zaak is afgesloten (de vergunning is verleend of
geweigerd) wordt het dossier/de documenten alsnog achteraf in VERSEON vastgelegd.
• Facturen
Facturen worden met het programma Kofax gescand waarna de facturen worden opgenomen in het
financiële systeem SAP. SAP is een systeem waarin de facturen digitaal worden gecontroleerd en
geaccordeerd voor betaalbaarstelling.
• Clientzaken WWB/WWI/WMO
Er worden nog analoge dossiers gevormd. Gewerkt wordt in de vakapplicatie GWS4ALL. Het streven
is om per 1 januari 2015 de dossiers én het proces te gaan digitaliseren. GWS4ALL is geen DMS/RMA.
Er dient dus een koppeling met VERSEON plaats te vinden.
Ontvangstbevestiging
Op elke registratie van een inkomende zaak wordt in principedoor het afdelingssecretariaat een
standaard ontvangstbevestiging verstuurd, waarin de datum van ontvangst, het onderwerp en
de naam van de behandelaar zijn opgenomen.
Doorzetten voor behandeling
De centrale registratie geeft aan welke afdeling/team primair verantwoordelijk is voor de
behandeling van de zaak, waarmee de registratietaak wordt beëindigd.
6.1.5 Behandelen
De digitaal in behandeling te nemen zaken worden via het afdelingssecretariaat naar de
werkvoorraad in VERSEON van de betrokken behandelaar doorgezet. Indien de zaak al bij een
medewerker in behandeling is, worden aanvullende documenten zonder tussenkomst van het
afdelingssecretariaat direct aan de werkvoorraad van de betrokken medewerker toegevoegd. De
behandelaar krijgt een email dat een document in de werkvoorraad is opgenomen. Hij/zij kan dit zelf
zien in VERSEON bij “toegevoegde documenten”.
Het behandelen van een ingekomen document in de reguliere poststroom bestaat uit een
aantal basisactiviteiten, te weten:
• Starten van de zaak
Bij het starten van een zaak pakt de behandelaar de zaak op door deze van de status Nieuw
naar Gestart te brengen. Vervolgens vindt er een beoordeling plaats of de ingekomen zaak
louter een informatief karakter heeft dan wel verdere actie vereist.
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• Genereren van een document
Indien actie is vereist, zal deze veelal bestaan uit het opmaken van een antwoordbrief.
• Beëindigen van een zaak
Als de zaak is afgedaan, beëindigt de behandelaar de zaak, waarbij het programma de vraag
stelt of de zaak in behandeling moet worden gehouden of inderdaad kan worden
gearchiveerd. Bij een ontkennend antwoord wordt de zaak ter archivering aangeboden.
Bij een bevestigend antwoord zal de zaak in de werkvoorraad van de behandelaar worden
aangehouden. Het is aan de behandelaar om de zaak eventueel door te zetten naar een
andere collega. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het betreffende
afdelingshoofd om tijdig rappelacties uit te voeren, zodat er geen stuwmeer van niet
afgedane zaken ontstaat.
6.2. Proces uitgaande documenten
Uitgaande documenten worden vanuit het DMS in Word of Excel aangemaakt. Bij de aanmaak van
een uitgaand document moet de opsteller enkele gegevens invullen die zowel betrekking hebben op
de inhoud als ook op de registratie/vastlegging van het uitgaande document in het DMS.
Er zijn twee startmomenten om een uitgaande brief aan te maken.
6.2.1. Start vanuit MS-Word
Bij het maken van een Word document wordt, als het wordt
opgeslagen, de vraag gesteld: “wilt u het lokaal opslaan: j/n?” Als
“nee” wordt gekozen wordt de sjabloon editor van Verseon gestart
en wordt de uitgaande brief automatisch in Verseon opgeslagen.
6.2.2. Start vanuit het DMS-VERSEON
Indien een zaak is gestart met een ingekomen brief, wordt vanuit de zaak (in de
werkvoorraad in het DMS) door de behandelaar een antwoordbrief gegenereerd. De
antwoordbrief wordt bij aanmaak automatisch aan de ingekomen brief waarmee de zaak is
gestart, gekoppeld.
6.2.3 Ondertekening
De organisatie past naast de traditionele, handmatige ondertekening van uitgaande documenten
ook een vorm van digitale ondertekening toe. De bevoegdheid van ondertekening van
documenten die namens de gemeente zijn opgemaakt en/of worden verzonden is vastgelegd in
het Mandaatbesluit van de gemeenten Ommen en Hardenberg, alsmede de Bestuursdienst
Ommen-Hardenberg.
Handmatige ondertekening
ln het proces voor de regulier uitgaande post wordt de handmatige ondertekening toegepast.
Hierbij wordt de volgende procedure toegepast:
• De opsteller draagt er zorg voor dat na aanmaak de brief wordt ondertekend.
• Na ondertekening wordt het uitgaande document in tweevoud (dus ook een getekend
archiefexemplaar) aan de postkamer aangeleverd.
• Na de verzending scant de scanmedewerker het originele, ondertekende en van een
verzenddatum uitgaande archiefexemplaar.
• Het gescande document wordt aangemerkt als het archiefexemplaar dat na de handeling is
overgescand in VERSEON, zodanig dat het hetzelfde unieke briefregistratienummer heeft en
wordt omgezet in PDF-A formaat.
Digitale ondertekening
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Volgens de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer heeft een gescande handtekening (aangeduid als
een gewone elektronische handtekening) door artikel 3:15a, lid 1 BW hetzelfde rechtsgevolg als een
traditionele handtekening, mits de handtekening voldoende betrouwbaar wordt geacht voor het
specifieke doel. De handmatige, traditionele handtekening is in dat geval vervangen door de
zinsnede: "Als gevolg van automatische aanmaak is deze brief niet ondertekend".

6.3 Proces interne documenten
De behandeling van interne documenten (documenten die binnen de organisatie worden
opgemaakt en de organisatie niet zullen verlaten) vindt in VERSEON plaats en wordt door de
medewerkers d.m.v. workflow overgeboekt. Onder intern opgemaakte documenten verstaan
we o.a.: verslagen (werk- en managementverslagen, notulen van bestuurlijke organen) akten
van burgerlijke stand, projectplannen, rapporten, memo’s etc.
6.4. Archiveren van documenten
Al bij de registratie van een ingekomen document of bij de aanmaak van een initiatief uitgaande
brief wordt in het DMS gestart met de opbouw van een zaak, waarmee tevens een pre-archivering
in werking treedt. Alle documenten die tot één zaak behoren, moeten aan deze zaak worden
gekoppeld. Documenten worden via de centrale registratie aan een zaak gekoppeld om in
behandeling te worden genomen.
De behandelaar heeft ook zelf rechten om documenten zonder enige interventie in het DMS te
importeren om deze aan een bij hem of haar in behandeling zijnde zaak/dossier te koppelen.
De behandelaar heeft als primair verantwoordelijke de plicht de dossieropbouw in het DMSVERSEON te realiseren. Zodra de zaak wordt beëindigd, wordt deze in het DMS ter archivering
aangeboden aan DIV.
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7. Registratie van (Meta)gegevens/Metadata.
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (meta)gegevens/metadata die in het reguliere postproces en
als basis in specifieke postprocessen worden vastgelegd. Als we het hebben over
(meta)gegevens/metadata, denken we aan gegevens, die de navolgende zaken vastleggen:
• de datering van het document;
• de inhoud van het document;
• het te volgen behandelproces (processtappen en activiteiten) van het document;
• de verantwoordelijke behandelaar (afdeling/team/medewerker);
• het zakelijk verband van documenten; het beheer van het document, de zaak en
het dossier;
Metadata zijn voor het beheer en toegankelijk houden van de digitale archiefbescheiden (zowel
individueel als in de context van de zaak waarin zij opgenomen zijn) erg belangrijk. Metadata hebben
verschillende functies:
• Vindbaarheid: Metadata dragen bij aan de vindbaarheid van informatie. Zoektermen (w.o.
zaaknummer, post- en registratiedata, afzender en omschrijving zijn hierbij cruciaal).
• Authenticiteit: Metadata vertellen waar de informatie vandaan komt en wanneer, waarom, door
wie en in samenhang waarmee ze zijn gemaakt. Die gegevens zijn van belang voor een juiste
interpretatie van de informatie en voor het vaststellen van de authenticiteit. Informatie is
authentiek als kan worden bewezen dat het is wat het beweert te zijn, dat het opgemaakt of
verzonden is door de persoon die beweert het te hebben opgemaakt of verzonden is op het
tijdstip dat is aangegeven. In een papieren werkomgeving worden daar bijvoorbeeld
watermerken en (gekleurde) paragrafen voor gebruikt.
• Betrouwbaarheid: Metadata die weergeven hoe informatieobjecten in de loop der tijd zijn
gebruikt, bewaard en beheerd en wat er mee is gebeurd (wijziging, vaststelling, publicatie…),
geven houvast bij het bepalen van de betrouwbaarheid (authenticiteit en volledigheid) van
informatie. Dat wil zeggen dat de inhoud kan worden vertrouwd als een volledige en
nauwkeurige weergave.
• Zorgvuldige omgang: Het toekennen van metadata over gebruiksrechten, vertrouwelijkheid en
openbaarheid helpen bij een zorgvuldige omgang met (gevoelige) informatie. Verseon
onderscheidt medewerkers en key-users met CRU rechten (Create, Read, Uitvoeren) en DIV
medewerkers met daarbij de D(elete) rechten.
• Leesbaarheid: Gegevens over technische kenmerken w.o. het bestandsformaat waarin het wordt
bewaard en beheerd, zorgt ervoor dat gegevens leesbaar blijven. Als bestandsformaten hun ‘end
of lifecycle’ bereikt hebben en geconverteerd moeten worden, kunnen maatregelen genomen
worden, zodat de informatie ook in de toekomst leesbaar blijft.
• Uitwisselbaarheid: Metadata zorgen ervoor dat informatie voor verschillende partijen en
doeleinden toegankelijk is. Burgers hoeven niet steeds dezelfde gegevens aan te leveren en
dezelfde informatie hoeft niet meerdere keren te worden vastgelegd. Dat verkleint de kans op
fouten door dubbele vastlegging en er worden minder onnodige kosten gemaakt.

7.1. Registratie van metadata in VERSEON
Het gaat hierbij om de navolgende kenmerken:
Nieuw product: De registrator kiest voor Nieuw product, als het ingekomen te registreren document
de zaak start.
Registreren: Het veld Registreren in wordt automatisch gevuld met het documentsoort Ingekomen.
Handboek Vervanging

18

Registreer product: Met de knop Registreer product wordt de registratie vervolgd.
Registratiekenmerk: zaak- briefnummer (automatisch gevuld).
Registratiedatum: Datum van registratie (automatisch gevuld).
Datum document: Datum die vermeld staat op het ingekomen document.
Kenmerk afzender: Het referentiekenmerk dat vermeld is in de brief van de afzender.
Afdeling: Afdeling die primair verantwoordelijk is voor.
Ontvangstbevestiging: staat altijd op standaard, maar kan op Geen worden gezet.
Vertrouwelijk: Geeft een vertrouwelijke status aan de zaak, waardoor deze beperkt toegankelijk is.
Onderwerp: Aanduiding zaak (wordt overgenomen in ontvangstbevestiging).
Verkorte inhoud: Standaard omschrijving wordt overgenomen uit de ZTC, waaraan DIV variabele
tekst toevoegt.
NAW: Naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de afzender.
Start Proces: Knop voor de keuze van een proces
Kopiehouder: Een informatiekopie t.b.v. een derde belanghebbende (in de organisatie).
Gerelateerd product: Een afzonderlijke zaak die een relatie heeft met de zaak die geregistreerd
wordt.
Startdatum: De datum waarop de behandeltermijn start.
Wettelijke afdoening: De datum waarop de zaak overeenkomstig landelijke of plaatselijke
regelgeving afgehandeld moet zijn. Dit ligt vast in de Zaaktypecatalogus.
De registrator kiest voor Bijlage bij de zaak, als het te registeren document aan een reeds in
behandeling zijnde zaak moet worden gekoppeld.
Documentsoort: Dit veld moet handmatig worden gevuld met het documentsoort "Ingekomen
vervolgdocument"
Registreer document: Met de knop Registreer document wordt de registratie vervolgd.
Product: De term product is gelijkgesteld met de term zaak. De registrator zoekt de zaak op waaraan
de bijlage (het vervolgdocument) dient te worden gekoppeld.
Afdeling: Dient te worden herleid van de zaakregistratie en handmatig te worden ingevuld.
Opsteller: Naam van de behandelaar.
Datum document: Datum vermeld op ingekomen document.
Onderwerp: Aanduiding brief.
Verkorte inhoud: standaard omschrijving wordt overgenomen vanuit de zaak.
7.2. Registratie van metadata met de Zaaktypecatalogus (ZTC)
In het DSP zijn alle zaaktypes/producten waarmee de organisatie bemoeienis heeft opgenomen. De
Zaaktypecatalogus (ZTC) is dus een bepalend hulpmiddel voor de inrichting van het document
management systeem van de organisatie.
Registratie van zaken en documenten vindt plaats met behulp van de ZTC.
De ZTC heeft een tweeledig doel.
1. Efficiency van de registratiewerkzaamheden
2. Automatische vastlegging van (meta)gegevens
Aangezien het DSP aan verandering onderhevig is, wordt in het handboek geen opsomming gegeven
van de producten die in het DSP zijn opgenomen. Het beoordelen van het DSP zowel als instrument
als in de toepassing ervan is een terugkerend punt van aandacht in de kwaliteitscontrole.
Met behulp van de ZTC worden er uniforme zaakomschrijvingen toegepast. Aan deze omschrijvingen
worden bij de registratie variabelen toegevoegd die de zaak nog meer uniek maken. Een uniforme
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registratiemethodiek bevordert een met de behandelaar afgestemde registratie van zaken en heeft
daardoor een optimale toegankelijkheid van zaken tot gevolg.

8. Kwaliteitscontrole
De Archiefwet verplicht overheidsorganen archiefbescheiden in geordende en toegankelijke staat te
bewaren. Om dat te kunnen waarborgen zijn er een aantal kwaliteitsprocedures opgesteld. Deze
richten zich op de aspecten juistheid, volledigheid, leesbaarheid en terugvindbaarheid van
documenten.
Kwaliteitscontrole vindt plaats bij de volgende processen:
1. Digitaliseren
2. Registreren
3. Afhandelen
4. Vernietigen
5. Accountmanagement
8.1 Digitaliseren
Bij het scannen wordt nauwgezet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en duidelijke leesbaarheid
van het image. De kwaliteitscontroles worden toegepast tijdens het dagelijkse werk en op basis van
steekproeven.
Controle tijdens het dagelijkse werk
Deze controle bestaat uit:
• Controle door de medewerker tijdens het scannen.
Binnen het digitaliseringproces zijn twee controlemomenten opgenomen, waarbij de
scanmedewerker de kwaliteit en het aantal pagina’s van het gescande document controleert.
Controle door de medewerker, die het gescande document registreert.
• Deze controle, die plaats vindt voor de registratie, houdt in dat in ieder geval de eerste
pagina van de scan geraadpleegd/ gecontroleerd wordt.
Controles op basis van steekproeven
Dagelijks wordt een steekproef uitgevoerd door een DIV-medewerker. Zie hiervoor bijlage 3.
8.2 Registreren
Deze kwaliteitscontrole vindt plaats op het moment van registratie van gescande documenten. De
kwaliteitscontroles worden toegepast tijdens het dagelijkse werk.
Controle tijdens het dagelijkse werk
De controle op het moment van registratie bestaat uit een controle direct na registratie door de
scanmedewerker en op een later moment door een andere DIV-medewerker dan die de registratie
heeft uitgevoerd. Deze controle richt zich met name op het aspect terugvindbaarheid in brede zin.
Dat komt erop neer dat gecontroleerd wordt of alle metadata op de juiste wijze zijn ingevuld, zodat
registraties via de gebruikelijke zoekacties kunnen worden getoond en worden opgenomen in de
gangbare rapportages.
Controle zaaktypen tijdens het dagelijkse werk
De controle op de geregistreerde ingekomen post richt zich op de toekenning van het juiste zaaktype
en daarmee de juiste bewaartermijn. De controle vindt dagelijks steekproefsgewijs plaats.
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8.3 Afhandelen
De verantwoordelijkheid voor goede zaakvorming en registratie van andere documenten dan de
scans ligt bij de medewerkers van de functionele afdelingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het bij een
zaak voegen van alle archiefwaardige documenten. Dat zijn alle documenten die nodig zijn voor de
bedrijfsvoering, bewijsvoering en verantwoording. Om de kwaliteit te bewaken voert een DIVmedewerker na de afhandeling bij archiveren een controle uit.
Controle op basis van proces
De controle richt zich op de compleetheid van een zaak. De controle bij de afhandeling is een
eindcontrole en vindt alleen plaats bij processen waaraan standaard een controlestap is toegevoegd.
Het proces wordt gekoppeld op basis van het gekozen zaaktype.
Controle op documentretention
De controle inzake de documentretention heeft te maken met het feit dat niet alle
bestandsformaten bij de archiveringsstap naar PDF/A-1 kunnen worden omgezet.
Documentretention is niet mogelijk bij zogenaamde samengestelde documenten zoals MSGbestanden. Bij permanent te bewaren zaken wordt nagegaan of alle daarbij behorende
kenmerkende documenten naar PDF/A-1 omgezet zijn. Waar dat niet het geval is, kunnen
documenten handmatig omgezet worden.
Documentretention garandeert de duurzaamheid en archiefwaardigheid van het bestandstype. De
structuur en semantiek blijft doorzoekbaar.
8.4 Vernietigen
Voordat de papieren documenten in de chronologische reeks vernietigd worden, vindt een controle
plaats. Medewerkers van DIV controleren of de uitzonderingsbepalingen (zie bijlage 2) correct zijn
toegepast. Als dat niet het geval is, worden corrigerende handelingen uitgevoerd.
Verder heeft het gehele team DIV een signaleringsfunctie. Eventuele twijfelgevallen zullen,
gedurende de eerste twee jaar nadat de vervanging is ingegaan, tijdens een periodiek overleg
besproken worden met de gemeentesecretaris.
Voordat zaken na verloop van de bewaartermijn in VERSEON worden vernietigd, vindt nog een
laatste controle plaats door de medewerkers van DIV. De controle richt zich met name op de juiste
toepassing van de bewaartermijnen, waarbij gecontroleerd wordt of er geen redenen aanwezig zijn
om de vernietiging uit te stellen. Daarnaast wordt de concept vernietigingslijst voorgelegd aan de
teamleiders. Zij kunnen voorstellen om zaken langer te bewaren.
8.5. Accountmanagement
Om de kwaliteit van registraties door de medewerk(st)ers binnen VERSEON te waarborgen voert DIV
de volgende acties uit:
- Bij het archiveren van de door collega’s digitaal aangeleverde zaken beoordeelt DIV of de
zaak compleet is. Als voorbeeld moet bij een inkomend verzoek (ingekomen brief) te zien
zijn hoe de zaak is beëindigd. Als er geen uitgaande brief of mail bij de zaak is gevoegd is de
zaak dus niet beëindigd en krijgt de collega deze zaak terug in zijn of haar werkvoorraad met
een toelichting waarom deze zaak is terug gezet. Dit is geen garantie dat alle bij de zaak
behorende documenten aanwezig zijn, dat is echter een verantwoordelijkheid van de
behandelaar;
Handboek Vervanging

21

-

-

In diverse werkoverleggen nodigt DIV zichzelf uit om een toelichting te geven op het
Zaakgericht werken met behulp van een Power Point presentatie “Zaakgericht werken vanuit
DIV bezien”. Daar worden de collega’s geattendeerd op de problemen die DIV ondervindt bij
de digitale archivering door gebruikersfouten en wordt hen handige tips en trucs
meegegeven;
In de organisatie zijn per afdeling key-users aangewezen die ‘net iets meer’ weten van
VERSEON dan de gemiddelde gebruiker. Met hen wordt met enige regelmaat gesproken over
problemen en hoe te komen tot verbetering om de kwaliteit van de registraties te
waarborgen
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9. Technische inrichting
9.1 Software
De software die gebruikt wordt voor het digitaliseringsproces bestaat uit Kofax Capture Scan voor het
scanproces en VERSEON voor het registratieproces. In VERSEON kunnen diverse bestandsformaten
worden opgeslagen. Kofax verwerkt de bestandsformaten tiff, pdf, dcx, gif, pcx, bmp, jpg, cals, en
png. Standaard is de scanning ingesteld op het formaat pdf (ocr). Zie voor een nadere opgave van de
door VERSEON ondersteunde bestandsformaten bijlage 6. Bij de keuze voor instelling van de
scansoftware Kofax is een overweging gemaakt tussen de weergave en de reproductiekwaliteit aan
de ene kant, en de bestandsgrootte en de belasting hiervan op het systeem aan de andere kant. Er is
uiteindelijk gekozen om minimaal 300 en maximaal 600 dpi te scannen. Er wordt standaard in kleur
gescand. Grootformaattekeningen worden op verzoek op 300 dpi gescand.
9.2 Hardware
Voor het scannen van documentformaten zijn drie scanners beschikbaar, te weten de CANON DRG1100, de CANON 6050 en de CANON 1100. Deze scanners zijn geschikt voor diverse soorten
papierformaten, scannen in zwart-wit/grijstinten en in 24-bits kleur, met een range tussen de 100600 dpi. Zie voor nadere specificaties bijlage 7.
9.3 Gebruikte bestandsformaten
De ontvangen papieren documenten worden met Kofax gescand naar een PDF/A-bestand en
vervolgens in dat formaat opgeslagen in VERSEON. PDF/A staat voor Portable Document Format
Archivable en is bedoeld voor archivering van documenten. Het is geschikt voor duurzame opslag.
PDF/A is een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet aan een open
standaard. Het door de organisatie gebruikte PDF-formaat voor scanning van te vervangen
documenten is momenteel PDF/A versie 1.4.
9.4 Kwaliteit van de reproducties
Om de leesbaarheid van de reproducties te garanderen zal de kwaliteit aan bepaalde eisen moeten
voldoen. De kwaliteit van de reproducties wordt berekend met behulp van de Kwaliteitsindex QI
(Quality Index). Hierbij is het zinvol om een onderscheid te maken tussen de QI voor gedrukte
teksten en de QI voor afbeeldingen.
Gedrukte teksten
Voor gedrukte teksten dienen de reproducties te voldoen aan de minimumeis QI ≥ 5. De kwaliteit
(leesbaarheid) wordt gerelateerd aan de lettergrootte (h= de hoogte van de kleinste letter 'e' van de
onderkast in het originele document in mm) en de resolutie (dpi). Het resultaat wordt onderverdeeld
in drie groepen:
Ql 8 = hoge kwaliteit (d.w.z. alles is bijzonder goed leesbaar)
Ql 5 = gemiddelde kwaliteit (d.w.z. alles is goed leesbaar)
Ql 3,6 = slechte kwaliteit (d.w.z. alles is met enige moeite leesbaar)
De formule voor het berekenen van de kwaliteit van kleurenscans van gedrukte teksten luidt:
Ql = (ppi x 0,039h) / 2
De documenten worden gescand met een resolutie van 300 dpi. De kleinste gemeten lettergrootte
(h) uit de steekproef op deze categorie documenten is 1,3 mm. De Ql die hieruit volgt is Ql = (300 x
(0,039 x 1,3))/2 = 7,6 en deze voldoet dus aan de minimumeis Ql ≥ 5.
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Tekeningen en afbeeldingen
Voor tekeningen en afbeeldingen dienen de reproducties te voldoen aan de minimumeis QI ≥ 1,5. De
kwaliteit wordt gerelateerd aan de resolutie (ppi) en de breedte in mm van het kleinste detail dat
in de reproductie zichtbaar moet zijn (w). Het resultaat wordt onderverdeeld in drie groepen:
Ql 2 = hoge kwaliteit (d.w.z. alle relevante details zijn heel goed zichtbaar)
Ql 1,5 = gemiddelde kwaliteit (d.w.z. alle relevante details zijn zichtbaar)
Ql < 1 = slechte kwaliteit (d.w.z. relevante details zijn nauwelijks zichtbaar)
De formule voor het berekenen van de kwaliteit van kleurenscans van afbeeldingen luidt:
Ql = dpi x 0,039w
De documenten worden gescand met een resolutie van 300 dpi. Het kleinst gemeten detail (dikte van
een lijn) uit de steekproef op deze categorie documenten is 0,2 mm. De Ql die hieruit volgt is Ql =
300 x (0,039 x 0,2) = 2,34 en deze voldoet dus aan de minimumeis Ql > 1,5.
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10.Proces van vernietiging van de vervangen archiefbescheiden
Dit hoofdstuk beschrijft de verklaring van vervanging en de belangrijkste aandachtspunten bij de
feitelijke vernietiging van archiefbescheiden in het kader van het vervangingsproces.
Bewaren en vernietigen
Na digitalisering en registratie worden de papieren documenten gedurende een termijn van
maximaal één jaar bewaard in de numerieke reeks. Mocht tijdens de behandeling van een document
op de functionele afdeling blijken dat het gescande document niet goed leesbaar of bruikbaar is, dan
kan het desbetreffende papieren document gedurende deze termijn nogmaals gescand worden. De
digitale scans hebben vanwege de vervanging de status van archiefstuk gekregen. De papieren
archiefbescheiden hebben daarmee hun waarde als archiefstuk verloren en worden zonder
verklaring van vernietiging vernietigd door een gecertificeerd vernietigingsbedrijf.
Uitzonderingen benoemen
Grootformaat tekeningen (A3 en groter) die binnenkomen met de post worden wel gescand, maar
vervolgens niet vernietigd. Ze worden gestempeld als werkexemplaar en doorgestuurd naar de
functionele afdeling. De reden hiervoor is, dat de meeste medewerkers niet over de benodigde tools
beschikken om de documenten digitaal overal mee naar toe te nemen en te bewerken.
Verklaring van vervanging
De digitale vervanging is formeel pas voltooid na vernietiging van de analoge originelen. Daarom
dient in het Handboek beschreven te worden op welke wijze ervoor wordt gezorgd dat de papieren
documenten nadat deze zijn gescand en gecontroleerd uit het werkproces worden verwijderd, en
hoe de daadwerkelijke vernietiging van de vervangen documenten is ingericht.
Op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 wordt jaarlijks een verklaring van vervanging
opgesteld. De verklaring bevat een specificatie van de vervangen archiefbescheiden in de
betreffende periode en beschrijft op grond waarvan vervanging heeft plaatsgevonden en de wijze
waarop dat is gebeurd. De verklaring wordt in het kader van de reguliere managementrapportage
aan de directie voorgelegd. Een exemplaar van deze verklaring wordt blijvend bewaard. Het betreft
hier een definitief vernietigingsrapport, dat als rapport in VERSEON bewaard blijft. (Zie bijlage 7)
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11. Kwaliteitssysteem
Inleiding
Om binnen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg de kwaliteit van het vervangingsproces te kunnen
borgen hanteren we in het vervangingsproces vier normen bij de kwaliteitscontroles in het
vervangingsproces: juistheid, volledigheid, leesbaarheid en terugvindbaarheid. Standaard
kwaliteitscontroles worden na implementatie van het vervangingsproces per te vervangen stuk
uitgevoerd. Deze controles leiden tot zekerheid over:
•

•

•
•

Juistheid:

•
•
•

Registratie van de juiste documenten.
Registratie van de juiste gegevens.
Juistheid van de reproductie.

Volledigheid:

•
•

Controle of alle relevante documenten vervangen zijn.
Controle per document of het document volledig is vervangen.

Leesbaarheid:

•

Controle op leesbaarheid van het document

Terugvindbaarheid:

•

De terugvindbaarheid wordt voldoende geacht indien de juiste metadata zijn toegevoegd. Er
is een controle op juiste en volledige metadata. Er is geen aparte controle op
terugvindbaarheid.

De precieze uitvoering van controles is beschreven in werkinstructies voor de betreffende
medewerkers.
Het kwaliteitssysteem
De kwaliteitsprocedures voor het vervangingsproces zijn onderdeel van een kwaliteitssysteem.
Controles vinden op verschillende niveaus plaats. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit:

Generiek toezicht
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Een keer per jaar laat B&W het vervangingsproces en de digitale informatiebeheeromgeving
auditeren met behulp van een checklist met criteria die gebaseerd is op de Archiefregeling en het
referentiekader RODIN. In de audit wordt gecontroleerd of het vervangingsproces conform het
handboek vervanging wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt de digitale beheeromgeving geaudit.
De veranderprocedure uit hoofdstuk 4 maakt een wezenlijk onderdeel uit van het kwaliteitssysteem.
Om de kwaliteit en controle hierop voldoende te borgen wordt een Handboek Kwaliteitszorg
opgesteld.

12. Conversie, preservatie, back-up en recovery
Inleiding
Archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen, moeten volgens artikel 11 van
het Archiefbesluit een gegarandeerde duurzaamheid hebben van honderd jaar. Als die duurzaamheid
onvoldoende blijkt, is het overheidsorgaan verplicht de archiefbescheiden op een vervangende
drager te zetten. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de organisatie de duurzaamheid van haar
gedigitaliseerde bestanden wil garanderen. Naast gedigitaliseerde documenten, kent de organisatie
digital born documenten (e-mails, Word- en Excelbestanden etc.). In dit hoofdstuk wordt vooral
aandacht besteed aan de preservatiestrategie voor gescande documenten.
Preservatiestrategie gedigitaliseerde documenten
Om de duurzaamheid van gescande documenten te garanderen worden zij opgeslagen in het
internationaal gangbare bestandsformaat PDF/A-1b. Gescande foto’s worden opgeslagen in het
bestandsformaat JPEG en/of TIFF. Deze bestanden worden vervolgens opgeslagen in het DMS en
daar beheerd. Hiervoor gelden de volgende afspraken:
• De gemeentesecretaris is ook verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van de vervangen
archiefbescheiden.
• In geval van migratie naar een ander softwareplatform (nieuw DMS of zaaksysteem) wordt door
de afdeling Dienstverlening getoetst of deze migratie geen gevolgen heeft voor de te bewaren
bestanden.
• De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg streeft ernaar te bewaren digitale bestanden vroegtijdig
over te brengen naar een (aan het openbaar archiefwezen verbonden) e-depot. Bij vroegtijdige
overbrenging dient de mate van openbaarheid nader te worden geregeld.
• Jaarlijks vindt door de afdeling Dienstverlening een technologiecheck plaats om te bepalen of
bepaalde hard- en software niet verouderd is. In deze technologiecheck wordt ook een
steekproef van de gedigitaliseerde bestanden bekeken en gecontroleerd.
Back-up en recovery
De productieomgeving van VERSEON is geïnstalleerd op applicatieserver FS-42 en de testomgeving
van VERSEON is geïnstalleerd op applicatieserver FS-43. Het scannen wordt uitgevoerd door middel
van de software van Kofax en is geïnstalleerd op applicatieserver FS-44. Op de fysieke server FS-20
met het operating system Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP 2 zijn de oracle
9.2.0.8.0 databases PVER en TVER geïnstalleerd.
Alle applicatieservers draaien virtueel op het SAN met het operating system Microsoft Windows
Server R2 Enterprise Edition SP 2. De brondocumenten worden met behulp van FTP opgeslagen op
FS-43. De opslagruimte op het SAN is schaalbaar en wordt geregeld via het team ICT.
Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van een uitwijkomgeving welke is gevestigd op de uitwijklocatie
in het LOC. Dagelijks worden op deze uitwijklocatie door middel van een tape library back-ups van
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alle systemen gemaakt. Daarnaast worden er gedurende de dag snapshots gemaakt van het SAN op
de hoofdlocatie en deze worden weggeschreven naar het SAN op de uitwijklocatie. De tapes worden
op de uitwijklocatie bewaard.
Tevens wordt er op het SAN gebruik gemaakt van deduplicatie techniek, zodat er efficiënt met de
opslagruimte wordt omgegaan. Voor wat betreft het beheer en de toegang tot het digitale archief
werken het team DIV en het team ICT nauw met elkaar samen.
De verantwoordelijkheid voor dit systeembeheer ligt bij team ICT. Bij de opslag van de bestanden op
de centrale omgeving wordt geen gebruik gemaakt van een bepaalde compressietechniek. Bij een
toekomstige conversie/ migratie naar een andere omgeving c.q. operating system zal na het
zorgvuldig analyseren en testen worden gegarandeerd dat er geen gegevens verloren gaan. Deze
digitale duurzaamheid is een eis voorafgaand aan een geplande conversie of migratie.
Indien een back-up wordt teruggezet zal altijd nagegaan moeten worden welke werkzaamheden
verricht dienen te worden om de stukken correct terug te plaatsen. In ieder geval moet er naar
worden gestreefd om alle stukken weer binnen 48 uur beschikbaar te hebben. Als in een
teruggezette back-up reeds vernietigde archiefbescheiden zijn opgenomen, dienen deze opnieuw
vernietigd te worden.
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13. Bijlagen
Bij het Handboek Vervanging horen de volgende bijlagen:
1. Uitgangspunten werken met zaken
2. Uitzonderingen
3. Steekproefplan
4. Scanhandleiding
5. Bestandsformaten die VERSEON ondersteunt.
6. Productinformatie van de in gebruik zijnde scanners
7. Model verklaring van vervanging door reproducties
8. Model besluit tot vervanging van (te bewaren) informatie door reproducties
9. Model bekendmaking van het besluit tot vervanging

Bijlage 1: Uitgangspunten werken met zaken
1. Alles wat in het DMS wordt opgenomen wordt in principe als zaak behandeld. Agenda’s,
verslagen en vergaderstukken vormen hierop een uitzondering.
2. Een zaaktype is gebaseerd op een (al dan niet beschreven) bedrijfsproces.
De benoeming en indeling van zaken vindt dus plaats op basis van het proces dat daaraan ten
grondslag ligt.
3. Delen van processen met eigen afhandelingseigenschappen worden als verschillende zaken
behandeld.
4. Voor alle zaken dient een duidelijk beginpunt en een duidelijk eindpunt met resultaat
gedefinieerd te worden.
5. Bij de benoeming en indeling van zaken dient rekening gehouden te worden met:
a. Fasering, doorlooptijden en de mogelijkheid om die te bewaken en daarop te sturen.
b. De behoefte aan managementinformatie.
6. Bij de benoeming en indeling van zaken wordt een onderscheid gemaakt in generieke en
specifieke zaken.
Generieke zaken komen bij de afhandeling van meerdere procedures aan de orde en worden
daarom als generiek zaaktype éénmalig benoemd.
7. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen landelijk reeds ontwikkeld is.
Om deze uitgangspunten te verduidelijk volgen onderstaand twee voorbeelden.
Afdeling Ruimtelijk Domein:
Bij het opstellen van een bestemmingsplan kunnen de volgende zaaktypes een rol spelen:
1. Hoofdzaak:
• Opstelling van een bestemmingsplan (te splitsen in deelzaken)
2. Bijzaken:
• Inkoop producten diensten (opdracht e.d. aan adviseurs)
• Contracten beheer (onderdeel contractbeheer in VERSEON)
• Brieven gemeenteraad(sleden) (raadsbrieven)
• Inspraakreacties en zienswijzen
• Informatieverstrekking aan/van derden (bijvoorbeeld brieven aan/van bewoners)
• Facturen van crediteuren
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Afdeling Openbaar Grondgebied
Bij de reconstructie van een weg kunnen de volgende zaaktypes een rol spelen:
1. Hoofdzaken:
• Wegen beheer en onderhoud (betreft planning van onderhoud)
• Verkeerstellingen
• Wegen aanleg (raadsbesluit, plan van aanpak)
2. Bijzaken:
• Brieven gemeenteraad(sleden) (raadsbrieven)
• Vergunningaanvragen bij derden (bijvoorbeeld bij het waterschap)
• Informatieverstrekking aan/van derden (bijvoorbeeld brieven aan/van bewoners)
• Subsidieaanvragen gemeente bij derden (bijvoorbeeld provinciale subsidie)
• Overleggen
• Contracten beheer (onderdeel contractbeheer in Verseon)
• Facturen van crediteuren
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Bijlage 2: Uitzonderingen
Substitutie wordt niet toegepast voor zover het vervanging betreft van archiefbescheiden:
• waarvan de waarde als bestanddeel van het cultureel erfgoed geheel of gedeeltelijk betrekking
heeft op de uitwendige vorm;
• die als bestanddeel van het culturele erfgoed een symbolische waarde of historische
belevingswaarde vertegenwoordigen.
De uitzonderingscriteria zijn onderstaand toegelicht.
1. Het bestanddeel is van aanzienlijk belang, vanwege de directe relatie met beroemde of historisch
belangrijke personen, gebeurtenissen, plaatsen, zaken of voorwerpen. Voorbeelden:
- Handtekening of handgeschreven document van een zeer belangrijk persoon (bv hoogste
vertegenwoordiger van een monarchie/religie);
- Akten/overeenkomsten/besluiten van zaken die de historie in belangrijke mate (kunnen)
beïnvloeden;
- Akten/overeenkomsten/besluiten van verkoop/aankoop/overname/afstoot van zeer
belangrijke historische monumenten, zaken of gebieden.
2. Documenten die als bewijs/documentatie dienen voor de oprichting of wettelijke grondslag van
een institutie.
- Akten;
- Documenten inschrijving Kamer van Koophandel;
- Statuten / Reglementen.
3. Documenten met unieke of bijzondere uiterlijke kenmerken. Voorbeelden:
- Zegels;
- Watermerken.
4. Documenten waarbij twijfel over de authenticiteit bestaat, waarbij alleen onderzoek van het
originele, fysieke document uitsluitsel kan geven.
5. Het document heeft een aanzienlijke waarde als tentoonstellingsobject. Voorbeelden:
- Foto’s van belangrijke gebeurtenissen (met beschrijving gebeurtenis / foto, auteursrecht).
6. Documenten die krachtens verdragen of op grond van wettelijke bepalingen in hun
oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard. Voorbeelden:
- Akten / registers van de Burgerlijke Stand;
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Bijlage 3: Steekproefplan
Er vinden drie steekproeven plaats:
1. Steekproef op scanresultaat
2. Steekproef op zaken en documenten
3. Steekproef op documentretention
De steekproeven moeten gezien worden als een extra controle bovenop de kwaliteitscontroles die in
het dagelijkse werk al worden uitgevoerd. De steekproeven worden uitgevoerd door een andere
medewerker, dan die het scannen, registreren of afhandelen heeft uitgevoerd.
1. Steekproef op scanresultaat
De steekproef op het scanresultaat vindt dagelijks plaats (het vier-ogen principe).
Kwaliteitscriteria
De steekproef wordt gekenmerkt door visuele controle en telling van het aantal pagina’s. Er wordt
gecontroleerd op afwijkingen die de leesbaarheid, juistheid en de volledigheid van het scanresultaat
aantasten. De volgende afwijkingen worden als fout gezien:
• Het ontbreken van één of meerdere pagina’s
• Het niet volledig leesbaar zijn van de tekst
• Het formaat van de bestanden is niet conform het afgesproken standaardformaat
• De resolutie is niet conform de specificaties
Cosmetische afwijkingen die de leesbaarheid niet beïnvloeden worden wel geaccepteerd.
Voorbeelden van deze afwijkingen zijn:
• Onvoldoende helderheid
• Overblijvende sporen van de scanning- en behandelprocedure (bv strepen, banen, ruis)
• De ligging van het beeld is niet correct (scheef ten opzichte van zijn as)
Omvang en geaccepteerd kwaliteitsniveau van de controle
De steekproef bestaat uit een controle van 10 in die week gescande zaken/documenten. Indien na
controle blijkt dat er een fout gevonden is, wordt als volgt te werk gegaan:
• Er wordt onderzocht of ontdekt kan worden wanneer een fout voor het eerst is opgetreden
• Vervolgens wordt onderzocht of de fout zich bij meerdere scans heeft voorgedaan en of deze
scans redelijkerwijs opnieuw gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt een afweging gemaakt
tussen de aard van de fout en de uit te voeren herstelwerkzaamheden.
• Afhankelijk van de gemaakte afweging wordt het digitaliseringsproces al dan niet opnieuw
uitgevoerd.
• Een omschrijving van de wijze waarop met een fout is omgegaan wordt vastgelegd in een
logboek (zie paragraaf 4 ‘Voorbeeld logboek’).
Betrouwbaarheid van de steekproef
Gelet op de vele controles tijdens de dagelijkse werkzaamheden door verschillende medewerkers
van DIV en de vakafdelingen wordt de steekproef als voldoende betrouwbaar beschouwd. De kans
dat er scans van onvoldoende kwaliteit in VERSEON terechtkomen is bijzonder klein.
Hierbij is meegenomen dat papieren documenten na het digitaliseringsproces nog minimaal 3
maanden en maximaal één jaar in de oorspronkelijke vorm worden bewaard.

Handboek Vervanging

32

2. Steekproef op registratie
De controle op de juiste registratie en toepassing van zaaktypes vindt ook dagelijks plaats. Resultaten
van deze controles worden vastgelegd in een overzicht van gecorrigeerde zaaktypes, zodat
inkomende documenten gekoppeld kunnen worden aan de juiste zaaktypes en daardoor bij de juiste
afdelingen terechtkomen.
Kwaliteitscriteria
De steekproef wordt gekenmerkt door visuele controle en richt zich op het aspect terugvindbaarheid
door te controleren op registratie van zaken en documenten, en zaakcompleetheid. De volgende
afwijkingen worden als fout gezien:
• Documenten zijn ten onrechte aan een zaak gekoppeld
• Meerdere zaken zijn ten onrechte als één zaak geregistreerd
• Zaken zijn niet compleet en er ontbreken documenten
Omvang en geaccepteerd kwaliteitsniveau van de controle
De steekproef bestaat uit een controle van 20 in die week geregistreerde zaken/documenten. Bij
constatering van een fout wordt er teruggekoppeld naar de registrator van de zaak of het document.
In overleg worden verbeteringen aangebracht of afspraken hierover gemaakt.
Betrouwbaarheid van de steekproef
Afhankelijk van de resultaten zal blijken of de steekproef voldoende betrouwbaar is. Als gevolg van
de invoering van digitaal werken zullen medewerkers van de vakafdelingen zelf zaken en
documenten registreren. Het is nog onduidelijk hoe de kwaliteit van deze registraties zal zijn.
Afhankelijk van de resultaten kan de steekproef uitgebreid worden.

3. Steekproef op documentretention
Kwaliteitscriteria
De steekproef wordt gekenmerkt door visuele controle en richt zich op de resultaten van de
documentretention. De volgende afwijkingen worden als fout gezien:
• Niet alle kenmerkende documenten van een te bewaren zaak zijn omgezet naar het
bestandsformaat PDF/A-1
Omvang en geaccepteerd kwaliteitsniveau van de controle
De steekproef bestaat uit een controle van 20 in die week afgehandelde zaken. Bij constatering van
een fout wordt als volgt te werk gegaan:
• Onderzocht wordt in hoeverre de documentretention ook bij andere zaken/documenten niet
heeft gefunctioneerd.
• Als blijkt, dat de documentretention slechts één of enkele malen niet toegepast is, worden
de documenten alsnog handmatig omgezet.
• Als blijkt, dat de documentretention bij meerdere zaken/documenten niet gefunctioneerd
heeft, wordt een melding gemaakt bij de leverancier van VERSEON.
• In overleg met de leverancier wordt bekeken op welke wijze documentretention voor deze
zaken/documenten opnieuw kan worden uitgevoerd.
Betrouwbaarheid van de steekproef
Documentretention is een technische functionaliteit, die automatisch verloopt. De foutfrequentie
wordt hiermee laag ingeschat. De steekproef wordt daarom als voldoende betrouwbaar beschouwd.
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Bijlage 4: Scanhandleiding
1. Voorbereiding
Indien uitgeschakeld eerst de scanner aanzetten en
vervolgens de scan pc.
De medewerker logt in de met gebruikersgegevens voor
deze scan pc zoals deze bij hem of haar bekend zijn.
Klik daarna in Menu Start, in de werkbalk onderin het
scherm of op het bureaublad op het scanner-icoon om het
programma te starten:

Nadat de post is geopend wordt elk poststuk beoordeeld op of het wel of niet geregistreerd moet
worden. Elk poststuk wordt voorzien van een dagstempel en als het geregistreerd moet worden in
Verseon wordt het in een daarvoor bestemd bakje gelegd.
De medewerker belast met scanwerkzaamheden
haalt de post uit het bakje om het voor te bereiden
voor het scannen. Dit houdt in dat nietjes, metalen
of plastic ringbanden of andere hechtmiddelen
worden verwijderd. Wanneer een stuk is
ingebonden met een thermisch bindmiddel, dient
het losgesneden te worden bij de Repro.

Tevens ook controleren op aanwezigheid van
stukken op A3-formaat of andere afwijkende
formaten. Tekeningen in A2-formaat of groter moet
men door de repro in laten scannen.
Net zoals facturen dienen te scannen documenten
te worden voorzien van een scheidingsmarkering.
Voor post worden scheidingsvellen gebruikt zoals
hiernaast afgebeeld.

Als het programma is gestart krijgt de medewerker
het onderstaande scherm te zien:
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Vaak verschijnt ook meteen het dialoogvenster dat verschijnt wanneer op "Create" wordt geklikt.
Links onder de knoppenbalk is de scansource te zien. Dit is een afrolmenu met enkele configuraties
voor de scanner en met de software import functie. In deze handleiding wordt niet nog ingegaan op
software import. De bron zal dan de scanner zelf zijn met Virtual Rescan functie, zoals hieronder
afgebeeld:

In dit voorbeeld gaat het om de Canon DR-7550C with VRS. Hier kan ook Canon DR-6050C with VRS
staan als met een andere scanPC gewerkt wordt. Dit hoeft verder niet te worden aangepast zodat de
scanner en software naar behoren kunnen blijven functioneren.
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2. Het scannen zelf
Leg de te scannen documenten met de scheidingsvellen bovenop in de invoerbak van de scanner met
de tekst naar boven, ongeacht de tekstrichting. De VRS Elite (Virtual ReScan) van Kofax corrigeert dit
zelf. Als documenten in een bovenhoek zijn beschadigd door verwijderde nietjes is het raadzaam
deze andersom er in te leggen.
Standaard maakt Kofax na het sluiten van de vorige batch een nieuwe lege batch aan
Is dit niet het geval klik op het icoon Create in de knoppenbalk zoals hieronder afgebeeld:

Het scannen begint bij onderstaand dialoogscherm:
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Kies voor de batchclass ‘post’ voor het scannen van post. Deze klasse zorgt ervoor dat de scans direct
worden doorgesluisd naar Verseon, waarin deze als scandocument zullen worden opgehaald en
worden geregistreerd. Het is mogelijk de naam van een batch aan te passen door achter de datum en
tijdnotatie tekst toe te voegen of de gehele automatische benaming te verwijderen.

Als er geen bijlagen met afwijkend formaat aanwezig zijn, klik dan op
Zijn deze wel aanwezig, scan dan enkel de geleidende documentatie
voor deze
bijlagen via deze knop. Kofax maakt het de gebruiker mogelijk om zelf documenten aan de aanwezige
scans op dat moment toe te voegen alvorens de batch te sluiten of een ander document te scannen
voorzien van scheidingsvel.
De scheidingsvellen zorgen ervoor dat Kofax de gescande pagina's die hierna volgen onder een
zogenaamd document onderbrengt. Na het sluiten van de batch zal de pagina of de reeks met
pagina's achter het scheidingsvel als scandocument in Verseon verschijnen.
Een document in Kofax wordt als volgt getoond: .
Het is gebruikelijk dat hier ook een plusteken voor te zien is, wat betekent dat er gescande pagina's
zich hieronder bevinden. Klik op dit plusteken om het document open te vouwen en de pagina's
hiertoe behorend weer te geven.
Staat er geen +-teken voor, is het document leeg. Los dit op door een of meer pagina's te scannen of
het te verwijderen. Dit kan gebeuren door per abuis 2 scheidingsvellen te gebruiken of op "Scan" te
klikken ipv "Scan All" (bij de eerste wordt 1 pagina gescand). Als er lege documenten in een batch
bestaan kan deze niet worden afgesloten. Ook mogen er geen gescande pagina's los van deze
documenten in een batch bestaan. De batch zal echter dan wel worden afgesloten maar niet
aangeboden worden als scandocument(en) in Verseon, maar via de Batch Manager, een extern
controleprogramma met een fout terugkomen welke gecorrigeerd moet worden, waarna de batch
alsnog via de server verwerkt kan worden na deze te sluiten.
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Gescande documenten kunnen er als volgt uit zien in Kofax:

Zoals is te zien zijn de documenten in batch contents opengevouwen. Ook is er een pagina op zijn
kant komen te staan. Dit kan worden gecorrigeerd door bijvoorbeeld op de linker blauwe pijl te
klikken.
Het resultaat is in de afbeelding hieronder te zien:
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Het kan ook voorkomen dat de medewerker er niet voor kiest om een scheidingsvel te gebruiken en
zal de gescande pagina niet onder een document worden geplaatst:

Om de pagina alsnog onder een document onder te brengen, selecteer de pagina (of meerdere
pagina's met CTRL-knop ingedrukt) en klik 1x met rechter muisknop om een afrolmenu te openen.
Kies hieruit "Create document" om alsnog een document er van te maken. Klik 1x met linker
muisknop om dit te bevestigen.
Voor andere type documenten of bijlagen zijn in Kofax enkele scanner profiles ingesteld,
Deze zijn te benaderen via het afrolmenu aan de rechterkant van het scherm..
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Hiervan worden er echter maar enkele gebruikt, te weten;
_Foto A3 voor documenten in A3-formaat of een ander afwijkend formaat wat korter of smaller is
dan A3, maar breder of langer dan A4.
_Foto Multifeed wordt doorgaans gebruikt voor enveloppen op A4 en A3 formaat wanneer een stuk
aangetekend is verzonden of andere nuttige informatie bevat.
Of voor insteekhoesjes waarmee pasfoto's ingescand worden die anders te klein zijn om door de
rolletjes door de scanner heen getrokken te worden.
"Post" of "Post met kenmerk" zijn de standaard profielen die doorgaans worden gebruikt voor post
op A4 formaat in te scannen. Beide profielen gaan hetzelfde om met bijvoorbeeld zwart-wit foto's
met grijswaarden of andere afbeeldingen met grijswaarden zoals tabellen of opmaakkaders.
_Foto A4 kan gebruikt worden als bij veel kleuren de VRS afwijkende tinten gaat vertonen.
Dit profiel maakt als het ware een foto van de te scannen pagina en past geen kleurcorrecties toe.
Het wijzigen van een scanprofiel werkt als volgt:
Er moet bijvoorbeeld een aangetekende envelop gescand worden, daarvoor dient _Foto Multifeed
gekozen te worden. Klik op het afrolmenu en kies voor dit profiel door 1x hierop te klikken.

Het programma moet andere instellingen laden en daarop moet enkele ogenblikken gewacht
worden.
Als het profiel geladen is en de scanner gereed is verschijnt rechts onder in het scherm de volgende
melding:
Als er op de scanknop "Scan All" wordt geklikt voordat het profiel
gewijzigd is, zal de onderstaande melding verschijnen, welke
betekent dat de scanner nog niet gereed is. (Het kan ook voorkomen
dat Kofax volledig abrupt wordt afgesloten. Het programma zal
opnieuw gestart moeten worden waardoor de huidige batch ook
weer geopend wordt en aangevuld of afgesloten kan
worden)
Klik op OK om te wachten tot de melding hiernaast
verschijnt.
Het is aan te raden als er geen documenten meer gescand
moeten worden waarvoor de multifeedsensor
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uitgeschakeld moet worden, zoals dit profiel doet, deze weer te veranderen in een standaard profiel.
Dit voorkomt dat meerdere pagina's tegelijkertijd door de scanner gaan en niet mee gescand
worden.
Als de inhoud van de batch volledig naar wens is en geen oneffenheden vertoont (vergeten pagina's,
pagina's in een verkeerde stand, lege documenten of los staande pagina's) kan de batch worden
gesloten om de documenten naar Verseon door te sluizen via de Kofax-server waarna deze als
scandocumenten opgehaald kunnen worden zodat deze kunnen worden ontsloten in het DMS.
Klik in de knoppenbalk op "close" om de batch af te sluiten.
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Bijlage 5: Bestandsformaten die Verseon ondersteunt.
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Bijlage 6: Productinformatie van de in gebruik zijnde scanners

Canon 6050
Desktopscanner voor losse vellen
3-lijns CMOS CIS-sensor
600 dpi
RGB LED
Voorzijde/achterzijde/dubbelzijdig
DR-6050C:
Zwart/wit / grijstinten: 200/300 dpi: 60 ppm/120 ipm (A4 staand); 70
ppm/140 ipm (A4 liggend)
Kleur 300 dpi: 60 ppm/120 ipm (A4 staand); 70 ppm/140 ipm (A4
liggend)
DR-7550C:
Zwart/wit / grijstinten: 200/300 dpi: 75 ppm/150 ipm (A4 staand); 90
ppm/180 ipm (A4 liggend)
Scansnelheid
Kleur 300 dpi: 75 ppm/150 ipm (A4 staand); 90 ppm/170 ipm (A4
liggend)
DR-9050C:
Zwart/wit / grijstinten: 200/300 dpi: 90 ppm/180 ipm (A4 staand);
112 ppm/225 ipm (A4 liggend)
Kleur 300 dpi: 90 ppm/170 ipm (A4 staand); 112 ppm/170 ipm (A4
liggend)
Specificatie voeding AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
Scannen: 84 W, slaapstand: 3,9 W (AC 220 - 240 V), stroom
Stroomverbruik
uitgeschakeld: 0 W
10
- 32,5 °C, vochtigheidsgraad: 20 - 80% relatieve vochtigheid
Gebruiksomgeving
Naleving
RoHS en ENERGY STAR
milieurichtlijnen
Type
Sensor scaneenheid
Optische resolutie
Lichtbron
Scanzijde

DOCUMENTFORMAAT

50,8 - 305 mm
70 - 432 mm
Invoermodi AUTOMATIC, MANUAL en BYPASS
Automatische invoer
Offsetinvoer met vergrendelbare geleiders aan de zijkant
Modus voor lange
Max. 3000 mm (kan worden ingesteld op het bedieningspaneel)
documenten
Automatische invoer: 52 - 209 g/m2 （0,06 - 0,25 mm）
Dikte
Extra invoer: 40 - 255 g/m2 （0,05 - 0,30 mm）
Max.
3000 mm (kan worden ingesteld op het bedieningspaneel)
Long Document Mode
Rollensysteem
Papierscheiding
300 vellen (DR-6050C)/500 vellen (DR-7550C/DR-9050C)
Instelbaar: 500, 300, 100 vel (alleen 300 en 100 vel voor
Invoercapaciteit
DR6050C)
Output Resolution 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x
Breedte
Lengte
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300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
UITVOERMODUS

Binair Zwart/wit / foutdiffusie / geavanceerde tekstverbetering I en II
Grijstinten 256 niveaus grijstinten (8-bits)
Kleur 24-bits kleur
BEELDVERWERKING

Automatische formaatdetectie en scheefstandcorrectie
Blanco pagina's overslaan
Tekstrichtingdetectie
Automatische kleurdetectie
Kleurverwijdering (R/G/B/aangepast)/-verbetering (R/G/B/aangepast)
Geavanceerde tekstverbetering (I en II)
Image Processing
Moiré-verkleining
Kleurdoorloop en achtergrondverwijdering voorkomen
Batch scheiding
Perforaties verwijderen
Scangebied instellen
MultiStreamTM
APPARAAT

Detectie van nietjes
Systeem voor snel herstel
Ultrasone detectie van dubbele invoer
Handmatige/extra invoer
Apparaatkenmerken
Registratie van taken/gebruikers
Modus voor scancontrole/alleen tellen/tellen wissen
Zoemer
Instelbare achtergrond (wit/zwart)
AFMETINGEN INTERFACE

Dubbele interface (High Speed USB 2.0 en SCSI-3)
Lade gesloten: 480 × 531 × 315 mm (B x H x D)
Afmetingen (mm)
Lade geopend: 480 × 718 × 390 mm (B x H x D)
Ca. 22,5 kg
Gewicht
ISIS- en TWAIN-stuurprogramma's (Windows 2000/XP Pro/XP
Home/Vista 32-bits en 64-bits)
Meegeleverde
CapturePerfect 3.0
software
(CapturePerfect SDK verkrijgbaar via het Canon Business Solutions
Developer Programme - www.canon-europe.com/bsdp)
Interface
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Canon 1100
A3-desktopscanner voor losse vellen
3-lijns CMOS CIS-sensor
600 dpi
RGB LED
Voorzijde/achterzijde/dubbelzijdig
High Speed USB 2.0
Lade gesloten: 480 x 535 x 315 mm (l x b x h)
Afmetingen
Lade geopend: 480 x 723 x 390 mm (b x d x h)
Ca. 22,8 kg
Gewicht
Specificatie voeding 220-240 V (50/60 Hz)
Scannen: 94,3 W of minder, slaapstand: 1,7 W of minder,
Stroomverbruik
uitgeschakeld: 0,3 W of minder
Gebruiksomgeving 10 - 32,5 °C, vochtigheid: 20 - 80% relatieve vochtigheid
Naleving
RoHS en ENERGY STAR
milieurichtlijnen
Type
Sensor scaneenheid
Optische resolutie
Lichtbron
Scanzijde
Interface

LEESSNELHEID

DR-G1130
Zwart-wit/grijstinten: 200/300 dpi: 100 ppm/200 ipm
Kleur: 200 dpi: 100 ppm/200 ipm; 300 dpi: 100 ppm/170 ipm
Staand (A4)
DR-G1100
Zwart-wit/grijstinten: 200/300 dpi: 75 ppm/150 ipm
Kleur: 200/300 dpi: 75 ppm/150 ipm
DR-G1130
Zwart-wit/grijstinten: 200/300 dpi: 130 ppm/260 ipm
Kleur: 200 dpi, 130 ppm/200 ipm; 300 dpi, 130 ppm/170 ipm
Liggend (A4)
DR-G1100
Zwart-wit/grijstinten: 200/300 dpi: 100 ppm/200 ipm
Kleur: 200 dpi: 100 ppm/200 ipm; 300 dpi: 100 ppm/170 ipm
DOCUMENTSPECIFICATIES

Breedte
Lengte
Dikte
Modus voor lange
documenten
Visitekaartje
Foliomodus
Papierscheiding
Invoercapaciteit
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50,8 - 305 mm
70 - 432 mm
20 – 255 g/m² (0,04 – 0,3 mm), Dun document 0,04 - 0,05 mm
(20 – 42 g/m²)
Max. 3000 mm
Ondersteuning voor het scannen van visitekaartjes
Tot het formaat A1 (Staand)
Rollensysteem en methode van scheiding vooraf
500 vel
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UITVOER

150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi,
600 x 600 dpi
Zwart-wit, foutdiffusie, snelle tekstverbeteringsfuncties, geavanceerde
Uitvoermodus tekstverbeteringsfuncties, geavanceerde tekstverbeteringsfuncties II,
grijstinten (256 niveaus), 24-bits kleur
Automatic Page Size Detection (Automatische detectie van paginaformaat),
Deskew (Scheefstandcorrectie), 3- Dimensional Colour Correction (partly
by Driver) (Driedimensionale kleurcorrectie, gedeeltelijk door driver),
Colour Dropout (RGB) (Kleuruitval (RGB)), Image Rotation
(Beeldrotatie), MultiStream, Preset Gamma Curve (Vooraf-ingestelde
gammacurve), Contrast Adjustment (Contrastaanpassing), Prescan (Vooraf
scannen), Staple Detection (Nietjesdetectie), Skip Blank Page (Lege
Speciale
kenmerken pagina's overslaan), Addon Settings (Extra instellingen), Punch Hole
Removal (Perforaties verwijderen), Moire Removal (Moiré-verwijdering),
Folio, Scan Area Setting (Scangebied instellen), Text Orientation
Recognition (Tekstrichtingdetectie), Background Smoothing
(Achtergrondverfijning), Rapid Recovery Scan (Scannen voor snel herstel),
Ultrasonic Double Feed Detection (Length By Firmware) (Ultrasone
detectie van dubbele invoer (lengte door firmware)

Uitvoerresolutie
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Canon DR-G1100
Canon DR-G1100
Specificaties scanners:
• maximaal papierformaat: A3
• resolutie: maximaal 600 dpi.
• scant in zwart-wit, 256 grijswaarden en
full colour.
• aansluiting: USB 2.0 inclusief kabel
• scan snelheid: Zwart/wit, grijstinten en kleur 75 pagina’s per minuut bij 200 dpi.
• Dagelijkse scancapaciteit: 25000 pagina’s per dag
• ADF capaciteit: max. 500 vel papier.
• Beschikt over automatische detectie papierformaat, scheefstandcorrectie, detectie tekstrichting,
blanco pagina’s overslaan, utlrasone detectie dubbel invoer.
• scant via de ADF (automatische papier-toevoer). (rechte papier doorvoer mogelijk)
• TWAIN, ISIS drivers, Capture Perfect, Kofax VRS basic
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Bijlage 7.
Model verklaring van vervanging door reproducties
Tevens verklaring van vernietiging op grond van artikel 8 Archiefbesluit
Ondergetekende, gemeentesecretaris van de gemeente ……… verklaart dat na het besluit daartoe
van ……..
vervangen zijn door reproducties en vernietigd door versnippering (dan wel anderszins) door
……..(bedrijf) op …….(datum) de navolgende informatie:
(opsomming)

Hardenberg/Ommen …… (datum)
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
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Bijlage 8:
Model besluit tot vervanging van (te bewaren) informatie door reproducties
Ondergetekende, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente ………….. heeft besloten
over te gaan tot vervanging door reproducties van de navolgende informatie, en deze na reproductie
te vernietigen:
(opsomming)
Waarborging van belangen
1. Reproductie biedt voldoende waarborg voor het behoud van de in de informatie vervatte
gegevens en hun toegankelijkheid, daar de volgende voorzorgen in acht zijn genomen: zie de
specificaties in de bijlage.
2. Reproductie is noodzakelijk wegens……..
3. Reproductie geschiedt op de volgende wijze…..
4. De belangen van de gemeente en de overige overheidsorganen zijn als volgt gewaarborgd:
……
5. De belangen van recht- of bewijszoekenden, historisch onderzoek en de waarde van de
informatie als bestanddeel van het cultureel erfgoed zijn als volgt gewaarborgd: ……..
Hardenberg/Ommen ……..(datum)
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
Bijlage 9:
Model bekendmaking van het besluit tot vervanging van informatie door reproducties
Ondergetekende, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente ………….. deelt mee dat
ter inzage ligt op/in …… een gemotiveerd besluit tot vervanging van de navolgende informatie door
reproducties en tot daaropvolgende vernietiging van de oorspronkelijke informatie:
(globale opsomming)
Waarborging van belangen
1. Reproductie biedt voldoende waarborg voor het behoud van de in de informatie vervatte
gegevens en hun toegankelijkheid, daar de volgende voorzorgen in acht zijn genomen:
zie de specificaties in de bijlage.
2. Reproductie is noodzakelijk wegens……..
3. Reproductie geschiedt op de volgende wijze…..
4. De belangen van de gemeente en de overige overheidsorganen zijn als volgt
gewaarborgd: ……
5. De belangen van recht- of bewijszoekenden, historisch onderzoek en de waarde van de
informatie als bestanddeel van het cultureel erfgoed zijn als volgt gewaarborgd: …...
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van artikel 3.13 van de Algemene wet
bestuursrecht schriftelijk aan / griffier / secretaris uiterlijk op ….(termijn 8 weken) dan
wel mondeling op de zitting van (tijd) op/in ….zijn/haar zienswijze naar voren brengen.
Hardenberg/Ommen ……..(datum)
gemeentesecretaris/algemeen directeur
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