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Lkol Harry van de Kraats, JIVC/Hoofd
Dynamisch Informatiebeheer

Op zaterdag 4 mei 2019 was op NPO 1 een documentaire over de ‘103 van Loenen’. In deze documentaire werd verslag gedaan van de laatste poging van de
afdeling Berging en Identificatiedienst (BIDKL) van
de Koninklijke Landmacht om 103 ongeïdentificeerde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog hun naam
terug te geven. Voor de identificatie wordt onder andere
gebruik gemaakt van documenten die nog opgeslagen
liggen in de personeelsarchieven van Defensie. Dit is
een voorbeeld dat het belang van goede documentaire
informatievoorziening onderstreept.
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Het gaat daarbij niet alleen om personeelsarchieven, maar
vaak ook om documenten die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering binnen Defensie. Dit betreft niet alleen het gebruik binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor verantwoording
richting de politiek en de belastingbetaler. De afdeling Informatiebeheer van JIVC is verantwoordelijk voor het beheer van
cruciale informatie binnen Defensie, zodat deze informatie gedeeld, hergebruikt en opgevraagd kan worden.
Betrouwbare informatie is van groot belang voor het functioneren van Defensie. Het is niet alleen noodzakelijk bij het nemen

Het betreft alle activiteiten die nodig zijn om informatie duurzaam toegankelijk te maken. Hierdoor is de informatie niet alleen toegankelijk en bruikbaar voor huidige, maar ook voor
toekomstige gebruikers.
Er zijn daarbij de volgende vier redenen aan te geven voor het
archiveren van informatie:
1. Bedrijfsvoering: informatie is van belang voor de actuele
bedrijfsvoering in een organisatie. Medewerkers moeten
bijvoorbeeld weten wat er eerder besproken is in vergaderingen en welke besluiten er waarom genomen zijn. Maar

Bij de identificatie van o.a. Nederlandse slachtoffers van de
2e Wereldoorlog wordt ook gebruik gemaakt van de archieven
bij Informatiebeheer.

van besluiten en bij de uitvoering van de operationele taken,
maar ook voor het afleggen van verantwoording over de activiteiten van Defensie. Bij het maken, gebruiken, beheren en
vernietigen van informatie zijn er richtlijnen en wettelijke verplichtingen waar Defensie als overheidsorgaan zich aan dient
te houden. Het is de taak van de afdeling Informatiebeheer om
een bijdrage te leveren aan goed informatiegebruik en beheer
binnen Defensie. Dit betreft alle activiteiten op het gebied van
verstrekken, beheren, onderzoeken, bewerken, bewaren en
vernietigen van informatie. Alsmede advisering op het gebied
van informatiegebruik en beheer.

Belang van archivering

Voordat dit artikel verder gaat over de afdeling Informatiebeheer, eerst wat meer informatie over het belang van archiveren. Archiveren is meer dan alleen het bewaren van informatie.

42

intercom | jaargang 48 | 2

ook welke informatie al verzameld is voor een onderzoek of
project.
2. Afleggen van verantwoording: publieke organisaties als
Defensie moeten zich kunnen verantwoorden over hun
werkzaamheden en activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van
Bestuur (WOB), maar ook ten behoeve van parlementaire
enquêtes of auditrapportages.
3. Rechtszekerheid: het is voor iedereen van belang om
te kunnen terugvinden wat zijn of haar rechten zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om rechtspositionele zaken uit het
verleden, de eigendomsrechten op een stuk grond of het
verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
4. Onze geschiedenis: ten slotte is het van belang dat informatie bewaard blijft voor historisch onderzoek in de
toekomst.
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Archivering is noodzakelijk om informatie voor een bepaalde tijd veilig te
stellen en is daarom ook wettelijk verplicht. Overheidsorganen zijn vanuit de
Archiefwet verplicht om hun informatie
zorgvuldig te beheren zodat deze toegankelijk is en blijft.
Naast de Archiefwet zijn er ook andere
wetten, zoals de WOB en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), waarin eisen op het gebied van
duurzame toegankelijkheid van informatie terugkomen. Voor het duurzaam toegankelijk maken van informatie gelden
de volgende vijf kwaliteitseisen:
1. Vindbaar: gebruikers moeten relevante informatie snel en eenvoudig
terug kunnen vinden.
2. Beschikbaar: de informatie moet
eenvoudig beschikbaar en opvraagbaar zijn voor gebruikers.
3. Leesbaar: de juiste instrumenten
zoals hard- en software moeten beschikbaar zijn voor gebruikers om
de informatie te openen en te bekijken. Hierbij mag de oorspronkelijke
inhoud niet aangetast worden.
4. Interpreteerbaar: de gebruiker moet
in staat zijn om betekenis te geven
aan de informatie. Dit betekent dat
onder andere duidelijk moet zijn
wanneer en door wie de informatie
gemaakt is, in welke context en wat
de status van de informatie is.
5. Betrouwbaar: de gebruiker moet ervan op aan kunnen dat de informatie is opgeslagen op het moment en
door de persoon zoals dat is aangegeven. Verder moet een inschatting gemaakt kunnen worden of de
betrouwbaarheid van de informatie
eventueel is aangetast door ongewilde of opzettelijke wijzigingen, bijvoorbeeld bij het converteren naar
een ander informatiesysteem.

De afdeling Informatiebeheer

Sinds de oprichting van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) in
2013, verzorgt de afdeling Informatiebeheer voor vrijwel geheel Defensie de
(gecentraliseerde) dienstverlening op
het gebied van documentaire informa-

Het organogram van de afdeling Informatiebeheer met de secties DIB, SIB, PDB, AIF en
het ondersteunende Bedrijfsbureau.

tie, publicatievoorziening en documentatiebeheer. Dit betekent ten eerste dat
de afdeling Informatiebeheer belast is
met de uitvoering van de documentaire
informatie (DI) processen. Daarnaast is
zij verantwoordelijk voor het logistieke
beheer van alle documentatie binnen
Defensie, alsmede alle werkzaamheden
rondom documentatie en het beheer
van alle uitgavenbudgetten voor documentatie.
De afdeling Informatiebeheer heeft de
volgende hoofdtaken:
• Het adviseren van de Hoofddirectie
Bedrijfsvoering (HDBV) in haar rol
als procesmodeleigenaar DI over
strategische en beleidsmatige aanpak van knelpunten en problemen
binnen informatiebeheer;
• Het coördineren en aansturen van
politiekmaatschappelijk
gevoelige
archiefonderzoeken en het adviseren over de dienstontwikkeling van
informatiebeheer;
• Het informatiebeheerproces voorbereiden;
• Het informatiebeheerproces documenteren;
• Het informatiebeheerproces verwijderen;
• Het digitaal en waar nodig fysiek publiceren van al dan niet gerubriceerde documentatie en publicaties.
De afdeling Informatiebeheer bestaat
in totaal uit 254 VTE’n die verdeeld zijn
over vijf secties. De aard van de werkzaamheden zijn vooral extern gericht.

De productiesecties Dynamisch Informatiebeheer, Semi-statisch Informatiebeheer en Publicatie en Documentatiebeheer zijn gericht op het ondersteunen
van de primaire processen van de Defensieonderdelen, door middel van diensten en systemen. De sectie Advies,
Instrumenten en Functioneel beheer
is gericht op het adviseren van geheel
Defensie op het gebied van Informatiebeheer. Daarnaast is er een Bedrijfsbureau voor de interne ondersteuning van
de afdeling. De organisatie, taken en de
werkzaamheden worden nu per sectie
verder beschreven.

Dynamisch Informatiebeheer (DIB)

De sectie DIB is belast met de informatiebeheerprocessen documenteren,
leveren en verwijderen. Het betreft informatie die zich nog in het dynamisch domein bevindt, dat wil zeggen dat deze
informatie nog van belang is en gebruikt
wordt binnen de bedrijfsvoering van
Defensie. De formatie van de sectie
bestaat uit 162 medewerkers verdeeld
over zeven DIB-teams (of DIB-loketten)
die ieder een defensieonderdeel ondersteunen.
Twee teams zijn gevestigd in Den Haag
op het Plein-Kalvermarkcomplex ter ondersteuning van de Bestuursstaf en de
KMAR. Binnen het team Bestuursstaf is
tevens een afzonderlijk team, op basis
van een 24/7 dienstrooster, werkzaam
ten behoeve van de DOPS. Vervolgens
zijn er drie teams gevestigd in Utrecht
op de Kromhoutkazerne voor ondersteuning van CLAS, DMO en DOSCO.
Het zesde en zevende team zijn respec-
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tievelijk gevestigd in Breda en Den Helder voor ondersteuning
van CLSK en CZSK. Oorspronkelijk waren de teams van CLAS
en DOSCO, en die van de Bestuursstaf en KMAR, gecombineerd tot één team. Om de ‘span of control’ te verbeteren zijn
deze teams, bij de recente reorganisatie van JIVC, per 1-12019 gesplitst in twee afzonderlijke teams. Ieder team wordt
geleid door een burger teamleider schaal 9 of 10. Hoofd van
de sectie DIB is een overste van de Verbindingsdienst, een van
de twee militaire functies binnen de afdeling Informatiebeheer.
DIB levert een aantal verschillende diensten. Als eerste de
dienst ‘documentbehandeling’ waarbinnen de documenten
worden ontvangen en beoordeeld op archiefwaardigheid. Vervolgens wordt de inhoudelijke informatie, samen met de meta-informatie bewaard en vastgelegd. Op dit moment wordt
hiervoor gebruik nog gemaakt van de registratietool XPostWeb. Een verouderde tool, die op niet al te lange termijn vervangen moet gaan worden. Voor het toewijzen, wijzigen of
verwijderen van gebruikersrechten op XPostWeb is ieder DIBteam verantwoordelijk voor het lokale beheer van XPostWeb.
Zij zorgt daarbij ook voor het beheer van distributielijsten en
routeautorisatie. Naast documentbehandeling is DIB ook verantwoordelijk voor de diensten ‘leveren van informatie’ en het
‘overdragen van informatie’. Onder het leveren van informatie
wordt ten eerste verstaan het verstrekken van overzichten en
managementrapportages.
Daarnaast kan de sectie inhoudelijke informatie verstrekken
over een document of dossier, alsmede het verstrekken van
geaggregeerde informatie op basis van een specifieke vraag
vanuit de bedrijfsvoering. Als de informatie niet meer van belang is voor de bedrijfsvoering worden de informatieverzamelingen overgedragen aan de sectie Semi-statisch Informatiebeheer. Bij een bewaartermijn korter dan zeven jaar zorgt de
DIB zelf voor vernietiging van de informatie. De termijnen voor
het vernietigen van informatie zijn op basis van de archiefwet
en het archiefbesluit vastgelegd in de zogenaamde Generieke
Selectielijst Defensie (GSD).
De sectie DIB onderhoudt voor de levering van haar diensten
nauw contact met de Coördinatoren DI (CODI) van de diverse defensieonderdelen. De verschillende defensieonderdelen
hebben daarbij ieder hun eigen werkwijze en cultuur. Zij werkt
daarmee binnen een spanningsveld van een bedrijfsvoering
die het liefst maatwerk wil, ten opzichte van een dienstverlening die bij voorkeur zoveel mogelijk gestandaardiseerd
zou moeten zijn. Door de doorgevoerde centralisering van DI
is de kennis op het gebied van registreren, verzenden en
dossiervorming van informatie vooral geconcentreerd binnen
deze sectie.
Alle niveaus binnen Defensie kunnen gebruik maken van deze
kennis. Helaas worden de DIB-loketten wat dat betreft nog
niet door alle defensiemedewerkers gevonden, op dit punt is
zeker nog verbetering mogelijk en noodzakelijk.

44

intercom | jaargang 48 | 2

Het semi-statisch archief in Rijswijk.

Semi-statisch Informatiebeheer (SIB)

Zodra informatie vrijwel niet meer van belang is voor de bedrijfsvoering van Defensie wordt deze overgedragen aan SIB.
Deze informatie bevindt zich dan in het zogenaamde semi-statische domein. SIB draagt ten eerste zorg voor het op orde
brengen van de archieven. De activiteiten zijn er hierbij gericht
op het geordend en toegankelijk in beheer kunnen nemen van
het archief. Hierbij wordt het over te dragen archief beoordeeld aan de hand van de eisen voor overdracht. Hierbij wordt
onder andere gekeken naar de fysieke staat van de aangeboden drager van de informatie en van de verpakking. Tevens
wordt beoordeeld of de informatie wel benaderbaar is en geraadpleegd kan worden. Als het archief niet voldoet wordt de
bedrijfsvoering geadviseerd om verbetermaatregelen door te
voeren voordat het archief wordt overgenomen.
Als tweede dienst kan SIB op aanvraag archiefonderzoek uitvoeren en onder voorwaarden van autorisatie, veiligheid, privacy en openbaarheid informatie verstrekken uit de archiefbestanden. SIB draag daarnaast zorg voor de inname en het
toegankelijk maken van archiefbestanden uit de missiegebieden. Hiervoor is ook het Interim Systeem Missie Informatie
(ISMI) ontwikkeld. Nadat de archiefbestanden in ontvangst zijn
genomen is SIB verantwoordelijk voor het archiefbeheer. Zij
doet dit conform de geldende wet- en regelgeving, inclusief
beveiliging in verband met de rubricering van archiefbestanden. Hierbij hoort ook het beoordelen van de openbaarheid
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en verantwoording over de beperkingen daarop, voordat de bestanden bijvoorbeeld worden overgedragen aan
het Nationaal Archief. Overdracht en
in openbaarheid geven van de informatie vindt pas plaats na een formeel
besluit door de HDBV. Binnen de wettelijk vastgestelde termijn moeten de
archiefbestanden overgebracht worden
naar een archiefbewaarplaats (bijv. het
Nationaal Archief) of vernietigd worden
op basis van de termijnen uit de GSD.
SIB is daarbij verantwoordelijk voor het
bewaken van het vernietigen en de verantwoording daarover.
Voor de uitvoering van haar activiteiten bestaat SIB uit 51 medewerkers,
verdeeld over de drie teams: ‘Beheer’,
‘Onderzoek en toezicht’ en ‘Bewerken’.
De teams van SIB zijn gehuisvest in Rijswijk en Kerkrade. Op de laatste locatie
worden alle personeelsarchieven van
Defensie bewaard. De aard van de werkzaamheden is vooral beheersmatig en
administratief. Diepgaande kennis van
de wet- en regelgeving op het gebied
van archivering en informatiebeheer is
essentieel. Om de aansluiting met het
operationele domein te borgen is er een
militaire functie binnen SIB opgenomen.
Dit betreft een kapitein van de KMAR in
de rol van medewerker informatie en archiefmanagement.
De complexiteit van de werkzaamheden wordt onder andere bepaald
door de verscheidenheid in vorm, ordening en toegang van archiefbestanden,
kennisniveau bij de defensieonderdelen over de relevante processen,
gebruik van (inter)nationale rubriceringen en de verandering van analoge
naar digitale verwerking. In de dagelijkse werkzaamheden komt daar nog bij
dat informatieverzoeken in het kader
van de WOB of archiefonderzoeken in
de praktijk kunnen afwijken van regelgeving, procedures en instructies. Hierbij
spelen ook kwesties als privacygevoeligheid en openbaarheid van informatie
een rol. De medewerkers van SIB moeten in staat zijn om op verantwoorde
wijze hiermee om te gaan.

van publicaties, het publiceren van de
defensieregelgeving op intranet en het
aanleveren van in de Staatscourant of
het Staatsblad namens de Minister van
Defensie te publiceren regelingen. PDB
stelt hierbij tevens jaarlijks aan de defensieonderdelen bekend welke trekkingsrechten zij hebben op het budget
voor documentatievoorziening.

Als informatie niet meer van belang is voor
de bedrijfsvoering wordt deze overgedragen
aan het semi-statisch archief.

Publicatie- en Documentatie
beheer (PDB)

PDB heeft als doel om, ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, ongerubriceerde en gerubriceerde publicaties
beschikbaar te stellen aan de medewerkers van Defensie. PDB doet dit in de
eerste plaats binnen het proces ‘raadplegen en aanschaffen’.
Dit betreft onder andere het laten (her)
drukken, het verspreiden en het uit de
roulatie nemen van publicaties. Daarnaast is PDB binnen deze dienst ook
verantwoordelijk voor het vastleggen
en beheren van publicatiegegevens, het
coördineren van het voorraadbeheer

De tweede hoofdtaak van PDB betreft
de activiteiten rondom publicatie. Hierbij moet ten eerste gedacht worden aan
het adviseren van de samenstellers over
de wijze van samenstellen en uitgeven
van publicaties. Op de tweede plaats
valt onder deze taak, het toegankelijk
maken van publicaties en boekwerken
via internet en intranet. Hiervoor wordt
ook het bestelportaal publicaties beschikbaar gesteld. Verder draagt PDB
zorg voor de logistieke verspreiding van
fysieke publicatie, en van specifieke documentatiesets ten behoeve van schepen en uitzendingen. Ten slotte voert
zij voor heel Defensie het beheer uit
over het assortiment van boekwerken,
formulieren en drukwerken. De sectie
PDB bestaat uit tien medewerkers en is
gehuisvest op de Kromhoutkazerne in
Utrecht. Bij de uitvoering van de werkzaamheden speelt kennis en deskun-

“Diepgaande
kennis van de
wet- en regelgeving
op het gebied van
archivering en
informatiebeheer
is essentieel.”
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digheid op het gebied van de productie van publicaties een
belangrijke rol. Dit is inclusief kennis over voorraadbeheer en
distributie. Daarnaast bezit PDB de deskundigheid om op basis van alle mogelijk denkbare informatiebronnen te voorzien in
de documentatie die nodig is voor de bedrijfsvoering.
De activiteiten op het gebied van budgetten en het leveren
van nieuwe diensten worden daarbij afgestemd met andere
afdelingen.

Advies, Instrumenten en Functioneel
beheer (AIF)

De 25 medewerkers van AIF zijn allen werkzaam op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Op de eerste plaats is AIF verantwoordelijk voor advies en ondersteuning aan de defensieonderdelen op het gebied van informatiebeheer en het functioneel
beheer van de systemen, die met name voor de DI gebruikt
worden. Zoals bijvoorbeeld XPostWeb. Daarnaast geeft AIF
invulling aan de ondersteuning van de rol van Proces Model
Houder (PMH) Informatiebeheer en ondersteunt de HDBV in
haar rol van Proces Model Eigenaar (PME).
Vanuit de rol als ondersteuner van de PMH Informatiebeheer
adviseert AIF ook de HDBV, in haar rol als PME, over de strategische en beleidsmatige aanpak van knelpunten en problemen
binnen het informatiebeheer. Tevens kan zij hierbij de coördinatie en aansturing oppakken van politiek en maatschappelijk
gevoelige archiefonderzoeken. Een voorbeeld hiervan is de archivering van alle informatie met betrekking tot de activiteiten
van Defensie rondom de MH17. Verder adviseert zij de HDBV
bij het uitwerken en vaststellen van normen en kaders met betrekking tot informatiemanagement en informatiebeheer.
Naast de ondersteunende rol aan de PME en PMH heeft AIF
ook een voorbereidende als het gaat om het bijhouden van
trends en technologische ontwikkelingen op het gebied van
informatiebeheer. Hiervoor nemen vertegenwoordigers vanuit
AIF onder andere deel aan interdepartementale werkgroepen
op het vakgebied. Verder draag AIF vanuit deze rol zorg voor
het ontwikkelen en beheren van instrumenten en systemen
voor informatiebeheer en leiden of nemen zij deel aan projecten of onderzoeken op het gebied van informatiebeheer.
Als derde hoofdtaak heeft AIF een ondersteunende rol op gebied van de uitvoering van informatiebeheer bij de defensieonderdelen. Zij doet dit in de eerste plaats door het geven
van advies over de implementatie van de eerdergenoemde
normen en kaders en de juiste toepassing daarvan. Daarnaast
wordt er, met behulp van IB-aspectarchitectuur, advies en ondersteuning geleverd bij de ontwikkeling, invoering, afstoting
en het beheer van specifieke IV-systemen. Ten slotte heeft AIF
ook een verantwoordelijkheid bij het toetsen van IV-behoeftestelling op het gebied van informatiebeheer en ziet zij toe
op de kwaliteit en uniformiteit van de dienstverlening vanuit de
afdeling Informatiebeheer.
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De sectie AIF levert haar expertise op het gebied van DI aan alle
defensieonderdelen, die ieder hun eigen werkwijze en cultuur
kennen. Dit verhoogt de complexiteit van de werkzaamheden.
Het spanningsveld tussen bedrijfsvoering, wenselijkheid en
(politieke) haalbaarheid wordt daar nog aan toegevoegd. Het
functioneel beheer van de diverse (geautomatiseerde) systemen voor de uitvoering van informatiebeheer, vraagt gedegen
kennis en ervaring bij de functioneel beheerders. Daar komt
bij dat de toename van digitalisering van de DI vraagt om constante aanpassing en verbetering.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van e-mail, maar ook
aan chat applicaties zoals Skype en Whatsapp. Het omgaan
met dit soort ontwikkelingen legt beslag op de capaciteit en
doet een beroep op flexibiliteit bij de medewerkers.

Bedrijfsbureau

Het Bedrijfsbureau van Informatiebeheer bestaat uit vijf medewerkers en is gericht op de interne ondersteuning van de
afdeling. Zij doet dit op de eerste plaats door het integraal oppakken en begeleiden van alle zaken binnen de diverse PIOFACH-gebieden. Daarnaast draagt zij zorg voor de plan- en
verantwoordingscyclus van Informatiebeheer en zorgt zij voor
de ondersteuning van het managementteam. Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft het Bedrijfsbureau nauw
contact met de staf van JIVC en de aan Informatiebeheer toegewezen adviseur op het gebied van personeel en organisatie,
en financiën en control. Aangezien de afdeling Informatiebeheer gevestigd is op acht verschillende locaties, waaronder
een rijksverzamelgebouw in Rijswijk en de Kromhoutkazerne
in Utrecht, wordt er samengewerkt met diverse partners en
leveranciers. Elk met hun eigen werkwijze en regels, hetgeen
de uitvoering van de ondersteunende taak niet altijd eenvoudig maakt.

Het MH17 dossier als hotspot

Als een bepaalde onderwerp politiek en maatschappelijk heel
gevoelig ligt en het bewaren van de informatie over dit onderwerp als zeer belangrijk wordt gezien, ook voor de toekomst,
kan het aangemerkt worden als zogenaamde hotspot. Een
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het Chroom-6 dossier, maar
ook het MH17 dossier is aangemerkt als hotspot. Bij een hotspot gaat het dus om zaken die veel maatschappelijke onrust
veroorzaken en daarmee in aanmerking komen voor eeuwige
bewaring. Om iets als hotspot aan te merken moet het voldoen aan een of meer van de volgende criteria:
• Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die voor veel maatschappelijke beroering zorgt en
waarvoor uitzonderlijk veel aandacht bestaat in de media;
• Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht
brengt, het debat over de kwestie maakt veel emoties los;
• Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is
voor een intensief publiek debat over het functioneren van
de Nederlandse overheid;
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lende dragers moest iets gedaan worden om het te archiveren en duurzaam
toegankelijk te maken voor nabestaanden en toekomstige onderzoekers. Dit
was en is een enorme uitdaging.

Screenshot van XpostWeb m.b.t. de
zoekfunctie.

• Er is sprake van een politieke kwestie
waardoor de positie van de minister
of het Kabinet ernstig bedreigd is.
Voor Defensie bepaalt de HDBV, eventueel in overleg met of na advies van
het Nationaal Archief, of een onderwerp
wordt aangemerkt als hotspot. Dit onderwerp komt dan op een hotspotlijst,
een aanvulling op de eerdergenoemde
generieke selectielijst. De informatieobjecten op de hotspotlijst worden uitgezonderd van vernietiging.
Zoals hierboven al beschreven is onder
andere het MH-17 dossier aangemerkt
als hotspot. In dit geval betreft het niet
alleen Defensie, maar ook een aantal
andere ministeries en overheidsorganen. Direct na de MH17 ramp kwam
het kabinet Rutte II met drie actiepunten. De eerste was de repatriëring en
identificatie van slachtoffers. Het tweede actiepunt was een onderzoek naar
de oorzaak van de crash. Als derde en
laatste de uitvoering van een strafrechtelijk onderzoek. Naar aanleiding van de
maatschappelijk beroering rondom het
neerhalen van de MH17, neemt vervolgens de Tweede Kamer in 2016 de motie Omzigt aan. Op basis van deze motie neemt het kabinet het besluit tot het
opzetten van een overheidsbreed MH17
archief. Het wordt een interdeparte-

De archieven van de MH17 zijn aangemerkt
als hotspot en worden nooit vernietigd.

mentaal project onder leiding van de
Secretaris-generaal van het ministerie
van Justitie en Veiligheid (J&V). De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV) wordt aangewezen
om het project te coördineren.
Voor Defensie wordt de werkgroep
MH17 opgericht onder leiding van de
HDBV. Binnen Defensie zijn er heel veel
actoren in meer of mindere mate actief
geweest rondom de MH17 ramp. Het
vertrek van eenheden naar de crashsite was ad hoc en de focus lag op het
bergen en identificeren van de slachtoffers, veiligstellen van persoonlijke
bezittingen, veiligstellen toestel en het
onderzoek naar de crash. Dus niet op
het gebied van informatiebeheer, dit is
pas later opgepakt. Informatie en onderzoeksmateriaal is op vele manieren
vastgelegd bij de inzet van Defensie. Het
betreft onder andere administratie, operationele plannen, e-mails, Sharepoint
sites, websites, SMS, papier, foto, film
etc. Met al deze informatie op verschil-

Als eerste is er voor het project MH17
een informatie-overzicht Defensie (Index) opgesteld. Dit overzicht is het
uitgangspunt voor vervolgacties en is
gepubliceerd op de site van het Nationaal Archief. Van dit ‘Informatieoverzicht
Neerhalen Vlucht MH17 MvD’ is zowel
een publieke als een Defensieversie.
Hiervoor is een afweging gemaakt wat
wel of niet openbaar gemaakt kan worden. Er is ook een informatie-overzicht
en index van het ministerie van J&V en
van de NCTV. De MIVD heeft een eigen
overzicht, dit is echter niet gepubliceerd
op de site van het Nationaal Archief.
Binnen de werkgroep zijn de uitgevoerde werkzaamheden geanalyseerd en
gekoppeld aan bedrijfsprocessen.
Defensie is bij nagenoeg alle processen
betrokken geweest en derhalve hebben
alle bij Defensie genoemde actoren informatie over de MH17. De werkgroep
heeft daarom een verzoek gedaan aan
alle CODI’s om dit inzichtelijk te maken
voor wat betreft hun defensieonderdeel.
Bij de aanpak voor het maken van een
archief voor MH17 is onderscheid gemaakt tussen de projectfase en de beheerfase. Binnen de projectfase betrof
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Schema van het project m.b.t. de archivering van hotspot MH17.

dit de activiteiten: informatie verzamelen, informatie innemen,
informatie bewerken, ontwerpen van het MH17 archief, realiseren van het MH17 archief en het importeren van informatie
in het archiefsysteem. Na de projectfase start de beheerfase.
De afdeling Informatiebeheer draagt zorg voor het beheer van
de informatie en het functioneel beheer van het MH17 archief.
Aan het einde van de beheerfase wordt de informatie overgedragen aan het Nationaal Archief en wordt het archief ontmanteld.

De toekomst van Informatiebeheer

Oorspronkelijk maakte Informatiebeheer binnen JIVC deel uit
van de afdeling C4I&I. De dienstverlening van de afdeling Informatiebeheer is echter van een andere aard dan andere afdelingen binnen JIVC. Bij de evaluatie van de reorganisatie
van 2013 is vastgesteld dat dit vraagt om een andere positionering, namelijk rechtstreeks onder de directeur JIVC. Sinds
de recente reorganisatie van JIVC per 1-1-2019 is dit een feit.
Met de voortschrijdende digitalisering komen informatiebeheer
en informatietechnologie steeds dichter bij elkaar. Dit zou kunnen betekenen dat de normstellende rollen op deze gebieden
in de toekomst gebundeld gaan worden. Verder kan worden
geconstateerd dat nog lang niet alle archiefwaardige informatie ter registratie en archivering aangeboden wordt. Daar komt
tevens bij dat de digitale informatie die wordt aangeboden,
op dit moment nog niet goed beheerd kan worden. Zo wordt
bijvoorbeeld veel informatie gedeeld via e-mail, maar is er nog
geen goed systeem om (belangrijke) e-mails te archiveren.
Om hier verbetering in aan te brengen, wordt het programma
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‘Duurzaam Toegankelijke Informatiehuishouding’ (DTI) opgestart. DTI moet onder andere voorzien in een meer geautomatiseerde vorm van documentbeheer. In de praktijk betekent dit
vervanging van Xpost en XpostWeb door een modern document managementsysteem (DMS).
Voor de sectie DIB zal dit op termijn betekenen dat, door de
inzet van selfservice en verdere digitalisering van de DI, het
‘handwerk’ steeds minder zal worden. Daarentegen wordt
naar verwachting de vraag naar specifieke kennis bij het DIB
steeds groter. Er zal dus een verschuiving op gaan treden in
de aard van de werkzaamheden. Dit betekent dat een deel
van het personeel hierop voorbereid moet worden door omscholing en aanvullende opleiding. Tevens is geconstateerd
dat post die rechtstreeks naar onderliggende eenheden en
locaties gestuurd wordt, vaak niet geregistreerd wordt.
Op dit moment wordt al, in samenwerking met de Militaire Post
Organisatie (MPO), gekeken naar aanpassingen in de postketen om de registratie te vergroten. De verdergaande digitalisering op termijn heeft ook gevolgen voor SIB. Het bewerken van
papieren archieven zal voor een belangrijk deel verdwijnen. Er
zal steeds meer behoefte zijn aan informatiespecialisten die
digitaal materiaal beheren, bewerken en overdragen.
Op 20 maart 2019 heeft de Raad van State in een uitspraak vastgesteld dat SMS’jes en WhatsApp berichten op
privé-telefoons van bestuurders en ambtenaren, voor zover
het hun werk betreft, vallen onder de WOB.
Deze uitspraak illustreert dat de ontwikkelingen niet stil staan
en er nog voldoende uitdagingen liggen voor de afdeling Informatiebeheer.

