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Programma

Substitutie 
• Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken 
• Fysiek – hybride – digitaal archief 
• Routinematige vervanging – wettelijke voorwaarden 
• Routinematige vervanging – de praktijk bij DNB 

DRM (digital rights management) 
• Geheimhouding en informatie delen 
• Informatie uitwisselen met andere organisaties 
• Rechten in het RMS 

Reacties en discussie
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Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken

1984 1e organisatiebrede archiefstructuur voor een decentrale instelling 

1987 Digitale registratie van alle archiefwaardige dossiers vanaf 1814 

1991 Digitale creatie en registratie van documenten in een DMS 

2000 Introductie van een RMS bij Toezicht 

2004 Fusie met de Pensioen- en Verzekeringskamer 

2004 Registratie en archivering gecentraliseerd in één afdeling 

2004 Eén RMS voor alle divisies – alle fysieke stukken worden gescand 

2007 Eind van het monopolie van het fysieke archief 

2010 Alle DNB-ers registreren hun eigen records in het RMS 

2012 Start DNB-programma voor duurzame digitale toegankelijkheid 

2014 Volledige routinematige vervanging van fysieke documenten in 2 Divisies
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Fysiek – hybride – digitaal archief 

Tot 2004 een traditioneel archief: papier in dossiers is leidend. 

Bij de fusie in 2004 koos DNB voor: 
1. volledig digitaal werken 
2. centrale registratie en archivering in één RMS 
3. volledig digitaal archiveren zodra dit – wettelijk - zou mogen 

En dus voor dubbel archiveren 

In stappen afscheid van dubbel archiveren: 
• 2007 digital born wordt niet meer vervangen door fysiek – 

incomplete fysieke dossiers 
• 2014 fysiek wordt vervangen door digitaal – volledige 

uitfasering fysieke dossiers 
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Routinematige vervanging  

DNB-norm voor routinematige vervanging: 

• Het digitale document is een 
waarheidsgetrouwe kopie van het 
(papieren) origineel. 

• Alle gedigitaliseerde documenten zijn 
(duurzaam) toegankelijk, digitaal 
doorzoekbaar, leesbaar en 
gedistribueerd naar de juiste behandelaar.
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Routinematige vervanging - Aanpak bij DNB 

Stap 1: Verbeteren kwaliteit van de digitale versies 

Stap 2: Werkprocessen Informatiediensten aanpassen aan eisen 
voor vervanging 

Stap 3: Afspraken met de business 

Stap 4: Direct beginnen op afgesproken datum! 

Toelichting:  
Het bleek noodzakelijk om op niveau van de primaire werkprocessen na te gaan of routinematige vervanging 
mogelijk is en of het wel of niet efficiënt is. 
Toepassen archiefwettelijke uitzonderingen. 

Besluiten voor toekomstige vervanging, maar in enkele gevallen ook voor series oude archiefbescheiden.
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Routinematige vervanging - kwaliteitszorg

Formeel ingericht: 
• Besluit met afdelingsspecifieke afspraken 
• Handboek 
• Werkinstructies voor Informatiediensten 

Kwaliteitszorg: 
• Controle kwaliteit van fysiek origineel 
• Controle van alle digitale versies aan vastgestelde criteria 
• Procedure voor meldingen van behandelaars 
• Maandelijkse audit van kwaliteit digitale versies, juiste registratie en distributie 
• Controle instellingen hard- en soft ware 
• Controle juiste werking hard- en soft ware 
• Jaarlijks toetsen van actualiteit en volledigheid Handboek
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Geheimhouding en informatie delen

Soms 2 kanten van dezelfde munt. 
Vaak een spagaat! 

DNB moet als centrale bank en als toezichthouder een 

streng en gecompliceerd geheimhoudingsbeleid toepassen 

in haar informatiesystemen en in haar werkprocedures.  

Dit beperkt echter ook het delen van informatie op “need to 

know” basis.
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Traditie en beleid bij DNB

Tamelijk autonoom werkende divisies 

• Informatie wordt zoveel mogelijk gedeeld tenzij dat verboden 
is. 

• Vertrouwelijke en geheime informatie wordt zo goed mogelijk 
afgeschermd. 

• Toegang op ‘need to know’ basis. 
• Rondneuzen in andere informatie is niet toegestaan. 

Maar ook: 

• Behoefte van afdelingen en teams om informatie af te 
schermen en zelfs buiten informatiesystemen te houden.
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Vertaling DRM in records management 1

Soorten rechten in het Records Management Systeem van DNB: 
1. Viewrechten 
2. Editrechten 
3. Administratief beheer (alleen voor Informatiespecialisten en 

functionele beheerders) 

Vertrouwelijkheidsklassen: 
1. Publiek 
2. Intern DNB 
3. Confidentieel 
4. Geheim 
5. Aangepast geheim 
6. Personeelsvertrouwelijk
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Vertaling DRM in records management 2

Informatiediensten werkt met toegangsgroepen: 
1. Toegang op functies niet op personen 
2. Toegang zoveel mogelijk hierarchisch – top down – inrichten in 

HPRM 

Vuistregel: 
• Beperk de toegang niet verder dan strikt noodzakelijk 
• Maak de geheimhouding niet te complex 

Anders gebruiken medewerkers omwegen en zorgen voor 
• Onvolledig archief 
• Onveilige opslag op USB-sticks etc.
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Samenwerking met andere organisaties

• Ketensamenwerking met ECB en andere toezichthouders voor 

gezamenlijk Europees toezicht 

• Samenwerkende organisaties hebben vaak verschillende 

tradities en opvattingen over geheimhouding: Onverenigbaar 

geheimhoudingsbeleid 

• Rule based of pragmatisch?
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Voorbereiding discussie

Voordelen digitaal werken 

1. 7 x 24u plaatsonafhankelijke toegang 

2. Eenvoudig uitwisselen en kopieren 

3.Do it yourself – medewerkers kunnen zonder hulp van 

secretaresses en DIV-ers informative creëren en opslaan 

en – niet altijd - terugvinden
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Voorbereiding discussie

Nadelen: Gemakkelijk gemaakt – complex en 
kwetsbaar bij hergebruik 

Digitale informatie is onvindbaar als opgeslagen: 
• in het verkeerde systeem 
• zonder of met verkeerde metadata 
Is niet meer betrouwbaar met verkeerde metadata. 
Is niet meer leesbaar bij onbekende of verouderde bestandsformaten. 
Raakt gemakkelijk zoek – terwijl kopieën overal en altijd blijven rondzwerven. 

Deze problemen zijn bijna altijd het gevolg van MENSELIJKE FOUTEN
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Vragen voor discussie

DIGITAAL WERKEN 

1. Herken je de genoemde voor- en nadelen van digitaal werken? 
2. Hoe kunnen Informatiespecialisten hier iets aan doen? 

INFORMATIE GEHEIMHOUDEN EN DELEN 
1. Wat doen jullie met de spagaat tussen informatie delen en geheimhouding? 
2. Hoe regelen jullie geheimhouding en optimaal delen in je informatiesystemen? 
3. Hoe pakt dat uit voor samenwerking met externen?
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