
Alleen gele cellen invullen

* Wordt ingevuld/overgenomen uit sheet niet overgebracht

Omvang in meters en TB behorend bij sheet overgebrachte archieven opgenomen niet opgenomen opgenomen niet opgenomen opgen. niet opg. opgen. niet opg.

KPI 3.1  Aanwezigheid overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden 

Geef in kolom "opgenomen"  de omvang in meters en/of Tb van alle overgebrachte 

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

Archiefregeling, ongeacht fysieke locatie en in alle aanwezige applicaties. Geef in kolom "niet 

opgenomen" de omvang in m1 of Tb weer van ovegebrachte archiefbescheiden in m1 en Tb die 

niet in voornoemd actueel overzicht zijn opgenomen. 

25 0 0 0 100 0 0 0

Totaal

KPI 3.2  Gebruik metagegevensschema

Geef in kolom "opgenomen" de omvang in m1 en Tb van alle overgebrachte 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 de overgebrachten archiefbescheiden die niet zijn voorzien van 

voldoende metadata om te voldoen aan eisen van zoals bedoeld in KPI 3.2, a.1 t/m a.5. 

25 0 0 0 100 0 0 0

Totaal

KPI 6.1.a  Tijdige overbrenging van archiefbescheiden overgebracht (nog) niet 
overgebracht

overgebracht (nog) niet 
overgebracht

O N-O O N-O

Geef de omvang van alle archiefbescheiden die zijn overgebracht. 0 17 0 0 0 100

Totaal

KPI 8.2  Beperking openbaarheid na 20 jaar. openbaar bep.openbaar openbaar bep.openbaar openb bep. op openb bep. op

Heeft het college als archiefzorgdrager de beperking van de openbaarheid van 
bepaalde archiefbescheiden na 20 jaar -of vanaf het moment van overbrenging- 
afdoende gemotiveerd gelet op artikel 15.1 van de Archiefwet?  De score geeft weer: 
het percentage van alle inventarisnummers van de overgebrachte archiefbescheiden 
waar beperkende bepalingen op zijn gesteld

25 6,5 0 0 79,4 20,6 0,0 0,0

totaal inventarisnummers

omvang in m1 0 m1 opbr. m1 b.op. Tb openb Tb b.op.

gemiddeld aantal inventarisnummer per m1 invnrs per TB #DEEL/0!

omvang meter beperkt openbaar nrs TB bep. O #DEEL/0!
#DEEL/0! #DEEL/0!

#DEEL/0!

0

#DEEL/0!
#DEEL/0! #DEEL/0!

Analoog (meters) digitaal (terabite) % digitaal% analoog

25,0 0,0

100 0

99,99996 0

0,025,0

32 0

0 100

100 0

0,0 17,0


