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Samenvatting 

 

Met ingang van 1 maart 2013 kan horizontale verantwoordingsinformatie over de uitvoering van de 

Archiefwet 1995 worden geüpload op de website Waarstaatjegemeente.nl. Dit via een e-formulier 

die door de koepel van archiefinstellingen BRAIN is ontwikkeld. Het e-formulier kan ingevuld 

worden door de gemeentelijke archivaris/archiefinspecteur of, als deze niet is benoemd, diens 

gelijkwaardige vervanger.  

 

KING en VNG ontwikkelen het instrument toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl naar 

aanleiding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (RGT). De Wet RGT moet leiden tot 

versterking van de horizontale verantwoording van het college van B en W aan de gemeenteraad 

en een provinciaal toezicht dat meer op afstand staat.   

 

Het e-formulier en een tweede, geactualiseerde van de VNG Handreiking Horizontale 

verantwoording van de Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren kunnen worden 

gedownload via de link http://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-en-

musea/nieuws/waarstaatjegemeentenl-uitgebreid-met-archiefwet-1995. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De website Waarstaatjegemeente.nl is uitgebreid met toezichtindicatoren voor de Archiefwet 1995 

(www.waarstaatjegemeente.nl/index.php?id=toezichtinformatie). Gemeenten kunnen aangeven 

hoe zij op deze indicatoren scoren. Deze informatie ondersteunt de gemeenteraad bij de 

uitvoering van zijn controlerende taak. Ook de provincies zullen bij de uitoefening van het toezicht 

van deze informatie gebruik maken.  

 

Wet RGT  

KING en VNG ontwikkelen het instrument toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl naar 

aanleiding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (RGT). De Wet RGT moet leiden tot een 

provinciaal toezicht dat meer op afstand staat. De verantwoording krijgt voortaan op 

horizontale wijze gestalte door toezending van een verslag aan de gemeenteraad, dat na 

vaststelling 

tevens aan de provincie dient te worden gestuurd. Voor het structureren van het verslag aan de 

gemeenteraad heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) archieven 

ontwikkeld. Door invulling van de archief KPI’s kan worden getoetst of de gemeente voldoet aan 

de bepalingen van de archiefwet en -regelgeving. Zie hiervoor de ledenbrieven van 21 juli 2011 

(BAOZW/U201101357 Lbr. 11/049) en 12 november 2012 (BAOZW/U201201730 Lbr. 12/099).  
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Kernindicatoren  

Op 19 april 2013 is een tiental archief KPI’s, de zogenoemde kernindicatoren, door KING 

toegevoegd aan de website Waarstaatjegemeente.nl. Deze kernindicatoren vertegenwoordigen 

die onderdelen uit de Archiefwet 1995 die voorwaardelijk zijn voor het voldoen aan andere, meer 

gedetailleerde wettelijke eisen.  

De kernindicatoren hebben betrekking op:  

1. De toepassing van een kwaliteitssysteem voor het beheer van te bewaren 

archiefbescheiden. 

2. De aanwezigheid van een overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden. 

3. Het gebruik van een metagegevensschema. 

4. De aanwezigheid van een bewaarstrategie, papier en digitaal. 

5. De selectie van archiefbescheiden. 

6. De toepassing van vervanging, besluiten en verklaringen. 

7. De tijdige overbrenging van archiefbescheiden. 

8. De aanwijzing van een archiefbewaarplaats die aan de eisen voldoet. 

9. De aanwezigheid van een archiefruimte die aan de eisen voldoet. 

10. De correcte toepassing van openbaarheidbeperkingen. 

 

Wijze van aanlevering 

De archief KPI’s kunnen worden ingevuld door de gemeentelijke archivaris/archiefinspecteur of 

diens gelijkwaardige vervanger door middel van een ‘e-formulier Archief KPI’s’ die door de 

brancheorganisatie van archiefinstellingen BRAIN is ontwikkeld. De kernindicatoren worden bij 

invulling van de Archief KPI’s automatisch opgenomen in een apart tabblad 

“Waarstaatjegemeente”. Het ingevulde e-formulier kan vervolgens worden geüpload op de locatie: 

survey.waarstaatjegemeente.nl/s/archief/. De prestaties van de gemeente op de kernindicatoren 

zijn dan voor eenieder zichtbaar op het  toezichtdomein dat op Waarstaatjegemeente.nl is 

ingericht. 

  

Handreiking geactualiseerd  

 

De VNG Handreiking Horizontale verantwoording van de Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie 

Indicatoren waarin de gevolgen van de Wet RGT voor de verantwoording en het toezicht op de 

Archiefwet 1995 en de archief KPI’s uitgebreid zijn toegelicht, is geactualiseerd. De recente 

wijzigingen in de archiefwet en -regelgeving waarover wij u bij ledenbrief van 13 maart jl. hebben 

bericht (BAOZW/U201300267 Lbr. 13/021), zijn in de tweede versie verwerkt. 

 

Meer informatie  

Het e-formulier en de Handreiking kunnen worden gedownload via de link 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-en-

musea/nieuws/waarstaatjegemeentenl-uitgebreid-met-archiefwet-1995. 

http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/archief/
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Vragen over het e-formulier kunnen gesteld worden aan Marius Jansen (archiefinspecteur en 

plaatsvervangend gemeentearchivaris bij het Regionaal Archief Tilburg), e-mail: 

marius.jansen@tilburg.nl.  

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

  

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


