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1. Inleiding 

Het Structuurplan Documentaire Informatie (SDI) vindt zijn grondslag in artikel 18 van de 
Archiefregeling 2009 en de Beheersregeling Documentaire Informatieverzorging IenM 2012. 
 
“De zorgdrager zorgt ervoor dat de onder hem ressorterende overheidsorganen beschikken over 
een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij dat overheidsorgaan 
berustende archiefbescheiden, geordend overeenkomstig het ten tijde van de vorming van het 
archief daarvoor geldende ordeningsstructuur.“ 
 
Het SDI PBL is de nadere concretisering van de toepassing van de generieke selectielijst van IenM1 
op de werkprocessen van het PBL. Het geeft aan welke processen uit de generieke selectielijst van 
IenM bij PBL van toepassing zijn, welke bijbehorende dossiers worden gevormd en op welke wijze 
de dossiers worden beheerd. Vanuit de in de generieke selectielijst van IenM aangegeven 
waardering geeft het SDI ook aan hoe de inhoud van dossiers wordt geselecteerd voor vernietiging 
en/of overplaatsing.  
Het SDI PBL is hiermee een hulpmiddel en instrument bij het op een doelmatige wijze inrichten van 
de informatiehuishouding, waarbij het archief vanuit de werkprocessen bij PBL wordt opgebouwd 
en daarbij aansluit. 
 
In het SDI PBL staan de PBL-procedures beschreven met betrekking tot de informatiehuishouding. 
Het SDI levert een bijdrage aan optimale benutting van ruimte, tijd en middelen, door het feit dat 
al in de dynamische fase van archiefbeheer wordt aangegeven welke bestanddelen voor 
vernietiging, overplaatsing en overbrenging in aanmerking komen. 
 
In het SDI PBL staat: 

o een korte aanvulling op de beschrijving van PBL als archiefvormende organisatie die reeds 
is opgenomen in de generieke selectielijst van IenM; 

o een beschrijving van de werkwijze en de organisatie van de dossiervorming bij PBL; 
o een overzicht van alle databases en applicaties waar dossierinformatie2 van PBL wordt 

opgeslagen; 
o de beschrijving van de archiefstructuur: de ordeningsstructuur. 

 
De ordeningsstructuur vormt de kern van het SDI. Hierin staat beschreven wat de structuur is van 
het archief van PBL, uit welke bestanddelen het bestaat en de manier waarop het geordend is. 
 
Het SDI is een levend document, wat wil zeggen dat het periodiek wordt geactualiseerd om zijn 
gebruikswaarde voor de organisatie te behouden. Het SDI PBL is conform de geldende regels 
vastgesteld door de directeur PBL. 
 
 
 
Directeur PBL Hans Mommaas 
Datum augustus 2016 

 
1 Zie: Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de waardering en selectie van archiefbescheiden, versie 2.1, 
31 augustus 2016, 70 pp. 
2 Bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te 
berusten (Archiefwet 1995, artikel 1.c) 
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2. Archiefvormende organisatie 

2.1 Processen PBL 

De missie, de positionering, de taken en het organogram van PBL zijn opgenomen in de generieke 
selectielijst van IenM. Het SDI PBL is een onlosmakelijk nader onderdeel van deze selectielijst. 
 
De PBL Ordeningsstructuur heeft als basis een analyse van alle werkprocessen van de organisatie. 
Er is gebruik gemaakt van de ordening van PBL-processen uit de Quick Scan Informatiebeveiliging3 
in vier kernprocessen: 
• Adviseren Beleid; 
• Organiseren en ontsluiten Kennis; 
• Berekenen cijfers; 
• Besturen Organisatie. 
 
De PBL kernprocessen kunnen één-op-één gerelateerd worden aan (sub)processen in de generieke 
selectielijst IenM: 
Kernproces PBL generiek IenM proces 
Adviseren Beleid 8.1 Het vaststellen van onderzoeksopdrachten en het 

opstellen van eindrapporten, economische en/of 
politieke rapportages 

Organiseren en ontsluiten 
Kennis 

8.2 Het begeleiden en uitvoeren van 
(wetenschappelijke) onderzoeken 

Berekenen Cijfers 8.4 Het toepassen, ontwikkelen en beheren van 
(analyse)modellen en onderzoeksgegevens 

Besturen Organisatie 1. Het maken en uitvoeren van afspraken betreffende 
inrichting en besturing van de organisatie 

 
Naast de vier kernprocessen zijn nog twee andere hoofdprocessen / procescategorieën uit de IenM-
selectielijst op PBL van toepassing als ondersteunende processen: 
• Het verlenen van ondersteunende functies (cat. 9 GWR – PIOFACH). 
• Burgerbrieven (cat. 5.2 GWR) 

Hieronder vallen de processen (dossiers) van het beantwoorden van Wob-verzoeken, 
Ombudsman-vragen, Persvragen en Burgervragen. Het PBL heeft geen actieve publieks-
voorlichtingsfunctie en levert geen diensten aan burgers. 

2.2 Historie PBL 

Het Planbureau voor de Leefomgeving is in mei 2008 ontstaan door een samenvoeging van het 
Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Deze samenvoeging is het 
gevolg van een kabinetsbesluit in het kader van het programma Vernieuwing van de Rijksdienst. 
De functies van het RPB en MNP zijn ondergebracht in het PBL. 

Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) werd opgericht op 1 januari 2002 en leverde aan regering, 
parlement en decentrale overheden gegevens over de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Het 
planbureau volgde en maakte analyses van deze ontwikkelingen en leverde hiermee een bijdrage 
aan het publieke debat. De bevindingen van het RPB werden in openbare rapporten gepubliceerd. 
 
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) is in 2003 ontstaan als intern onderdeel van het RIVM, 
waarbij binnen de RIVM-organisatie expliciet onderscheid kwam tussen de Milieu- en 
Natuurplanbureaufunctie en het Milieuonderzoek. De planbureaufunctie bij RIVM is gaandeweg 
ontstaan uit het milieuonderzoek, waarbij het RIVM-rapport ‘Zorgen voor morgen – Nationale 
Milieuverkenning 1985-2010’ uit 1988 als beginpunt kan worden gezien.  
Het expliciteren van de Milieu- en Natuurplanbureaufunctie intern RIVM in een apart organisatie-
onderdeel leidde in 2006 tot de oprichting van het MNP als zelfstandig instituut onder het 
toenmalige ministerie van VROM, waar ook het RPB onder viel. Het MNP deed op de beleids-

 
3 Document Afhankelijkheidsanalyse PBL, Quickscan Informatiebeveiliging, versie 2.0, maart 2014, 13 pp. 
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terreinen milieu en natuur wat het RPB deed op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling. Ook de 
bevindingen van het MNP werden in openbare rapporten gepubliceerd. 
Tot de wettelijke taken van het MNP hoorden het jaarlijks maken van een Milieubalans en een 
Natuurbalans en het eens in de vier jaar maken van een Milieuverkenning en een 
Natuurverkenning. 
 
Milieu, natuur en ruimte zijn als onderwerpen opgegaan in het begrip (fysieke) leefomgeving. Sinds 
2010 brengt PBL eens per twee jaar de Balans van de Leefomgeving uit.  
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3. Werkwijze en organisatie dossiervorming en -beheer 

3.1 Werkwijze PBL 

De drie primaire kernprocessen van PBL – Adviseren Beleid, Organiseren en ontsluiten Kennis en 
Berekenen cijfers - hebben door het brede terrein van de fysieke leefomgeving en door het diverse, 
creatieve karakter van de brugfunctie tussen wetenschap en beleid geen standaard patroon van 
procesactiviteiten met een bijbehorend kwaliteitsborgings- en documentatieregime. Dé gemene 
deler in de processen is dat PBL alle primaire activiteiten organiseert in projecten. Elk project heeft 
een voor de uitvoering verantwoordelijke projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor 
zowel het proces, de gebruikte middelen als de resultaten van het project, en daarmee ook voor 
het bijbehorende projectdossier als ‘dossierhouder’. 
 
Elk project heeft vanuit de bedrijfsvoering gezien dezelfde kenmerken (projectplan, bedrijfsmatige 
verantwoording) maar inhoudelijk kunnen ze enorm van elkaar verschillen, inclusief de 
bijbehorende onderzoeksactiviteiten en inhoudelijke wijze van uitvoering. PBL heeft daarom alleen 
een generieke lijst welke projectdocumentatie de uitvoering ervan in het projectdossier vastlegt 
(zie par. 3.2). Er is geen formeel inhoudelijk proces dat concreet vastlegt welke dossierstukken 
met welke precieze inhoud elk project produceert. Als je alle inhoudelijke stukken die tijdens de 
uitvoering een rol spelen ook direct in het formele projectdossier stopt, geldt er al gauw ‘chaos in = 
chaos uit’. Dit is het geval als uit de ongestructureerde documentatie in het dossier zeer lastig is te 
achterhalen welke rol elk document in het proces heeft gespeeld, wat de relevante versies daarbij 
zijn, en wat dit betekent voor waardering en hergebruik van een document binnen én buiten de 
eigen organisatie. Elke projectleider moet daarom op basis van de generieke lijst en de inhoud van 
de projectactiviteiten de relevante documentatie selecteren en als weerslag van de uitvoering in 
het dossier opnemen. 
 
De in het PBL organogram aangegeven sectoren (afdelingen) verdelen het onderzoek inhoudelijk 
naar de verschillende onderwerpen, die ook op de website zijn terug te vinden op 
www.pbl.nl/onderwerpen. Elk sectorhoofd (lijnmanager) is als supervisor verantwoordelijk voor de 
projecten binnen diens sector en daarmee voor de aansturing van de projectleiders. 
 
Voor de ondersteunende processen en de besturing van de organisatie geldt dat elk onderkend 
(deel)proces een procesverantwoordelijke heeft die verantwoordelijk is voor het proces, de 
gebruikte middelen en de resultaten. Deze ‘proceseigenaar’ is daarmee ook verantwoordelijk voor 
het bijbehorende dossier als ‘dossierhouder’. 

3.2 Werkwijze dossiervorming en inhoud dossiers 

Het doel van de dossiervorming en de archivering is de voor de uitvoering en het resultaat van elk 
PBL-proces relevante informatie in de vorm van (digitale) documenten en gebruikte rekenmodellen 
en onderzoeksdata zodanig te registreren, te beheren en te ontsluiten, dat: 
1. PBL op basis van de informatie besluiten kan nemen over de lopende processen, en zich daar 

achteraf (publiek) over kan verantwoorden; 
2. de informatie op basis van zijn context effectief (her)gebruikt kan worden door PBL en door 

anderen; 
3. de als zodanig aangemerkte informatie als historisch (digitaal) erfgoed voor het nageslacht 

bewaard blijft. 
 
De ordeningsstructuur van PBL geeft vanuit de aard van elk proces aan welke informatie relevant is 
om bij de uitvoering in het dossier te hebben. Niet alle informatie die een proces creëert of gebruikt 
komt dus in een dossier terecht, maar alleen die informatie die relevant is. 
 
Elk projectdossier van PBL bevat in ieder geval de volgende informatie: 
• Correspondentie over eventuele externe opdrachtverlening; 
• De ter accordering aangeboden versies van de projectbeschrijving c.q. het projectplan; 
• Correspondentie die betrekking heeft op inhoudelijke wijzigingen van het project; 
• Verslagen van eventuele seminars en (externe) stuurgroep/klankbordbijeenkomsten; 
• Een logboek / registratiedocument welke data en modellen zijn gebruikt in de analyses / 

berekeningen van het project-eindresultaat; 
• Externe reviews, verslag verwerking commentaar en goedkeuringsformulieren; 
• Het eindrapport. 

http://www.pbl.nl/onderwerpen


 Pagina 8 van 17 

 
In dit lijstje staan géén financiële projectdocumenten, zoals bestedingsoverzichten, 
inkoopopdrachten, offertes en -beoordelingen, omdat deze in de bedrijfsvoeringadministratie apart 
worden opgeslagen en bewaard. In de PBL ordeningsstructuur zijn dit daarom aparte dossiers 
onder het proces 9.5 Ondersteunen Organisatie – Financiën: 

• Projectcontrol – per project één financieel dossier; 
• Inkoop – per inkooptraject één dossier. 

 
Behalve projectdossiers kent PBL ook modeldossiers en datadossiers. Deze zijn in de 
ordeningsstructuur niet op projectnaam als projectdossier, maar op naam van het model of de 
dataset zelf geordend. De reden hiervoor is, dat het beheer van gebruikte versies van een model of 
een dataset een historische reeks is van vaak vele jaren die meerdere onderzoeksprojecten 
beslaat. Het logboek / registratiedocument dat in elk projectdossier is opgenomen om aan te geven 
welke versies van onderzoeksdata en modellen zijn gebruikt is een momentopname. Elk 
projectlogboek verwijst daarmee naar de specifieke versies die beheerd worden via de model- en 
datadossiers die de weerslag zijn van de operationele, langjarige beheerprocessen die geordend 
zijn op productnaam en productversies. Hiermee wordt geborgd dat alle relevante 
dossierinformatie over specifieke onderzoeksdata en (reken)modellen van PBL zich bij elkaar 
bevindt als één logisch geheel, en niet verspreid wordt over de diverse projecten waar 
verschillende versies zijn toegepast. 
 
In de ordeningsstructuur is aangegeven wat van elke in projectdossiers genoemde versie van een 
rekenmodel of een dataverzameling in het betreffende model- of datadossier wordt bewaard. 
Van elke modelversie is dit één ZIP-bestand met: 

• alle broncode bestanden van de specifieke versie; 
• alle documentatie van de specifieke versie; 
• beschikbare test- / reviewrapporten; 
• beschikbare afspraken over de realisatie van de specifieke versie; 
• buglist / known errors-lijst; 
• (indien van toepassing) parameter- / sturingsbestanden van de specifieke versie. 

Van elke dataverzameling is dit een verwijzing naar de operationele bewaarplek waar de specifieke 
versie van de data toegankelijk is. Voor permanent te bewaren data geldt dat de bewaarplek een 
digitaal duurzame locatie is met een uniforme, machineleesbare en benaderbare adresaanduiding 
die niet verandert. De bewaarplek heeft bij voorkeur een Digital Seal of Approval4. 
 
Omdat uit een ZIP-bestand en uit een verwijzing voor de gebruikers van de PBL model- en 
datadossiers niet direct inzichtelijk is waar een modelversie of datasetversie op betrekking heeft, 
zijn bij de registratie de volgende metadata in het PBL EDRMS5 verplicht bovenop de algemene 
metadata die voor alle records in het systeem gelden: 

• onderwerp (onderzoeksdomein): dezelfde lijst als voor www.pbl.nl wordt gebruikt; 
• geodekking (geografisch schaalniveau – NL, Europa, Wereld); 
• geo-indeling (toepasbare indelingen die passen bij de aangegeven dekking); 
• tijdindeling (toepasbare tijdsintervallen in het model of de data); 
• tijdsperiode (periode waar de dataversie of de modelversie betrekking op heeft). 

Voor elke modelversie komen daar bij: 
• type applicatie (web, stand alone, client/server, app); 
• techniek (producten en versienrs. waarmee de modelversie technisch is gemaakt); 
• indicators of het ZIP-bestand een gebruikershandleiding, installatiehandleiding en een 

technisch ontwerpdocument bevat. 
Alleen op deze wijze is voor dossiergebruikers doorzoekbaar en inzichtelijk waar een geregistreerde 
modelversie of datasetversie over gaat. 
 
De aangegeven minimale inhoud van de genoemde dossiers is bedoeld om een feitelijke en 
authentieke verantwoording te kunnen geven van de inhoud van het uitgevoerde project 

 
4 Zie http://www.datasealofapproval.org/en/information/about/ 
5 EDRMS = Elektronisch Dossier- en RecordManagementSysteem (applicatie voor digitale dossier- en 
archiefvorming) 

http://www.pbl.nl/
http://www.datasealofapproval.org/en/information/about/
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(onderzoek): wat hield het onderzoek in, welke aspecten zijn precies onderzocht en hoe, waarom is 
het op de manier gedaan zoals het gegaan is (en zijn bepaalde dingen wellicht bewust juist niet 
gedaan), zijn de feiten en cijfers waarop de resultaten zijn gebaseerd reproduceerbaar en 
verifieerbaar? 
Als dit onvoldoende uit de informatie die hierboven wordt genoemd is af te leiden, zal het dossier 
moeten worden aangevuld, bijvoorbeeld met een aparte onderzoekverantwoording (bijvoorbeeld in 
de situatie dat de typen eindproducten van het project zich niet hiervoor lenen en de overige 
stukken te weinig of juist teveel versnipperd informatie hierover geven). 

3.3 Verantwoordelijkheden 

3.3.1 PBL intern 
De verantwoordelijkheden intern PBL zijn: 
PBL-Rol Verantwoordelijk Mandaat 
Dossierhouder 
(proceseigenaar) 

Aansturen uitvoering 
proces en realisatie 
procesdocumenten; 
Beheren / laten vullen 
van dossier tijdens 
procesuitvoering. 

Aanmaken submappen in een dossier (structureren); 
Toevoegen bestanden aan een dossier (vullen / 
registreren); 
Aanpassen registraties in een dossier; 
Uitzetten acties op dossierinhoud; 
Delegeren mandaat aan proces-ondersteuner. 

Actiehouder Uitvoeren van een door 
dossierhouder uitgezette 
actie op een dossierstuk. 

Uitvoeren van de gevraagde actie. Acties zijn oa.: 
• goedkeuren stuk (bijv. projectplan); 
• aanleveren info (bijv. bij WOB-verzoek); 
Registreren van de actie bij het dossierstuk.  

Lijnmanager 
(supervisor) 

Inhoud en kwaliteit 
dossiers toegekend aan 
de eigen afdeling. 

Aansturen dossierhouders eigen afdeling. 

Directie 
(zorgdrager) 

Inhoud, kwaliteit en 
gebruik van PBL dossiers. 

Aansturen / aanspreken lijnmanagers op hun dossiers; 
Bewaken PBL ordeningsstructuur; 
Rapporteren over dossiervorming intern en aan IenM; 
Delegeren uitvoering aan medewerker. 

Archiefbeheerder Adviseren over 
dossiervorming; 
Beantwoorden vragen 
van EDRMS-gebruikers; 
Beheren van dossiers en 
ordeningsstructuur. 

Operationeel aanpassen ordeningsstructuur in EDRMS; 
Aanmaken dossiers in EDRMS; 
Instellen autorisaties op EDRMS dossiers; 
Controleren en afsluiten van gedeponeerde dossiers; 
Ongedaan maken deponering van een dossier; 
Overbrengen of vernietigen van dossiers; 
Contacten met andere archiefbeheerders binnen IenM. 

Functioneel 
beheerder 
EDRMS 

Regelen beschikbaarheid 
en gebruikstoegang van 
EDRMS. 

Aanpassen van PBL-gebruikerstypen in EDRMS en 
bijbehorende rechten; 
Toevoegen en verwijderen van PBL-medewerkers in 
EDRMS; 
Koppelen van gebruikerstypen aan PBL-medewerkers; 
Contacten met functioneel beheer IenM over werking 
EDRMS. 

3.3.2 Ministerie van IenM, directie Integrale Bedrijfsvoering (IBI) 
Het PBL gebruikt het centrale EDRMS van IenM, genaamd HP-RM. Dit systeem wordt door een 
afdeling van IenM/IBI beheerd en aangeboden aan alle IenM-bedrijfsonderdelen. Het PBL is zich 
ervan bewust dat IenM/IBI alleen het (functionele) beheer van HP-RM als centrale IenM-applicatie 
kan uitvoeren indien de betreffende afdeling over alle daarvoor benodigde autorisaties in HP-RM 
beschikt. Het PBL is akkoord dat de betrokken medewerkers van deze afdeling leesrechten hebben 
op de metagegevens van alle PBL-records onder de voorwaarde dat de rechten alleen gebruikt 
worden voor de uitoefening van het beheer en niet om de inhoud van de PBL-informatie nader te 
gebruiken en/of te verspreiden. 
 
Dit geldt ook als PBL de rol Functioneel beheerder EDRMS en/of de rol Archiefbeheerder uitbesteedt 
aan dezelfde afdeling van IenM/IBI, die deze dienstverlening optioneel aanbiedt aan de 
verschillende zelfstandige IenM-onderdelen, waaronder PBL: alle betrokken medewerkers van 
IenM/IBI gebruiken eventuele rechten op de dossiers van PBL enkel en alleen voor de uitoefening 
van het in de tabel aangegeven mandaat, en niet om de PBL-informatie nader te gebruiken en/of 
te verspreiden. 
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3.4 Wetenschappelijk verantwoord 

In de missie van het PBL staat dat het zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en 
wetenschappelijk gefundeerd uitvoert. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie 
zijn belangrijke toetsstenen voor het werk van PBL, zie www.pbl.nl/overpbl/kwaliteitsborging. 
In de Nederlandse Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening6 hebben de Nederlandse 
universiteiten zes principes opgenomen die de leden van de academische gemeenschap individueel, 
tegenover elkaar en tegenover de maatschappij in acht moeten nemen. De principes kunnen 
worden opgevat als algemene opvattingen over goede wetenschapsbeoefening en als instrument 
van zelfregulering, waarop PBL als uitvoerder van wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op 
aangesproken kan worden volgens de afspraak ‘Pas toe of leg uit’.  
 
De zes principes van behoorlijke wetenschapsbeoefening zijn: Eerlijkheid en zorgvuldigheid, 
Betrouwbaarheid, Controleerbaarheid, Onpartijdigheid, Onafhankelijkheid en Verantwoordelijkheid. 
De in par. 3.2 aangegeven minimale inhoud van elk projectdossier is erop gericht dat PBL zich kan 
verantwoorden over de uitvoering van het onderzoek op elk van deze principes. 

3.5 Interne procedures dossiervorming 

In de uitvoering van de werkprocessen ontstaan digitale documenten en objecten als weerslag van 
deze uitvoering. De dossiervorming bestaat uit het bewaren van de relevante documenten en 
objecten om de wijze van uitvoering aantoonbaar en de resultaten reproduceerbaar te maken. Veel 
van wat medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden aan digitale documenten en objecten 
creëren wordt géén dossierstuk, maar blijven werkversies. Een dossierstuk ontstaat pas als een 
(digitaal) document of object in één van de dossiervormende informatiesystemen (EDRMS) wordt 
opgenomen (geregistreerd). Welke systemen dit bij PBL zijn, staat in paragraaf 3.6. 
 
Levenscyclus (dossier)informatie 
PBL kiest ervoor om informatie te laten ontstaan cq. binnen te laten komen en te gebruiken in de 
dagelijkse ICT-werkomgeving (ICT-desktop) zonder de verplichting cq. het automatisme dat de 
informatie direct in een EDRMS wordt ondergebracht.  
 
De argumenten die PBL hiervoor heeft zijn: 
1. Niet alle informatie is dossierwaardig. Zonder selectie is er vanwege de aard van de PBL-

processen sprake van ‘chaos in = chaos uit’. De bijbehorende handelingen om alle informatie 
van juiste contextinformatie (metadata) te voorzien zijn zonder selectie te arbeidsintensief en 
niet doelmatig. 

2. De in het primaire proces gebruikte modellen en onderzoeksdata zijn informatie-objecten die 
niet via een document-georiënteerd EDRMS beheerd en ondersteund kunnen worden, terwijl in 
het primaire werkproces deze objecten wél in samenhang met bijbehorende documentatie 
gebruikt moeten worden.  

3. Een centraal ICT-systeem dat direct in het primaire proces van PBL wordt toegepast moet 
vooral de functionaliteit van (intern en extern) samenwerken ondersteunen. Dat betekent snel 
en flexibel informatie delen over organisatiegrenzen heen. Het in dossiers registreren van de 
hiervoor relevante informatie is hieraan secundair voor PBL. Eén centrale ICT-systeem dat 
beide behoeften in voldoende mate ondersteunt is momenteel niet voorhanden. 

 
Alle EDRMS-en die PBL gebruikt, hebben de volgende werkwijze gemeen: 
 

 
6 De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, Vereniging van Universiteiten (VSNU), 2004/herziening 
2014, 11 pp. 

http://www.pbl.nl/overpbl/kwaliteitsborging
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2014).pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_%282014%29.pdf
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Figuur 1 Dossier(vormende) handelingen PBL 
 
PBL richt de werkprocessen zodanig in dat alléén de informatie die op basis van de PBL 
ordeningsstructuur als dossiervormend geldt via een EDRMS in een dossier wordt opgenomen én 
dat de dossiers zodanig worden geordend, dat elk dossier zich fysiek in één EDRMS onder 
verantwoordelijkheid van PBL bevindt. PBL opent elk dossier bij de start van het proces waar het 
dossier betrekking op heeft. Zolang het proces in uitvoering is, vult de proceseigenaar als 
dossierhouder het dossier met de relevante inhoud. Hij kan dit delegeren aan zijn proces-
ondersteuner, maar blijft zelf eindverantwoordelijk voor de inhoud van het dossier. De 
proceseigenaar bepaalt als ‘dossierhouder’ aan de hand van de PBL ordeningsstructuur welke 
informatie vanuit de operationele ICT-werkomgeving naar het dossier in het dossiersysteem 
(EDRMS) moet worden overgebracht. Na afronding van het werkproces rondt de dossierhouder het 
dossier af en biedt de inhoud ter overdracht aan aan archiefbeheer. Als archiefbeheer het dossier 
accepteert, wordt het gesloten en is de verantwoordelijkheid voor het beheer van de inhoud 
overgegaan van de dossierhouder naar archiefbeheer. Archiefbeheer zorgt ervoor dat het dossier 
conform de archiefregels wordt bewaard, overgedragen (bij permanent te bewaren inhoud) of 
vernietigd. 
 
Selecteren van dossiers voor overdracht of vernietiging 
PBL selecteert alleen volledige dossiers voor overdracht of vernietiging gebaseerd op de PBL-
ordeningsstructuur, en dus geen losse documenten of objecten. Er zijn in de ordeningsstructuur 
echter processen (dossiers) die nooit worden afgesloten, omdat ze altijd één of meer actuele 
documenten of objecten bevatten, naast oudere, niet meer geldige documenten of objecten. Om 
verouderde, niet meer geldige informatie toch te kunnen overdragen cq. vernietigen, heeft PBL in 
de dossiers voor deze processen onderscheid gemaakt in een procesdossier “Actueel” en dossiers 
“Vervallen” op jaartal, waarbij de proceseigenaar (dossierhouder) alle dossierstukken die in een 
specifiek jaar (yyyy) ongeldig worden, uit het dossier “Actueel” naar het dossier “Vervallen (yyyy)” 
verplaatst, zodat in elk jaar de dossiers met vervallen documenten / objecten uit het vorige jaar 
naar het Archiefbeheer kunnen worden overgedragen en daarmee de bijbehorende overdrachts- of 
vernietigingstermijn gaat lopen. Op deze manier is de Archiefbeheerder in staat om elk jaar in het 
EDRMS een selectie te doen van dossiers die overdragen of vernietigd moeten worden conform de 
PBL-ordeningsstructuur. 
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3.6 Dossiervormende informatiesystemen (EDRMS) 

PBL gebruikt meerdere dossiervormende informatiesystemen, getypeerd als elektronisch dossier- 
en recordmanagement systeem (EDRMS). Vanuit IenM is er één centraal, document-georiënteerd 
dossiersysteem ter ondersteuning van alle departementale dossiers, maar zijn er daarnaast voor 
enkele specifieke ondersteunende PIOFACH processen (Financiën en Personeel) ook aparte centrale 
systemen in gebruik. 
 
PBL gebruikt momenteel géén aanvullende andere EDRMS-systemen. Dit betekent dat het digitaal 
duurzaam en conform archiefeisen bewaren van onderzoeksdata nog niet goed is geregeld. De data 
bevindt zich nu in de operationele databeheervoorzieningen van PBL in de dagelijkse ICT-
werkomgeving. PBL voert in 2016 een pilot uit bij het KNAW-instituut DANS om uit te zoeken of er 
een effectief en efficiënt overdrachtsproces voor PBL onderzoeksdata ingericht kan worden dat 
ervoor zorgt dat de data bij DANS wél conform de archiefeisen bewaard en ontsloten kan worden. 

3.6.1 Dossiervormende applicaties, centraal IenM 
HP Record Manager (HP-RM) 
HP-RM is hét centrale IenM informatiesysteem voor dossiervorming en archivering. De applicatie is 
zodanig ingericht dat het voldoet aan de duurzaamheidseisen voor een EDRMS, en de erin 
opgenomen informatie met de juiste metadata op de juiste wijze overgebracht kan worden naar 
het Nationale Archief. De applicatie ondersteunt de volledige audit-trail op de inhoud van dossiers, 
zodat aantoonbaar is wat er met opgenomen records en de bijbehorende contextinformatie 
(metadata) gebeurt. ‘Zomaar’ weggooien of veranderen van opgenomen informatie is niet 
mogelijk, er is sprake van versiebeheer en metadata (contextinformatie) wordt vastgelegd. 
 
SAP 
SAP is hét centrale IenM informatiesysteem voor de bedrijfsvoering. De volledige dossiers voor 
Projectcontrol (per project één dossier) en Inkoop (per inkooptraject één dossier) bevinden zich in 
SAP. PBL neemt hun inhoud niet (ook) alsnog op in HP-RM. In overige dossiers van PBL die zich in 
HP-RM bevinden zal bedrijfsvoeringinformatie met SAP als bronsysteem voorkomen, bijvoorbeeld in 
het dossier Financieel Beheer (yyyy) waarin het jaarverslag bedrijfsvoering is opgenomen. 
 
P-Direkt 
P-Direkt is hét centrale informatiesysteem van de Rijksoverheid (en dus van IenM) voor 
personeelsinformatie. Het personeelsdossier van elke PBL-medewerker bevindt zich volledig in P-
Direkt. PBL neemt hun inhoud niet (ook) alsnog op in HP-RM. In overige dossiers van PBL die zich 
in HP-RM bevinden zal soms informatie met P-Direkt als bronsysteem voorkomen, bijvoorbeeld als 
medewerkers intern solliciteren op een specifieke vacature (dossier Werving (yyyy)). 

3.7 Risico-objecten 

IenM heeft de goedkeuring gekregen om papieren documenten te vervanging door een digitaal 
exemplaar en deze als origineel te beschouwen. Uitzondering zijn de zogenaamde risicodocu-
menten en (concept)documenten met de rubricering Staatsgeheim zoals vastgelegd in het VIR-BI7. 
 
In het algemeen hebben risicodocumenten de volgende eigenschappen: 
1. De vorm van het document is bepalend voor de waarde, bijvoorbeeld authentieke akten van de 

notaris of documenten met een zegel;  
2. Afspraken met derden of wetten beperken vervangingsmogelijkheden. 

PBL heeft geen dossiers waarin structureel risico-objecten worden opgenomen. Als het incidenteel 
een risico-object registreert, neemt het géén digitale kopie op, maar verwijst naar de fysieke 
bewaarplek. 
 
REZIM / CEZIM advisering 
De directeur PBL participeert als adviseur in de Raad Economische Zaken Infrastructuur en Milieu 
(REZIM), één van de deelraden van het kabinet. De vergaderstukken hiervan worden niet bij PBL in 
een dossier bewaard. Alleen het inhoudelijke advies van PBL op een specifiek agendapunt wordt op 
datum van de vergadering en op nummer van het agendapunt als beleidsadvies bewaart. Dit geldt 
ook voor de Commissie Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu (CEZIM) dat als voorportaal 
van de REZIM fungeert. 

 
7 Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 
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4. Ordeningsstructuur PBL 

Bewaar 
termijn 

Hande 
ling 

Kernproces DOSSIER per 
deelproces  

Dossierinhoud  (niveau 
1 - documenten en 

submappen) 

Dossierinhoud (niveau 1 of 2) Dossierinhoud (niveau 
1, 2 of 3) 

Dossierinhoud 
(niveau 2 of 3) 

   of Subproces of DOSSIER per 
deelproces 

of DOSSIER per deelproces   

blijvend 1.1 Besturen 
Organisatie 

Inrichten PBL Inrichten PBL - actueel documenten (géén submappen)   

    Inrichten PBL – vervallen 
(yyyy) 

documenten, vervallen in jaar yyyy.   

7 jaar na 
aftreden 

1.2  PBL Benoemingen directie dossier per persoon benoeming, ontslag docs  

    OR dossier per persoon idem  
    begeleidingscollege dossier per persoon idem  
blijvend 1.3  PBL 

Begeleidingscollege 
vergaderstukken per 
jaartal (yyyy) 

map per vergadering op datum 
(yyyymmdd) 

agenda, verslag/actielijst, 
stukken 

 

    audit-visitatie (yyyy) programma, voorinformatie, verslag 
uitvoering, rapportage 

  

blijvend 1.5  PBL Werkprogramma Werkprogramma (yyyy) vastgesteld werkprogramma, 
jaarverslag, documentatie gemaakte 
keuzes inhoud 

  

blijvend 1.3  Besturen PBL DT - SG IenM overleg DT - SG IenM overleg (yyyy) document per overleg op 
datum (yyyymmdd) met 
vastlegging gesprek en 
afspraken 

 

10 jaar 1.4  DT-overleg DT-overleg (yyyy) map per vergadering op 
datum (yyyymmdd) 

agenda, verslag / 
actielijst, stukken 

   MT-overleg MT-overleg (yyyy) map per vergadering op 
datum (yyyymmdd) 

agenda, verslag / 
actielijst, stukken 

   DT-OR overleg DT-OR overleg (yyyy) map per overleg op 
datum (yyyymmdd) 

agenda, verslag / 
actielijst, stukken 
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Bewaar 
termijn 

Hande 
ling 

Kernproces DOSSIER per 
deelproces  

Dossierinhoud  (niveau 
1 - documenten en 

submappen) 

Dossierinhoud (niveau 1 of 2) Dossierinhoud (niveau 
1, 2 of 3) 

Dossierinhoud 
(niveau 2 of 3) 

   of Subproces of DOSSIER per 
deelproces 

of DOSSIER per deelproces   

   PBL DG-overleg PBL DG-overleg (yyyy) document per overleg op 
datum (yyyymmdd) met 
vastlegging gesprek en 
afspraken 

 

5 jaar 5.2  Burgerbrieven WOB-verzoeken WOB (yyyymmdd) documenten  
    Ombudsman Ombudsman (yyyymmdd) documenten  
    Persvragen Persvragen (yyyy) document per vraag op 

datum binnenkomst 
(yyyymmdd) met vraag en 
antwoord 

 

    Burgervragen Burgervragen (yyyy) document per vraag op 
datum binnenkomst 
(yyyymmdd) met vraag en 
antwoord 

 

blijvend 8.1 Adviseren Beleid 
(primair proces) 

REZIM / CEZIM REZIM / CEZIM (yyyy) document per advies op 
vergaderdatum (yyyymmdd) met 
inhoud advies en verwijzing(en) 
naar relevante PBL dossierstukken 
en naar een evt. vergaderstuk 

  

   OnderzoeksDossier 
op (deel)projectnaam 

projectdocumenten    

10 jaar 8.2  Onderzoeks-
voorstellen 

Onderzoeksvoorstellen 
(yyyy) 

alleen voorstellen die niet doorgaan 
of aangehouden worden. 
per voorstel een document met 
inhoud voorstel en besluitvorming 

  

10 jaar 8.2 Organiseren en 
ontsluiten van 
kennis  
(primair proces) 

OnderzoeksDossier 
op (deel)projectnaam 

projectdocumenten    
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Bewaar 
termijn 

Hande 
ling 

Kernproces DOSSIER per 
deelproces  

Dossierinhoud  (niveau 
1 - documenten en 

submappen) 

Dossierinhoud (niveau 1 of 2) Dossierinhoud (niveau 
1, 2 of 3) 

Dossierinhoud 
(niveau 2 of 3) 

   of Subproces of DOSSIER per 
deelproces 

of DOSSIER per deelproces   

10 jaar na 
einde 
beheer 

8.4 Berekenen 
cijfers 
(primair proces) 

Onderzoeksdata Datadossier op naam 
Dataverzameling 

per te bewaren dataverzameling: 
per apart te gebruiken dataset in de 
verzameling: per versie: een 
verwijzing naar de specifieke versie 
met metadata wat de data inhoudt. 

  

   RekenModel Modeldossier op naam 
Model 

per te bewaren modelversie: ZIP-
bestand met broncode, 
documentatie, 
test/reviewverslagen, afspraken 
over realisatie, buglist/known 
errors, bij versie horende 
parameter/sturingsbestanden 

  

7 jaar na 
afloop 

9.5 Ondersteunen 
organisatie 

Financiën Financieel Beheer Financiën – Beleid actueel beleidsdocumenten  

     Financiën – Beleid vervallen (yyyy) beleidsdocumenten, 
vervallen in jaar yyyy 

 

     Financieel Beheer (yyyy) jaarcyclus, documenten  

    Contracten Contracten actueel map per contract documenten 
     Contracten vervallen (yyyy) map per contract documenten 
    PBL-offertes PBL-offertes (yyyy) map per offerte 

(yyyymmdd + naam) 
documenten 

    Projectcontrol <in SAP> per project één dossier   
    Inkoop <in SAP> per inkooptraject één 

dossier 
  

P-Direkt 9.1  Personeel Personeelsdossiers <in P-Direkt> per persoon één 
dossier 

<persoonsvertrouwelijk>  
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Bewaar 
termijn 

Hande 
ling 

Kernproces DOSSIER per 
deelproces  

Dossierinhoud  (niveau 
1 - documenten en 

submappen) 

Dossierinhoud (niveau 1 of 2) Dossierinhoud (niveau 
1, 2 of 3) 

Dossierinhoud 
(niveau 2 of 3) 

   of Subproces of DOSSIER per 
deelproces 

of DOSSIER per deelproces   

10 jaar na 
afloop 

9.1   HRM-beleid HRM-beleid - actueel beleidsdocumenten  

     HRM-beleid- vervallen (yyyy) beleidsdocumenten, 
vervallen in jaar yyyy 

 

    Werving Werving (yyyy) map per werving op 
naam 

documenten 

10 jaar na 
afloop 

9.2.2  Informatie-
management 

Informatiemanagement 
– actueel 

map IV-beleid beleidsdocumenten, i-
beleidsagenda, 
rapportages i-projecten 

 

     map Stuurgroep IV PBL map per overleg op 
datum (yyyymmdd) 

agenda, verslag / 
actielijst, stukken 

    Informatiemanagement 
– vervallen (yyyy) 

map IV-beleid documenten, vervallen in 
jaar (yyyy) 

 

     map Stuurgroep IV PBL map per overleg op 
datum (yyyymmdd) 

agenda, verslag / 
actielijst, stukken 

10 jaar na 
afloop 

9.2.2  ICT-diensten ICT-diensten (yyyy) sturingsdocumenten uitvoering   

blijvend 9.2.1  Archiefbeheer Archiefbeheer - actueel documenten (selectielijst, 
ordeningsstructuur, ….) 

  

    Archiefbeheer – 
vervallen (yyyy) 

in jaar yyyy vervallen documenten   

     map Handelingen verklaringen van 
handelingen op datum 
(yyyymmdd+naam 
dossier) 

 

10 jaar na 
afstoten 

9.7  Huisvesting Huisvesting – actueel documenten   

    Huisvesting – vervallen 
(yyyy) 

documenten   
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Bewaar 
termijn 

Hande 
ling 

Kernproces DOSSIER per 
deelproces  

Dossierinhoud  (niveau 
1 - documenten en 

submappen) 

Dossierinhoud (niveau 1 of 2) Dossierinhoud (niveau 
1, 2 of 3) 

Dossierinhoud 
(niveau 2 of 3) 

   of Subproces of DOSSIER per 
deelproces 

of DOSSIER per deelproces   

2 jaar 9.4  Correspondentie Correspondentie (yyyy) inkomend facilitaire registratie van 
inkomende brieven/email 
met een PBL-nummer 

 

     uitgaand idem voor uitgaande 
brieven/email 

 

 
PBL heeft een eigen Ondernemingsraad. Deze heeft een zelfstandige positie ten opzichte van het PBL-management en ook een eigen 
dossiervorming: 

Bewaar 
termijn 

Hande 
ling 

Kernproces Subproces DOSSIER per 
deelproces 

Dossierinhoud (niveau 1 of 2) Dossierinhoud (niveau 
1, 2 of 3) 

Dossierinhoud 
(niveau 2 of 3) 

10 jaar na 
afloop 

1.4 Ondersteunen 
Organisatie 

PBL 
Ondernemingsraad 

Organisatie OR - actueel documenten (oa. regle-menten, 
benoemingen) 

  

    Organisatie OR – 
vervallen (yyyy) 

documenten, vervallen in jaar yyyy.   

    Raadsvergaderingen 
(yyyy) 

map per vergadering op datum 
(yyyymmdd) 

agenda, verslag/actielijst, 
stukken 

 

    Dossiers (per onderwerp) documenten incl. brieven   
    Communicatie achterban 

(yyyy) 
map per comm. datum (yyyymmdd) documenten comm. 

Inhoud 
 

 


