
MinÍsterie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Ì fìatour¿{tres Postb{is l().150 )500 Fi f)€n t1.Jrr}

trfgoed inspectre
T.a.v. Mevrouw. drs. G.P.M. Scholte, hoofdinspecteur
Postbus 16478
25OOBI DEN HAAG

Datum
Betreft

? ! iijt'¡l 3il1$

Reactie op Inspectierapport nalevirrg Archiefwet 1995 b¡l
archivering van informatie van het Directeuren Overleg
Alcohol

Volksgczondhcld, ¡VGlrirn
cn Sport
t\p7
P¿detrentarre Z¡lken

8G¿oèkadrcs
P¿nìðssu:;pletn 5

2511VX Den H¿rðg

f 0/rl 140 /9 1 l
Ë 0/0 ]40 i8 -14

www. rijksoverheid. ûl

KcnmGrl
l l/3608 rt87a3 BP¿

Uru brtcf
I 357698

Geachte mevrouw Scholte,

Op l juni jl. heeft u mi.¡ uw inspectierapport Naleving Archiefwet 1995 bij
archivering van inforrnatie van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA)
aangeboden. U heeft gevraagd om een schriftelijke reactie op de aanbevelingen
die u heeft gedaan op grond van uw inspectie, Met deze brief voldoe ik aan uw
verzoek.

Aenhevclinn I
Reconstrueer zo veel mogeli¡k op basis van de aanwezige kopieên het
archiefdossier Directeuren Overleg Alcohol voor de hele periode dat het heeft
bestaan in het belang van transparantie en het cultureel erfgoed.

U constateert dat de stukken (agenda's, vergaderstukken en verslagen) van het
DOA op verschillende plaatsen zijn terug qevonden. Het offíciéle D0A-archief is
niet compleet, heeft u vastgesteld. Ðe dossiervorming buiten het officiële archief
was vollediger. U beveelt daðrom aan het archiefdossier DOA voor de gehele
periode dat het DOA heeft bestaan zoveel mogelijk op basis van aanwezige
kopieën te.reconstrueren in het belang van transparantie en het cultureel erfgoed.
Deze aanbeveling neem ik over. Ik zal rnet gebruikmaking van de papreren-en
digitale archieven en beschikbare dossiers buiten het officiële archief het archief
reconstrueren voor zover ap het ministerie aanwezig. Dit archief zal vervolgens als
DOA archief digitaal worden gearchiveerd.
Ik verwacht dat deze reconstructie op 1 oktober vañ dit jaar is afgerond.

AerÞeuel¡rs 2:
Stuur op het onder contrrJle brengen van de overhe¡ds¡nfarmatie bij uw ministerie
die nu buiten de bestaande kaders voor archivering is opgeslagen.

tJw constatering dat veel overheidsinfclrmatie buiten de bestaande (digitale.)
kaders wordt beheerd, is een constäterìng die ik herken. Dat dit bij bijna alle
n¡inisteries het geval is, heeft u ook berìoemd in uw onlangs verschenen rapport
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'Wel digitaal, nog niet duurzaam'. U doet hierin de volgende aanbevelingerr aan de
min¡ster voor Basis' en Vooftgezet Onderwiis en Media en cJe minister vön
Einnenlandse Zaken en Koninkri¡ksrel¿ties:

' Ontwikkel een samenhangende visie op het belang en de rol van duur,
zaðm toegankelijke overheidsinformalie gegeven de ontwikkelingen in cle
digitale overheid.

Zorg voor continuiteit en implenrentatie, inclusief financiering, van meer-
jarige programma's en voor zoveel mogelijk standaardisatie in het duur-
zaam digitaal informatiebeheer,
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Alle ministeries ziln al lange tijd bezig met de vraag hoe zij de digitale arclìieven in
goede, geordende en toegankelijke staat kunnen krijgen. Zo ook VWS.
Vanaf 2013 is het kerndepartement overgegaån op digitale dossiervorming. Vanaf
clat moment worden binnenkomende post en alle stukken die bedoeld zi;n om
geparafeerd te worden of van een handtekening te worden voorzien autc¡nratisch
in het Document Management Systeem opgeslagen. Dit geldt dus ook voor de
interne documenten die van een paraaf worden voorz¡en. De (concept) informatie
die beschikbaar is op netwerkschijven en in e-mailsystemen kan voor zover
noodzakelíjk worden opgenomen in het Document Management Systeem. Hierbtj
vindt ook ondersteuning plaats door middel van advies en hulpmiddelen zoals
beslissingshulpmiddelen voor het opnemen van een document in het systeem.

Het bli;kt echter, zoals u zelf ook aan hebt gegeven in uw onlangs verschenen
rapport'Wel digitaal, nog niet duur¿aam'een uitdaging om de digitale arch¡even
goed op orde te brengen. In 2016 is daarom Rijksbreed het programma Rljk aan
Informatie (RAI) gestart. Als onderdeel hiervan nemen de ministeries van VWS en
JenV op dit moment deel aan een pilot "e-mail archivenng" onder coördinatle van
de ministers van BZK en OCW. Daarnaast wordt door VWS, in samenwerking met
RAI, ook een ondersteuningsprogrãmma uitgevoerd (Informatie op Orde) dat
voorziet in een act¡eve begeleiding en oncjersteun¡ng van de orgântsatie bij het op
orde brengen en houden van de dossiers in het Document Manaçement Systeem.
Dit programma heeft tot doel de bewustwordrng voor wat betreft de archivering te
vergroten en bredt ondersteuning bi¡ de afwegingen om informatie op de juiste
wij2e te archiveren.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezont'lheid,
Welzi.¡n en Sport,
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