
Alleen gele cellen invullen 1m archief staat indicatief gemiddeld voor: in Tiff -> 160 GB = 0,16 TB. In PDF -> 1,05 GB = 0,001 TB

Omvang in meters en TB behorende bij sheet niet overgebrachte archiefbescheiden
opgenomen niet 

opgenomen

opgenomen niet 

opgenomen

KPI 3.1  Aanwezigheid overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden opgen. niet opg. opgen. niet opg.

Geef in kolom "opgenomen"  de omvang in meters en/of Tb van alle aanwezige te bewaren 

archiefbescheiden dat in een actueel overzicht is opgenomen zoals bedoeld in artikel 18 van de 

Archiefregeling, ongeacht fysieke locatie en in alle aanwezige applicaties, ook in websites en 

mailprogramatuur.  Geef in kolom "niet opgenomen " de omvang weer van te bewaren 

archiefbescheiden in m1 en Tb die niet in voornoemde actueel overzicht zijn opgenomen. 

700 17 0,00 17,00 98 2 0 100

Totaal

KPI 3.2  Gebruik metagegevensschema

Geef in kolom "opgenomen" de omvang in m1 en Tb van alle te bewaren archiefbescheiden die in het 

onder punt 3.1 genoemde overzicht/inventaris zijn opgenomen, en zijn voorzien van alle 

metagegevens volgens een vastgesteld metagegevensschema. Geef in kolom "niet opgenomen" de 

omvang van te bewaren archiefbescheiden die niet zijn voorzien van metadata om te voldoen aan 

eisen zoals bedoeld in KPI 3.2, a.1 t/m a.5.

700 6 0,00 17,00 99 1 0 100

Totaal

KPI 5.1.a  Selectie van archiefbescheiden

geselecteerd in 
B of V

niet geselect. 
in B of V

geselecteerd 
in B of V

niet geselect. 
in B of V

geselec. B-

V

niet 

geselec.

geselec. B-V niet 

geselec.

Geef in kolom "opgenomen" de omvang in m1 en/of Tb van alle in de organisatie aanwezige 

archiefbescheiden, waarvan de bewaartermijn in beeld is gebracht. (gewaardeerd met B of V.) Geef in 

Kolom "niet opgenomen" de omvang van archiefbescheiden die nog niet zijn gewaardeerd met een B 

of V.

680 213 ? 17 76 24 #WAARDE! ########

Totaal

KPI 6.1.a  Tijdige overbrenging van archiefbescheiden *overgebracht niet 
overgebracht

*overgebracht niet 
overgebracht

O N-O O N-O

Geef de omvang van alle te bewaren archiefbescheiden ouder dan 20 jaar, dat nog niet is 

overgebracht. 
0 0 17 0 0 0 100

Totaal

* wordt ingevuld/overgenomen uit sheet overgebrachte archiefbescheiden

100

100

10017,0706,0

%

analoog

#WAARDE!

100

%

digitaal

100

Analoog (meters) digitaal (terabite)

17,0717,0

0,0 17,0

893,0 #WAARDE!

0 100


