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Voorafgaand

• In Eg IM juni: ingestemd met wijzigingsvoorstel 
(beschrijving) a.g.v. Selectielijst 

• Juni/juli: uitgewerkt naar aanpassing RGBZ 2.0 
en ImZTC 2.2

• Juli/augustus: openbare review

• Augustus/september: verwerkt en afgerond
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Wijzigingen ImZTC 2.2
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Discussie Archiefactietermijn

• Termijn start na ‘Brondatum archiefprocedure’

• Maar: archivering begint (uiterlijk) bij einde zaak

• Is het de juiste naam?
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Wijzigingen RGBZ 2.0
t.o.v. dec. 2014
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Discussie: historie

• Materiele en formele historie?

• Wanneer het een, het ander of beide?

• En hoe in relatie tot het UGM Zaken? 
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Discussie: Resultaattype

• Wel zaaktype, informatieobjecttype, …;
geen resultaattype?

• Bij het zaakgericht werken zijn resultaattype-
gegevens benodigd.
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