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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Ten geleide bij de vierde druk 

Tien jaar na het verschijnen van de derde druk van " Bewaartermijnen in een 

bedrijfsarchief", is het nu tijd voor "Selectiecriteria voor bewaartermijnen". 

In tien jaar tijd is veel wet- en regelgeving veranderd. De wijze waarop pro

cesdocumenten ofwel archiefdocumenten worden opgemaakt, beheerd en 

geselecteerd is eveneens aan verandering onderhevig geweest. Dat laatste 

komt vooral door de stand van de techniek. In het afgelopen decennium is 

het veelal papieren archief veranderd in digitaal ofwel elektronisch archief. 

AI die veranderingen hebben ertoe bijgedragen dat deze uitgave aanzienlijk 

is aangepast. Een groep vakdeskundigen, bestaande uit Wil Beckers, Nico 

Dahler en Dominique Hermans hebben onder leiding van Wim Lammerts in 

een paar maanden tijd deze herziening gerealiseerd. Voor de bijdragen van 

Bert Verstappen , Nicole Riedel , Dick Bouma, Raimond Geluk, Willem Broek

huis, Job Rietkerk en overige participanten zijn we dankbaar. 

De inhoud is niet alleen aangepast vanwege de veranderde wet- en regelge

ving . Ook op het gebied van de eigen noodzaak of behoefte van organisaties 

om archiefdocumenten te bewaren zijn er een aantal nieuwe inzichten ont

wikkeld . 

AI met al is deze uitgave, die zo langzamerhand een standaard werk is ge

worden binnen de vereniging , weer een waardevol boek. 

Met alle informatie en richtlijnen die het behandelt, is het voor de gebruiker 

niet alleen een handig, maar juist ook waardevol hulpmiddel , bij de uitvoering 

van de werkzaamheden binnen het werkterrein van het archiefbeheer, een 

specifieke tak binnen het werkgebied van de totale documentaire informatie

voorziening. 

Vries, juli 2008 

R. P de Jong, Voorzitter NVBA 
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Inleiding 

Ondanks de vele artikelen en discussies over selectie en vernietiging in de 

Documentaire Informatievoorziening , blijft het een lastig onderwerp binnen 

het vakgebied. Dat sommigen van mening zijn dat, met uitbreiding van ge

heugendragers, vernietiging niet meer of minder noodzakelijk zou zijn, wordt 

gelogenstraft. Op de eerste plaats is er de plicht om de wettelijke bewaarter

mijnen toe te passen, ook als het gaat om digitale documenten. Niet vernie

tigen zou daarnaast op termijn ongetwijfeld traagheid van het systeem en 

wellicht slechtere toegankelijkheid tot gevolg hebben, hetgeen betekent dat 

ook de documenten die op de langere termijn van waarde kunnen zijn, slecht 

of zelfs niet toegankelijk zijn. Dit laatste is uit een oogpunt van bedrijfsvoering 

en zoals dat tegenwoordig vaak wordt genoemd "Corporate Governance" en 

"Risk Management", ontoelaatbaar. 

Decentralisatie van taakgebieden en bezuinigingen in het vakgebied van de 

Informatievoorziening leiden ertoe dat kennis over wet- en regelgeving inzake 

selectie en vernietiging op de werkplek verminderen . Toename van conversie 

van informatie en emulatie van systemen maken dat de ju ridische bewijs

waarde een kritische factor wordt. Informatiewaarde krijgt veelal de voorkeur 

boven het waarborgen van de rechten en plichten van een onderneming. De 

bewijswaarde dreigt ondergeschikt te raken . 

Nieuwe fenomenen als Kennismanagement en Business Intelligence geven 

archieven en hun medewerkers kansen om met de aandacht, die er voor die 

nieuwe benamingen is, mee te liften . 

Deze uitgave wil een bijdrage leveren aan een juiste afweging van informa

tie, bewijs en historische waarde van archiefdocumenten voor de organisatie. 

Hierbij gaat het niet alleen om rol van archiefdocumenten in de directe be

drijfsvoering, maar ook om op termijn in staat te zijn om de handelingen van 

de organisatie te kunnen reconstrueren. 
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Het belangrijkste van de Informatiehuishouding is het beperken van de hoe

veelheid door het bewaren van de essentie. Dat houdt in dat selectie en ver

nietiging vanzelfsprekende activiteiten zijn. Die vanzelfsprekendheid geldt 

echter niet voor het toepassen van selectietechnieken opdat waardevolle in

formatie bewaard blijft. De afweging van de waarde voor de organisatie of 

voor de maatschappij is weliswaar noodzakelijk voor de efficiëntie maar zeker 

geen eenvoudige. De waarde moet kunnen worden herleid vanuit wet- of re

gelgeving en bedrijfs- of maatschappelijk belang. 

Bij het behartigen van de voornoemde belangen moet ook rekening worden 

gehouden met de toekomst. Informatie die zijn waarde heeft verloren kan wor

den vernietigd. Daar waar het bedrijfsbelang is vervallen, maar maatschap

pelijk belang nog overeind blijft, komen bestanden in aanmerking voor 

overdracht aan instanties die daar het beste de zorg voor kunnen dragen. Dit 

zijn bijvoorbeeld nationale of regionale archieven, musea, of instellingen met 

culturele doelstellingen. De selectieprocedure, die bepaalt wat bewaard of 

vernietigd wordt, dient zorgvuldig te worden vastgesteld en frequent te wor

den beoordeeld . 

Teneinde de hoeveelheid Documentaire Informatie te beperken dient selec

tie op een zo vroeg mogelijk tijdstip plaats te vinden. Alleen dan zal er sprake 

zijn van efficiënt beheer. Het zal blijken dat 

van routinematige informatie ca. 80% voor 

vernietiging in aanmerking komt en van be

leidsmatige informatie ca. 20%. De eerste 

betreft voornamelijk informatie uit de pri

mai re processen. De tweede komt vooral 

voort uit management en ondersteunende tijd 

diensten. Uit praktisch oogpunt is het goed 

deze scheiding vanaf het ontstaan te 

maken. 

Deze uitgave laat geen compleet beeld 

zien en kan ook niet als checklist worden 

beschouwd op het gebied van bewaarter-
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

mijnen. Wel kan hij een belangrijk hulpmiddel zijn en ertoe bijdragen om de 

weg te vinden naar een adequate aanpak van de uitdagingen op het gebied 

van bewaren en vernietigen van archiefdocumenten binnen uw organisatie. 

Vier auteurs hebben de samenstelling van de teksten gerealiseerd. Elke 

schrijver heeft de terminologie gebruikt die het dichtste bij hem ligt. Daar waar 

de één van archiefbeheer spreekt, gebruikt de ander de term "records ma

nagement". Voor alle duidelijkheid is een lijst met termen achterin opgeno

men. 

De titel van dit boekje "Selectiecriteria voor bewaartermijnen" zal niet voor ie

dereen direct helder zijn en vraagt om enige verduidelijking . Met de titel wordt 

bedoeld dat dit boekje een leidraad wil zijn voor de overwegingen en afwe

gingen die elke organisatie moet maken om tot een goed bewaartermijnen

beleid te komen. 

Wetgeving , bedrijfsrisico's en -belangen en informatiebehoefte, zijn daarbij 

maatgevend. Zie ook het schema in hoofdstuk "Bewaar(termijnen)beleid in 

relatie tot normen en standaarden". 

Wetgeving en normeringen wijzigen continu. De samenstellers realiseren zich 

dan ook dat sommige zaken die in het boekje worden behandeld , bij het ver

schijnen , al weer achterhaald kunnen zijn . De NVBA wil haar leden ook bij ge

wijzigde wet- en regelgeving verder ondersteunen. Aanvullingen zullen 

daarom op de website van de vereniging te vinden zijn . 

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van uw bewaartermijnen. 

Namens de schrijvers, 

Wim T. Lammerts 
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Reikwijdte en doelgroep 

"Selectiecriteria voor bewaartermijnen" is een handreiking om binnen orga

nisaties te komen tot goede afspraken. Door die afspraken is de organisatie 

in staat helder en concreet te communiceren over de wijze waarop selectie

criteria worden toegepast, op welke archiefdocumenten die criteria van toe

passing zullen zijn en met welke frequentie die selectiecriteria tot uitvoer 

worden gebracht. Kortom een eerste aanzet voor een belangrijk onderdeel 

van de archivering . Het selecteren ten behoeve van overdracht of van ver

nietiging. Overdracht naar andere archieflocaties of -instanties. Vernietiging in

tern in eigen beheer of door uitbesteding. 

Ondanks het uitvoerige karakter van deze uitgave blijft het niet meer dan een 

leidraad. Elke organisatie zal de inhoud van dit boekwerk moeten toetsen aan 

de bedrijfseigen belangen en risico's. Een vertaling van de inhoud van dit 

boekje zal uiteindelijk moeten leiden tot selectiecriteria van de eigen organi

satie. 

Deze uitgave kan ondanks de zorg van de werkgroep en de bijdragen van 

velen uit allerlei branchegebieden onmogelijk als compleet worden be

schouwd. Het bestuur van de NVBA en de samenstellers realiseren zich ter

dege dat een compleet en uitvoerig boekwerk een utopie is. Ondanks de inzet 

zullen er ongetwijfeld regels en wetten niet zijn meegenomen. Meld ons dat 

en de volgende uitgave zal nog beter zijn dan deze vierde druk. 

Niets is veranderlijker dan de mens en dat geldt ook voor de wereld om hem 

heen. Dus zijn ook wetten en regels aan voortdurende wijziging onderhevig. 

Op het moment dat deze uitgave u bereikt zullen de eerste wijzigingen en 

aanvullingen al weer verschijnen . Dat is onoverkomelijk. De NVBA zal trach

ten u op de hoogte te houden over nieuwe en gewijzigde wet- en regelge

ving. De website en E-zine zijn daarvoor uitstekende hulpmiddelen. We raden 

u dan ook aan beide media regelmatig te raadplegen . 
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"Selectiecriteria voor bewaartermijnen" is in eerste instantie bedoeld voor 

leden van de vereniging . Voor die primaire groep vakgenoten is het drukwerk 

met name opgesteld. De doelstelling een breed georiënteerd werk te verzor

gen, is met de hulp van een groot aantal leden en instellingen en met grote 

inzet van een groep vakspecialisten , gerealiseerd. 

Naast de vakspecialisten die in de NVBA zijn georganiseerd zijn er vele be

langstellenden die aan de zijlijn te maken hebben met archivering. Hetzij als 

nevenfunctie of als beleidsmakers. Denk hierbij aan secretaresses en facili

tair managers. Ook voor hen is deze uitgave een belangrijke bron van infor

matie. Het individueel uitzoeken van alle genoemde wet- en regelgeving is 

naast een tijdrovende ook een uiterst lastige aangelegenheid . De aanvullende 

informatie in de vorm van artikelen en toelichtingen zijn voor de toepassing 

van selectiecriteria een handig toetsingsmiddel. Zij geven een goed beeld 

over de te maken overwegingen. 

De selectiecriteria zijn primair geschikt voor het bedrijfsleven. Dat wil echter 

niet zeggen dat overheidsorganisaties en Zelfstandige Bestuursorganen geen 

baat kunnen hebben bij de inhoud. Integendeel, naar mate overheden meer 

bedrijfsmatig gaan werken komen deze verschillen minder ver uit elkaar te 

liggen. Ook zij zullen zich aan de wet moeten houden. Voor de archivering 

zelf blijft het grote verschil echter de Archiefwet van 1995. 

pagina 14 



Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Gekozen structuur en diepgang 

Het voor u liggende boekwerk wijkt in belangrijke mate af van de vorige uit

gave. Redenen daarvoor zijn de veranderende wet- en regelgeving en de 

wijze waarop procesdocumenten ofwel archiefdocumenten worden opge

maakt, beheerd en geselecteerd. Dat laatste komt vooral door de stand van 

de techniek. In het afgelopen decennium is het veelal papieren archief ver

anderd in digitaal ofwel elektronisch archief. 

Omdat de maatschappij behoefte heeft aan meer transparantie en controle is 

in toenemende mate het accent komen te liggen op het volgen van normen, 

met name voor de softwareapplicaties met betrekking tot documenten- en ar

chiefbeheer. Denkt u ook maar eens aan de aandacht die er is voor Compli

ance en Auditing. Natuurlijk zijn de basisprincipes gelijk gebleven, maar de 

waarden die aan informatie worden toegedicht wijzigen . Daarnaast neemt de 

hoeveelheid informatie exponentieel toe, evenals de vluchtigheid. Dat vraagt 

om een andere aanpak om niet te verzanden in de grote hoeveelheid aan in

formatie die gearchiveerd gaat worden. 

Gezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen, is uiteraard veel aandacht be

steed aan digitaal archiveren. Wel is vastgehouden aan enerzijds de (wette

lijke) plicht om te bewaren c.q. te vernietigen en anderzijds de eigen noodzaak 

of behoefte van een organisatie om te bewaren. 

De lijst van wet- en regelgevingen met betrekking tot bewaar- en vernieti

gingsverplichtingen is substantieel uitgebreid. Daar staat tegenover dat wordt 

volstaan met verwijzing naar de wetsartikelen en dat niet meer dieper op de 

context en uitwerking wordt ingegaan. Het uitwerken zou onevenredig veel 

ruimte in beslag nemen, hetgeen de inzichtelijkheid en vlotte leesbaarheid 

van deze uitgave niet zou bevorderen. 

Omdat elke organisatie belang en risico anders inschat hebben samenstel 

lers gemeend u inzicht te moeten geven in de manier waarop verschillende 

branches omgaan met de materie. Opname van een aantal praktijkcases kun

nen u wellicht helpen om verantwoorde keuzes te maken. 
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Uit ervaring weten de auteurs dat het bepalen van bedrijfseigen selectiecri

teria voor de organisatie naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen , ook 

een kwestie is van het afwegen van bedrijfseconomische belangen . Oplei

dingen en trainingen op het vakgebied van Records Management c.q. 

Archiefbeheer dragen bij aan een goede basis waarop de bewaartermijnen 

problematiek wordt aangepakt. Verder wijzen wij erop dat de NVBA het net

werk is waar u kunt terugvallen op kennis en ervaring van leden. Website en 

E-zine houden u op de hoogte van mutaties. Voor detailvragen is er op de 

website de "Vraagbaak". 
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Waardebepaling 

De waarde van informatie voor een bedrijf wordt bepaald door: 

- de bewijswaarde 

- de informatiewaarde 

- de historische waarde 

Bewijswaarde 

Organisaties hebben de wettelijke plicht om archiefdocumenten te bewaren 

om hun procesmatige handelingen te kunnen aantonen, bijvoorbeeld op fis

caal gebied of op het gebied van het civiel recht. Daarnaast is er ook intern 

behoefte om handelingen te kunnen aantonen , namelijk voor het afleggen 

van verantwoording. Daarom zullen archiefdocumenten in welke vorm 

dan ook (papier of digitaal) moeten voldoen aan eisen van authenticiteit, in

tegriteit, betrouwbaarheid en herbruikbaarheid. Ook aan de software moeten 

de nodige eisen worden gesteld . Deze punten komen in deze uitgave uitge

breid aan de orde, zie onder andere het hoofdstuk over normeringen. 

Informatiewaarde 

Informatiewaarde kent vele aspecten. Op de eerste plaats geldt: om je werk 

te kunnen doen heb je informatie nodig ; informatie is onmisbaar voor de be

drijfsvoering. Zelfs nadat de directe waarde voor de bedrijfsvoering is verval 

len, kunnen archiefdocumenten nog informatiewaarde hebben. De informatie 

die in deze archiefdocumenten is vastgelegd kan van wetenschappelijke, eco

nomische, technische, sociale politieke, en culturele aard zijn en kan ook voor 

dat doel worden aangewend. 
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Voor informatie en met name de informatie die in archiefdocumenten is op

geslagen, gelden vijf belangrijke uitgangspunten. 

Deze zijn: 

- betrouwbaarheid 

- compleetheid 

- toegankelijkheid 

- efficiëntie 

- relevantie 

Aan deze uitgangspunten kan slechts worden voldaan als regelmatig en met 

beleid wordt geselecteerd en vernietigd. 

Historische waarde 

Nadat de waarde voor de bedrijfsvoering is vervallen, zal het bedrijf van de 

archiefdocumenten af willen. Dat kan door deze te (laten) vernietigen of door 

ze over te dragen aan een externe instantie. Overdracht gebeurt vaak aan 

een Rijksarchiefbewaarplaats, stadsarchief of regionaal historisch centrum. 

Het bedrijf kan in de regio, landelijk en zelfs internationaal in het verleden 

een belangrijke rol hebben vervuld. Zo belangrijk zelfs dat instanties vanuit 

een oogpunt van erfgoedbehoud, wetenschappelijk onderzoek en geschied

schrijving bereid zijn om deze archiefdocumenten van het bedrijf over te 

nemen. Bijkomend voordeel voor het bedrijf is de positieve PR die hiervan 

kan uitgaan. 

Waarde van het archief 

De waarde van archief blijkt in de alledaagse bedrijfsvoering. Zeker als het ar

chief voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, compleetheid en toeganke

lijkheid. Hierbij gaan we ervan uit dat uitsluitend relevante informatie wordt 

opgeslagen. Daarom is een goed selectiebeleid onmisbaar. Het beschikbaar 

hebben van bewijs en informatie is uiteraard des te belangrijker als er iets bij

zonders aan de hand is; als de organisatie in de problemen dreigt te komen. 

Dus als er een aantoonbaar belang is of als er mogelijke risico 's zijn. 

Zie ook: Waarom bewaren. 
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Kostenaspect 

Elke huishouding kost geld. Dat geldt ook voor de informatiehuishouding. Ie

dere onderneming of instelling heeft te maken met informatie. Soms klein

schalig, maar veelal gaat het om enorme bestanden . Om de kosten te 

beperken is het van belang de relevantie van de informatie blijvend te beoor

delen. Dat beoordelen geschiedt aan de hand van twee factoren. Die facto

ren zijn het belang van de inhoud voor de organisatie en het risico van het niet 

kunnen leveren van de informatie. De informatie die behouden blijft, zal be

heerd moeten worden. Toegankelijkheid, compleetheid en betrouwbaarheid 

van de informatie zijn hierbij van cruciaal belang. 

Om overbodige kosten te besparen dient daarnaast selectie en vernietiging 

zo vroeg mogelijk in het proces te gebeuren. Dat kan door vooraf een be

waartermijnenbeleid uit te werken en dit effectief in te zetten in de digitale 

en/of analoge werkomgeving. Selectie dient dus ieders verantwoordelijkheid 

te zijn en niet alleen die van de archiefbeheerder. Te vaak zien we nog dat do

cumenten achteraf, dus nadat ze zijn overgedragen aan de archiefbeheer

der, worden gescreend en uitgedund. Dan zijn al veel kosten gemaakt voor 

opslag , zoeken, verplaatsen, etc. Het hebben van een goed archief- en be

waartermijnenbeleid is dus duidelijk kostenbesparend. 
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Basisrichtlijnen 
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Bewaren, saneren, vernietigen of overdragen 

Selectieve bewaring en vernietiging van archiefstukken zijn peilers van een 

goed archiefbeheer. 

Een peiler kan echter alleen stevig zijn indien hij op een goed fundament rust. 

Dat fundament is het archiefbeleid. Hierin wordt naast de doelstelling van het ar

chiefbeheer vastgelegd langs welke weg die doelstelling bereikt kan worden en 

wie verantwoordelijk is, zowel voor het beleid als het beheer op archiefgebied. 

De meeste bedrijven en instellingen hebben, soms zonder zich hiervan be

wust te zijn , een archiefbeleid , ook al is dat niet altijd als zodanig vastgelegd. 

Waar het in veel organisaties aan ontbreekt, is een bewaartermijnenbeleid, 

onderdeel van het archiefbeleid. 

Uit het archiefbeleid kan volgen dat er bewaartermijnen vastgesteld dienen te 

worden . 

Maar zijn de algemene criteria hiervoor wel duidelijk en zo ja, zijn deze vast

gelegd? Vaak is dat niet het geval. Objectieve bewaarcriteria zijn vast te stel

len aan de hand van de eisen die de organisatie stelt aan het archief. Hierbij 

valt in de eerste plaats te denken aan (wettelijke) bewaarplicht. 

Iedere rechtspersoon dient, evenals iedere "administratieplichtige" zijn admi

nistratie (=boekhouding) te bewaren en beschikbaar te houden. Deze be

waarverplichtingen zijn vastgelegd in respectievelijk het Burgerlijk Wetboek en 

in de Algemene wet inzake rijksbelastingen . Er is daarbij sprake van een be

waarplicht van 7 jaar. Naast deze bewaarplicht kan een organisatie zelf de be

hoefte hebben om bepaalde archiefstukken langere tijd te bewaren. 

Naast de interne en de externe bewijsfunctie (ter bescherming van de eigen 

rechtspositie) kan een organisatie prijs stellen op bewaring voor langere ter

mijn dan strikt voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Het belang van de be

drijfshistorie kan hieraan ten grondslag liggen. 

Zo kunnen bijvoorbeeld jubilea en bijzondere gebeurtenissen een belangrijk 

PR -effect hebben . 
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Ook kan een organisatie interne bewaarregels hanteren die in het verlengde 

liggen van de wettelijke bewaarplicht. 

Een inventarisatie van alle voor de organisatie relevante bewaarcriteria zou 

een goede basis kunnen zijn voor een te formuleren bewaartermijnenbeleid. 

Zo'n beleid wordt vastgesteld op tactisch niveau, namelijk door deskundige 

personen op archiefgebied , in samenspraak met diverse materiedeskundigen. 

De vorm waarin dit beleid gegoten wordt is minder belangrijk. 

Te denken valt aan een "Nota bewaartermijnenbeleid", waarin doelstelling, 

verantwoordelijkheden en concretisering met betrekking tot het bewaarter

mijnenbeleid nader worden uitgewerkt. Het is praktischer de aanpak van dit 

beleid vast te leggen in een "Handleiding bewaartermijnen". 

Daarom is het aan te bevelen om een "Handleiding Bewaartermijnen" op te 

stellen en bij te houden. 

Een "Handleiding Bewaartermijnen" kan als volgt worden ingedeeld: 

- Doelstelling 

- Verantwoordelijkheden 

- Begripsomschrijvingen 

- Opsomming relevante wettelijke bewaarregels 

- Opsomming interne bewaarregels 

- Voorbeelden van bewaartermijnenlijsten 

De "Handleiding Bewaartermijnen" kan voor de decentrale archiefbeheerder 

dienen als richtsnoer en steun om zelf een bewaartermijnenlijst op te stellen. 

Uniformiteit c.q. normering binnen de organisatie op het gebied van bewaar

termijnen betekent dat een stuk inzichtelijkheid en consistentie op het gebied 

van het archiefbeheer is geschapen. In feite hebben we het hier over een 

kwaliteitsaspect. 

Een bijkomend effect is dat de deskundigen op het gebied van de informa

tietechnologie door middel van de handleiding attent worden gemaakt op 

enige belangrijke archivistische aspecten van het digitaliseren, onder meer 

de houdbaarheid van de informatiedrager op langere termijn en het belang 

van selectieve bewaring (dus ook vernietiging) , ongeacht de informatiedra

ger. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Eén en ander kan leiden tot het vroegtijdig participeren van de bedrijfsar

chivaris bij projecten met betrekking tot digitaal document management. 

Nadat de archiefstukken hun waarde voor de eigen organisatie hebben ver

loren zijn ze in feite voor de organisatie overbodig . 

In bewaring geven bij bijvoorbeeld een archiefbewaarplaats, in de zin van de 

archiefwet, is een goede oplossing. Hier is men op dit soort bestanden door

gaans beter toegerust en er is tevens de nodige kennis en expertise in huis 

om de informatie uit de archiefstukken ten goede te laten komen aan de we

tenschap of het publiek. Hierbij is het mogelijk om goede afspraken te maken 

over eventuele beperkingen ten aanzien van de openbaarheid. 

Het zal duidelijk zijn dat er een indringende relatie bestaat tussen de wijze 

waarop de documenten in het archief worden geordend en de mogelijkheden 

om werkbare bewaartermijnen vast te stellen. 

De vastgestelde bewaartermijnen worden vastgelegd in een bewaartermij

nenlijst. 

Die lijst bestaat normaliter uit drie delen: 

- documentsoorten en bijbehorende bewaartermijnen 

- soorten dossiers en bundels (kwesties, projecten , objecten , etc.) 

met bijbehorende bewaartermijnen ; 

- onderwerpen en bijbehorende bewaartermijnen. 
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Select iecriteria voor bewaarterm ijnen 

Waarom bewaren? 

Plicht en noodzaak; belang en risico 

Het nut van bewaren van documenten berust op de waarde die de docu

menten voor de instelling/organisatie en eventueel ook voor de maatschap

pij vertegenwoordigen. 

Deze waarde is te verdelen in : 

- Bewijswaarde 

- Informatiewaarde: wetenschappelijke, economisch, technische, sociale, 

politieke en culturele 

- Historische waarde 

Bewijswaarde 

Het archief wordt gevormd als een verzameling van rechtsbewijzen; bewijzen 

van gepleegde handelingen en bewijzen van rechten en verplichtingen. De ge

pleegde handelingen moeten kunnen worden gemotiveerd, gecontroleerd en er 

moet verantwoording over worden afgelegd. Hierbij dient men niet alleen te 

denken aan de verhoudingen binnen het bedrijf. 

Geen bedrijf zal stukken willen vernietigen , waarmee nog rechten bewezen 

moeten worden of zouden kunnen worden . Gebeurde dit bij vergissing toch , 

dan zijn de gevolgen meestal niet uitgebleven. 

De bewijswaarde heeft het archiefstuk van nature of doordat de wet dit bepaalt. 

Indien er toe wordt overgegaan het originele archiefstuk te vervangen door an

dere gegevensdragers kunnen deze bepalingen wel van belang zijn. 

Voor het bewaren van documenten, zijn naast de wettelijke argumenten, de 

praktische argumenten van belang. Deze kunt u in het desbetreffende hoofd

stuk terugvinden. 

Informatiewaarde 

Hoewel men binnen de informatiewaarde een onderscheid kan maken in we-
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tenschappelijke, economische, technische, sociale, politieke en culturele in

formatiewaarde is het meestal niet mogelijk deze te scheiden. Wel kan men 

een aantal kenmerken onderkennen die van belang zijn voor deze verschil

lende vormen van informatiewaarde. Voordat er nader op deze verschijnselen 

wordt in te gaan is het noodzakelijk erop te wijzen dat niet in ieder archief de 

genoemde vormen van informatiewaarde behoeven voor te komen . Zoals 

reeds eerder verwoord zal de taak en daarmee de waarde van het archief 

worden afgebakend door de bestemming van dit archief die op zijn beurt be

paald wordt door de taak van het bedrijf. Het is dus in overwegende mate af

hankelijk van de taak van een bedrijf welke vormen van informatiewaarde in 

het archief voorkomen en in welke intensiteit. 

Bij wetenschappelijke informatiewaarde is er sprake van een onderwerp dat tot 

een bepaald wetenschappelijk vakgebied behoort. De meeste bedrijven be

wegen zich op het terrein van één of meer wetenschappen. Op welke weten

schappelijke vakgebieden het archief informatiewaarde bevat of kan bevatten 

wordt daarom bepaald door het activiteitenterrein van het betreffende bedrijf. 

Een aspect dat hierbij in een latere fase als belangrijk naar voren kan treden 

is het historisch aspect. Vaak zal men de historische ontwikkeling van een 

bepaalde wetenschap slechts kunnen achterhalen door mede de activiteiten 

van bedrijven op dat bepaalde terrein te bestuderen. 

Economische informatiewaarde kan men in het archief aantreffen in de actuele 

fase. Als bewijs hiervoor kan men aanvoeren het voorkomen van economische 

spionage. In de praktijk blijkt evenwel dat de archiefstukken deze economische 

informatiewaarde vrij snel verliezen. Ieder bedrijf neemt deel aan het econo

misch gebeuren in Nederland, sommige ook daarbuiten. Vele bedrijven spelen 

in dit economisch gebeuren een belangrijke tot zeer belangrijke rol. Het is der

halve onmogelijk het economisch gebeuren in Nederland te schetsen met weg

lating van het aandeel van het bedrijfsleven. Het historisch aspect speelt hier 

een belangrijke rol. Denk maar eens aan de economische geschiedenis. 

Technische informatiewaarde hebben die documenten die het bedrijf nodig 

heeft bij de uitoefening van haar taak, omdat daarin technieken , procedures, 

systemen etc. of details hiervan zijn vastgelegd. De waarde zal minstens zo 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

lang blijven bestaan als de betreffende technieken etc. in een bedrijf gehan

teerd worden. 

Te denken valt hierbij in het bijzonder aan gegevens over gebouwen, machi

nes, installaties, recepten , fabricagemethoden en producten. Belangrijk is te 

vermelden dat een bedrijf dikwijls jaren nadat technische informatie in het 

eigen bedrijf geen toepassing meer vindt, nog service- of garantieverplich

tingen heeft waarover deze informatie onontbeerlijk is. In het kader van pro

ductaansprakelijkheid hebben deze archiefstukken grote waarde. Ook zal het 

historische aspect een belangrijke rol gaan spelen. Technische informatie is 

vaak van vitaal belang, bijvoorbeeld tijdens of na een calamiteit. Er moet het 

een en ander worden aangetoond, gereconstrueerd en de "productie" moet 

worden voortgezet. Ook om veiligheidsredenen is deze informatie erg be

langrijk; werk- en installatie-instructie en controle en onderhoud vragen om 

betrouwbare en volledige technische informatie. 

Een zeer groot gedeelte van de gegevens, nodig voor een overzicht van de 

bedrijfsactiviteiten in het verleden, wordt ontleend aan archivalia waarvan de 

inhoud een technische informatiewaarde bevat. 

De sociale informatiewaarde treft men niet alleen aan in documenten die de 

sociale verhouding in het bedrijf beschrijven , regelen of uitvoeren, maar ook 

in al die documenten die het sociale klimaat in een bedrijf weergeven. Veelal 

zullen deze documenten niet met dit doel zijn opgesteld en als het ware in het 

archief verstopt zitten. Beide groepen documenten zijn in de regel een be

langrijke informatiebron. 

Het gestelde bij de economische informatiewaarde geldt dus ook voor de so

ciale informatiewaarde. Vele bedrijven spelen in het sociale gebeuren in Ne

derland een belangrijke tot zeer belangrijke rol. 

De politieke informatiewaarde van archiefdocumenten is veelal indien aan

wezig - moeilijk te onderkennen . Onder politieke informatiewaarde dient men 

een tweetal vormen te verstaan . Enerzijds wordt hiermee bedoeld de infor

matiewaarde op bedrijfspolitiek terrein (policy) anderzijds de informatie die 

voor politieke activiteiten buiten het bedrijf belangrijk is. De eerste vorm be

perkt zich tot het bedrijfsbeleid op velerlei terrein en is dikwijls niet te schei

den van de andere genoemde vormen van informatiewaarde. Het historisch 
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aspect kan hierbij een zeer belangrijke plaats innemen. De tweede vorm is de 

moei lijkst te onderkennen vorm. Het is in vele gevallen pas duidelijk dat een 

document deze politieke informatiewaarde heeft als de inhoud voor politieke 

doeleinden wordt gebruikt. 

Juist door het ongrijpbare van deze vorm van politieke informatiewaarde kan 

verkeerd gebruik voor een bedrijf negatieve consequenties hebben. 

Een document kan culturele informatiewaarde bevatten wanneer het handelt 

over een onderwerp van cultureel belang. Veelal zal dit een activiteit van het 

bedrijf zijn op cultureel gebied. Dat dit niet bij alle bedrijven in dezelfde mate 

voorkomt zal duidelijk zijn . Het is echter ook mogelijk dat een document zelf 

door uiterlijke kenmerken , opmaak etc. een bepaalde culturele waarde heeft. 

Deze vorm treedt vrijwel uitsluitend op in het oud archief en zou een speci

fiek historisch aspect genoemd kunnen worden. Men zou kunnen zeggen dat 

het van oorsprong literaire document nu als corporeel document een museale 

waarde heeft gekregen. 

Met deze opsomming zijn natuurlijk niet alle soorten informatiewaarde ver

meid. Afhankelijk van het bedrijf kunnen archivalia om andere redenen be

langrijk zijn. Het is de taak van de archivaris dit te achterhalen en bij zijn 

selectiemaatregelen te betrekken. 

Het zal zijn opgevallen dat hierboven slechts sprake was van het historisch as

pect, niet van historische waarde. De reden hiervoor is gelegen in de om

standigheid dat historie als zelfstandige waarde moeilijk denkbaar is. Immers, 

het handelt steeds over iets bijvoorbeeld technische historie, sociale historie. 

Toch is het goed even bij de historische betekenis van een bedrijfsarchief stil 

te staan om, ogenschijnlijk in tegenspraak met het voorgaande, de histori

sche waarde van het archief nader te belichten. Bedoeld is hier de waarde 

voor historisch onderzoek. 

Historisch onderzoek maakt ontwikkelingen in het verleden zichtbaar en leidt 

niet alleen tot kennis van dit verleden maar heeft ook invloed op ontwikkelin

gen in het heden en de toekomst. Nog veel te weinig wordt onderkend dat 

het een belangrijke bijdrage kan leveren bij de totstandkoming van actuele 

beleidsbeslissingen. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Mede daardoor wordt al te gemakkelijk verwezen naar gepubliceerde bron

nen. Echter, serieus historisch onderzoek berust niet op gegevens uit de 

tweede hand. Het dient zich te baseren op eigen onderzoek van de bronnen. 

De bron bij uitstek is het archief. Archiefonderzoek is niet alleen noodzakelijk 

als het gaat om incidenten in het bestaan van een afzonderlijk bedrijf, zoals 

jubilea, maar ook voor vragen van veel wezenlijker aard aangaande de be

drijfsvoering, sociale verhoudingen, technische ontwikkelingen en dergelijke. 

Vaak wordt historisch onderzoek gecombineerd met het gelijkertijd perma

nent opbouwen en bewaren van een beleidsarchief; dit kan ertoe leiden dat 

opdracht wordt gegeven tot de vernietiging van een archief na afronding van 

de bedrijfsgeschiedenis. 

Het kan evenwel voor een bedrijf bezwaarlijk zijn zelf het oude archief te be

waren en te beheren. In dergelijke gevallen zijn gemeentelijke archiefdien

sten of streek en rijksarchieven gaarne bereid te bemiddelen bij het vinden 

van een juiste bestemming. Daarbij kunnen allerlei voorwaarden voor het ge

bruik van deze bedrijfsarchieven worden ingebouwd. 

Een waarschuwing is hier op z'n plaats. Er bieden zich tegenwoordig bedrij

ven aan die zich tot taak stellen archieven van andere te bewaren, waarbij 

alle denkbare garanties worden geboden. Dit heeft echter niets te maken met 

werkelijk archiefbeheer zoals hier ter sprake kwam en kan dus ook nooit een 

acceptabel alternatief zijn . Het geschikt maken van een archief voor weten

schappelijk onderzoek is het werk van een archivaris. Het in materiële zin be

waren kan echter goed worden uitbesteed aan een commercieel archiefdepot. 

Er bestaan uiteraard ook praktische redenen om documenten te bewaren. 

Bijvoorbeeld om na te kunnen gaan hoe een bepaald probleem in het verle

den is behandeld. Ook komt het voor dat de bewaartermijn voor bepaalde do

cumenten nog niet is vastgesteld. In deze gevallen verdient het aanbeveling 

om deze documenten voorlopig nog te bewaren . Archiefstukken waaraan uit

eindelijk een (bedrijfs-)historische en/of wetenschappelijke waarde wordt toe

gekend, worden bewaard zolang de organisatie het goed vind. 

Technische documenten 

De laatste jaren is zowel de bewijs- als de informatiewaarde van technische 

documenten duidelijk toegenomen. Dat vindt zijn oorsprong in enerzijds 
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nieuwe wetgeving en anderzijds de introductie van certificering op grond van 

de ISO 9000-kwaliteitsnormen. 

Het Burgerlijk Wetboek bevat tegenwoordig ter bescherming van de consu

ment verscherpte bepalingen inzake productaansprakelijkheid (BW-6 art. 

191). Hoewel het daar gestelde geen bewaarplicht oplegt, noodzaakt het in 

de praktijk wel tot bewaring gedurende meerdere jaren. De Richtlijn stelt een 

bewaartermijn van totaal 13 jaar. 

Ook de milieuwetgeving bevat bepalingen die het een bedrijf noodzaken do

cumenten van technische aard gedurende langere tijd te blijven bewaren. 

De kwaliteitsnormen uit de ISO gOOO-serie leggen elk bedrijf dat op grond 

van zo'n norm gecertificeerd is (of wil worden) de plicht op te zorgen voor 

goed documentenbeheer. Waar het hier bedrijfseigen documenten betreft 

komt dit dus neer op de noodzaak tot bewaren van archiefstukken. 

De ISO 9000-normen laten de vorm van de administratie en de inrichting van 

de documenten in het archief vrij. 

Elektronische archieven 

In nog steeds toenemende mate worden gegevens vastgelegd op of nader

hand overgebracht naar digitale opslagmedia. De capaciteit van die media is 

de laatste jaren aanzienlijk toegenomen terwijl de kosten verhoudingsgewijs 

lager liggen dan ooit en een nog steeds dalende tendens vertonen. 

Velen denken dat selectief bewaren en vernietigen onder deze omstandig

heden geen rol van betekenis meer speelt. Niets is minder waar! 

De behoefte aan informatie en daarmee de productie van gegevens, stijgt 

sneller dan de kosten dalen. Dat wil zeggen dat ook hier de grenzen van het 

mogelijke op een gegeven moment bereikt zullen worden . 

Naarmate de collectie digitale media toeneemt zal het voor een steeds gerin

ger percentage van de informatie mogelijk zijn om die 'on line' of 'near line' te 

houden. Het gebruik van digitale informatiedragers met een immens grote op

slagcapaciteit zal noodzakelijkerwijs toenemen en dat betekent dat de de kans 

dat het langer gaat duren om informatie op te roepen , steeds groter wordt. 
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Selectiecriteria voor bewaarterm ijnen 

Daarnaast geldt onverkort de oude wijsheid dat elke gegevensverzameling 

gedoemd is tot onoverzichtelijkheid indien niet structureel gezorgd wordt voor 

het eruit verwijderen van niet langer relevante gegevens. Anders gezegd: als 

je alles bewaart, zal het zoekresultaat een grote vangst met een lage preci

sie zijn . 

De noodzaak van waardebepaling gevolgd door de beslissing om wel of niet 

de bewaring te laten voortduren blijft dus onverkort bestaan. 

Ook als het gaat om elektronische of digitale archiefstukken is het goed om 

stil te staan bij de definitie van archiefstukken. Volgens de definitie welke ge

hanteerd wordt bij de opleidingen IDV-1 bedrijfsarchiefkunde bij de "GO Op

leidingen" zijn archiefstukken "al die documenten die, ongeacht hun vorm , 

naar hun aard bestemd zijn te berusten onder de instelling, persoon of groep 

personen die deze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar 

activiteiten of vervulling van zijn/haar taken." 

Uit de zinsnede "ongeacht de vorm" kunnen we opmaken dat ook digitale do

cumenten archiefstukken kunnen zijn. "Uit hoofde van zijn/haar activiteiten of 

vervulling van zijn/haar taken" houdt in dat we het hebben over de neerslag 

van de vervulling van activiteiten; niet te verwarren met data. Data wordt be

heerd in databases en bestaat uit losse gegevens(elementen) die kunnen lei

den tot informatie. 

Naast de definitie van archiefstukken mogen we de doelstelling van het 

archiefbeheer niet uit het oog verliezen. Ook ten aanzien van digitale 

archiefstukken geldt deze doelstelling, namelijk de veilige bewaring van 

rechtsbewijzen en het optimaal gebruik van de opgeslagen informatie. Deze 

doelstelling is terug te voeren op de functies van archiefstukken namelijk be

wijs en informatie. 

Om een goed archiefbeheer te bewerkstelligen moeten onder meer alle ar

chiefstukken waarvan de bewijs- en informatiewaarde is vervallen, worden 

verwijderd. Dat geldt uiteraard ook voor elektronische archiefbestanddelen. De 

opslagcapaciteit van elektronische gegevensdragers wordt weliswaar steeds 
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groter zodat hierdoor wel eens de indruk wordt gewekt dat selectieve vernie

tiging niet meer nodig is, maar door het consequent toepassen van bewaar

termijnen kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid aanmerkelijk worden 

verhoogd. Dit geldt met name voor de langere termijn. 

Met behulp van de huidige technieken is het mogelijk om op verantwoorde 

wijze digitale archiefbestanden te "schonen". Evenals in de analoge situatie 

verdient het de voorkeur om dit te doen aan de hand van goede procedures. 

Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat vernietiging een belangrijke 

voorwaarde is voor verantwoorde bewaring van archiefstukken. Alleen de re

levante archiefstukken worden bewaard. Relevantie is, naast compleetheid 

en toegankelijkheid vereist voor een waardevol archief. Met name bij het elek

tronisch archiefstuk vormen enerzijds de problematiek van betrouwbaarheid 

en authenticiteit en anderzijds de door de snelle technologische wijzigingen 

beperkte houdbaarheid een belangrijk obstakel waarvoor nog geen adequate 

oplossingen voorhanden zijn. Het bewaren van de relevante archiefstukken 

betekent dat alle archiefstukken die niet meer relevant (dus niet meer van 

waarde) zijn , verwijderd dienen te worden . Verwijdering hoeft niet altijd ver

nietiging te betekenen, maar kan ook inhouden dat de archiefstukken die voor 

een organisatie niet meer van waarde zijn worden overgedragen aan een an

dere organisatie (bijvoorbeeld een Rijksarchiefbewaarplaats) waar zij nog wel 

van waarde kunnen zijn. 

Voor de overheidsarchieven geldt in feite hetzelfde verhaal. Ingevolge artikel 

3 van de Archiefwet 1995 zijn de overheidsorganen verplicht de onder hen be

rustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te 

brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de 

daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Volgens artikel 12 moe

ten de archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en 

ouder zijn dan 20 jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. 

Eén en ander geldt uiteraard ook voor de vele elektronische administratieve 

gegevensbestanden en statistische bestanden die sinds de opkomst van de 

automatisering inmiddels zijn ontstaan. Men is tot het besef gekomen dat di

gitale gegevens kwetsbaar zijn , kwetsbaarder dan papier. Hard en software 

verouderen snel en gegevensdragers hebben maar een beperkte levensduur. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Lang niet in alle gevallen is er voldoende aandacht voor zorgvuldige opslag 

en beheer. Bij de overheid zijn er echter positieve ontwikkelingen op dit ge

bied . De "Regeling geordende en toegankelijke staat" uit 2002 (op grond van 

artikel 12 van het Archiefbesluit) geeft voorschriften over het duurzaam digi

taal bewaren, beheren en overdragen van archieven. 

Bewaarplicht 

Wettelijke bepalingen omtrent bewaren en verjaring dienen uitsluitend voor de 

rechtszekerheid in onze maatschappij en zijn dus nooit een objectieve maat

staf voor de waarde die archivalia hebben voor een bedrijf. Alvorens de voor 

de bedrijfsarchivaris van belang zijnde wettelijke bepalingen te bespreken, is 

het noodzakelijk aandacht te besteden aan de begrippen "bewaren" en "ver

jaring". 

Het is een wijd verbreide misvatting, niet alleen buiten de archiefkringen, dat 

waar in de wet over verjaring wordt gesproken bewaartermijnen worden be

doeld. Verjaring is een middel om, door het verloop van een zekere bepaalde 

tijd en onder voorwaarden bij de wet bepaald, iets te verkrijgen of van een ver

bintenis bevrijd te worden . De termijnen die vervolgens bij dit onderdeel in de 

wet worden genoemd zijn preciseringen van die bepaalde tijd . Dat wil zeggen 

dat, zodra verplichtingen zijn nagekomen en er dus geen rechtsvordering 

meer bestaan, er ook geen sprake kan zijn van verjaring. 

De verjaring als middel om van verplichtingen bevrijd te worden geldt voor 

iedereen. 

Van direct belang zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) omdat 

zij zowel gelden voor "het bestuur van een rechtspersoon" en als voor "ieder 

die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent". De bepalingen van de Alge

mene Wet Rijksbelastingen (AWR) gelden voor alle "administratieplichtigen". 

In deze bepalingen worden, ter bevordering van de rechtszekerheid, de ver

houdingen geregeld tussen handelspartners en tussen bedrijven/zelfstandige 

beroepsbeoefenaren en de fiscus. 

De sancties op het niet nakomen van de verplichtingen worden vermeld in 

het Wetboek van Koophandel, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen . 

In geval van faillissement bevat het Wetboek van Strafrecht een aantal straf

bedreigingen . 
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Aanpak Overheid versus bedrijfsleven 

Het grote verschil in de wijze van archivering tussen overheid en bedrijfsleven 

is ongetwijfeld de Archiefwet van 1995. Overheidsinstellingen kunnen daar 

niet omheen. Toepassing van de drie regels ten aanzien van Toegankelijk

heid, Leesbaarheid en Bewaarplaatsen raken het bedrijfsleven niet in die 

mate. Zij bepaalt zelf hoe het archief wordt beheerd . 

De Archiefwet is een cultuurwet en dient met name om het culturele erfgoed 

veilig te stellen. Niet de informatiewaarde van de documenten, maar het in

zicht in het handelen van overheidsorganen is van belang. Een belangrijke 

doelstelling van de Archiefwet is dus de geschiedschrijving. 

In het bedrijfsleven is archivering gericht op de bewijs- en informatiewaarde 

van gegevens in documenten. Archivering heeft als doelstelling informatie te 

vergaren waarmee kan worden aangetoond dat bepaalde handelingen zijn 

verricht. De risico's, die een onderneming kan lopen, hoopt men daarmee te 

minimaliseren. Daarnaast zullen de belangen van de organisatie door archi

vering worden behartigd. 

Van tijd tot tijd zal het archief opgeschoond worden . Indien het vernietigen 

van gedateerde bewijsstukken van groter belang is dan het bewaren in het 

kader van historisch oogpunt, zul len deze archiefstukken vern ietigd dienen te 

worden. Het bedrijfshistorische belang staat dus bij bedrijven lang niet altijd 

voorop. 

Overheden hebben de plicht om zich naast de Archiefwet , net als iedere an

dere organisatie, ook aan alle overige wet- en regelgeving te conformeren. 

Daarin verschilt de overheid niet met het bedrijfsleven. Dat Compliance een 

belangrijk onderwerp is voor overheidsinstellingen komt voort uit de conclu

sie dat de wet niet altijd juist gehanteerd wordt. Om ervoor te zorgen dat ook 

de ambtenarij zich aan de wet conformeert doet men aan Compliance. Het na

leven of inachtnemen van de wetgeving, ofwel "Compliance" is voor overhe-
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den uiteraard een belangrijke zaak. Niet alleen op juridische en rechtspositi

onele gronden, maar misschien nog wel meer om het overheidshandelen te 

kunnen toetsen . 

Dat in het bedrijfsleven het onderwerp van Compliance minder aandacht be

hoeft, komt omdat dit onderwerp in de meeste organisaties al is ingebed. Be

drijven hebben het voldoen aan wet- en regelgeving in de bedrijfsprocessen 

opgenomen en in de kwaliteitssystemen ingebouwd. Niet voldoen betekent 

dat men gesanctioneerd kan worden. Die sancties kunnen komen van certi

ficerende instellingen of van die eerder genoemde overheid. 

Ondanks de hogere eisen die aan de overheidsarchieven gesteld worden, is 

de voorzichtige conclusie dat het bedrijfsleven voor het overgrote deel , ar

chivering beter heeft ingebed in de organisatie. Dat heeft te maken met het 

veiligstellen van de grote bedrijfsbelangen en het vermijden van mogelijke ri

sico's. 

Het grote verschil is dan ook dat het bedrijfsleven meer maatwerk kent dan 

de overheid . Vanuit het bedrijfsleven worden de regels en ontwikkelingen bin

nen de overheid op de voet gevolgd. Omgekeerd is dat veel minder het geval. 
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Soorten bewaartermijnen 

Het toekennen van bewaartermijnen aan documenten en/of dossiers kan 

op verschillende manieren, afhankelijk van de organisatie en soms ook de 

specifieke situatie. Vaak is de eenmaal vastgestelde bewaartermijn defini

tief, maar dat hoeft zeker niet altijd zo te zijn. Neem bijvoorbeeld projecten , 

daarvan is de neerslag vastgelegd in een projectendossier. Dat kan de bouw 

van een pand betreffen , maar het kan net zo goed een groot, jarendurend 

project betreffen. Op welk tijdstip gaat de bewaartermijn in van welke do

cumenten : bij de ontvangst, bij de archivering of bij afsluiting van het pro

ject? 

Andere voorbeelden: patiëntendossiers, personeelsdossiers, dossiers van 

deelnemers aan een pensioenfonds: vaak is er sprake van diverse docu

mentsoorten binnen het dossier, waarvan de bewaartermijn verschilt. Zo zuI

len psychologische rapporten vaak kortere tijd bewaard worden dan stukken 

met betrekking tot loopbaanbegeleiding of functiewaardering. Indien dat niet 

het geval is, kan men zich de vraag stellen : wordt de bewaartermijn van bij

voorbeeld het personeelsdossier gebaseerd op de indiensttreding of de uit

diensttreding? Een ander voorbeeld : bij een dossier van een deelnemer aan 

een pensioenfonds: op welk moment gaat de bewaartermijn in? Op de datum 

dat iemand uit dienst treedt bij een werkgever? Op het moment dat er geen 

pensioenrechten meer zijn c.q. bij overlijden van de verzekerde en laatste 

rechthebbende? 

Om deze redenen is het goed om van onderstaande soorten bewaartermij

nen in overweging te nemen of en zo ja, in welke gevallen deze van toepas

sing zijn . 

Voorlopige termijnen waarbij een aan de datum van opmaak of ontvangst 

gerelateerde termijn wordt vastgesteld die na verstrijken niet leidt tot vernie

tiging maar tot herwaardering. 

NVBA 2008, 4e druk I pagina 39 



Conditionele termijnen waarbij een bewaartermijn wordt vastgesteld, gere

lateerd aan het moment dat zich een bepaald feit of een bepaalde gebeurte

nis voordoet, en die na afloop daarvan in principe tot vernietiging leidt. 

Definitieve termijnen waarbij een aan de datum van opmaak gerelateerde be

waartermijn wordt vastgesteld die bij verstrijken in principe leidt tot vernietiging. 

De methodiek van bewaartermijnen bepalen 

Bij het bepalen van bewaartermijnen moet uit efficiencyoverwegingen liefst 

niet van losse, op zich zelf staande documenten worden uitgegaan, maar van 

documentclusters. De meest voor de hand liggende clustering is die naar do

cumentsoort (factuur, bestelbon, verslag , etc.). Per soort kunnen weliswaar 

vele exemplaren bestaan, maar de waarde en daarmee de bewaartermijn zal 

per soort gelijk zijn en veelal in de vorm van een definitieve termijn kunnen 

worden vastgelegd . Daarbij verdient het aanbeveling om de soorten zo ge

detailleerd mogelijk te nemen (inkoopfactuur, interne bestelbon, verslag van 

de wekelijkse managementvergadering, etc.). Deze aanpak is overigens al

leen nuttig als de betreffende documenten ook als zodanig (dus niet tussen 

andersoortige documenten) bewaard worden . In het andere geval zitten alle 

documenten per proces (bijvoorbeeld per bestelling) bij elkaar. De keuze 

wordt in de praktijk gemaakt uit overwegingen van efficiency. De bewaarter

mijn wordt gebaseerd op de gekozen clustering van documenten. 

Voor diverse documentensoorten is het daarom niet efficiënt om de be

waartermijn per soort te regelen . Dan moet liefst worden uitgegaan van an

dere clusters, met name die welke in de praktijk voor de archivering worden 

toegepast. Te denken valt hierbij aan zaakdossiers, persoonsbundels, ob

jectbundels, projectdossiers, reeksen( alles op datum of nummer) en series 

(per aspect, op nummer/datum) . Aan dit soort clusters is doorgaans een con

ditionele termijn te verbinden . Als het archiefbeheer en met name de cluste

ring goed zijn georganiseerd is met bovengeschetste aanpak voor het 

merendeel van de documenten de bewaartermijn te bepalen. 

Het zal duidel ijk zijn dat er een indringende relatie bestaat tussen de wijze 

waarop de documenten in het archief worden gerangschikt en de mogelijk

heden om werkbare bewaartermijnen vast te stellen . 
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Bewaarvormen en -plaatsen van analoog archief 

Op deze plaats wordt uitgegaan van archief in analoge vorm. Onder analoge 

archiefstukken verstaan we die archiefstukken waarbij sprake is van een tastbare 

informatiedrager en waarbij de informatie in principe rechtstreeks kan worden ge

lezen, zoals papieren archiefstukken en microfilms. 

Het feit dat bepaalde documenten gedurende x jaar moeten worden bewaard 

betekent niet dat die bewaring moet plaats vinden op of bij de werkplek waar 

die documenten in eerste instantie worden gearchiveerd. 

De meeste documenten treffen we aan op plaatsen waar leidinggevende of ad

ministratieve werkzaamheden worden verricht; dus in de kantooromgeving waar 

ruimte schaars en duur is. Daarom is het aan te bevelen om de totale bewaar

termijn te splitsen in een dynamische en een statische fase. Documenten die 

zijn aangemerkt als archiefstukken komen in de statische fase als zij niet meer 

direct relevant zijn voor de bedrijfsvoering . Het beste is om de bewaartermijnen 

per documentsoort van tevoren vast te stellen . In de statische fase hebben do

cumenten een bewaartermijn, die kan variëren, zelfs tot blijvende bewaring toe. 

De documenten bevinden zich gedurende de dynamische fase bij voorkeur op 

of zeer dicht bij de werkplek waar ze steeds snel raadpleegbaar moeten zijn . 

In de semistatische fase, wanneer de documenten voor de dagelijkse taak

uitoefening niet meer nodig zijn , worden ze op een , uit economisch gezichts

punt aanlokkelijker, plaats ondergebracht. 

In complexe en/of geografisch gespreide organisaties kan het wenselijk zijn 

om nog meer nuances aan te brengen en ook nog een semidynamische en/of 

semistatische fase te onderscheiden . 

De duur van de dynamische fase wordt bepaald door 

- de raadpleegfrequentie en het in de tijd dalende verloop daarvan; 

- de maximaal aanvaardbare responsetijd ; 
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In gevallen dat de totale bewaartermijn in verhouding tot de dynamische be

waartermijn zeer lang is, wordt het aantrekkelijk te denken aan maatregelen 

om de fysieke omvang te beperken. 

Conversie naar een ander medium dient dan zeker te worden overwogen. Ui

teraard kan conversie uit andere oogpunten , denk aan work/document flow 

management, op een veel eerder tijdstip nuttig zijn! 

Wanneer bepaalde documenten relevantie hebben voor meerdere, uiteen

gelegen werkplekken dient een keuze te worden gemaakt tussen : 

- hetzij enkelvoudige centrale bewaring met als consequentie dat er loop

tijdverliezen zullen optreden; 

- hetzij meervoudige decentrale bewaring met als consequenties dat er 

kosten moeten worden gemaakt voor kopiëren; 

- ruimte en opbergmiddelen nodig zijn voor de opberging daarvan; 

- er een nieuwe documentsoort is ontstaan (de kopieën) . 

Ook hierin kan een motief gevonden worden om over te gaan tot conversie 

naar een ander medium; daarbij valt met name te denken aan optische schij

ven in een netwerk. 

pagina 42 



Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Bewaarvormen en -plaatsen van digitaal archief 

Digitale documenten worden bewaard op digitale opslagmedia, zoals hard

disks en Cd-roms. Vaak gaat het hierbij om magnetische schijven . Tijdens 

het actuele gebruik van de informatie in de bedrijfsprocessen wisselen de ge

gevens nog al eens van plaats. Voor archiefdocumenten is het belangrijk dat 

zij digitaal duurzaam worden opgeslagen en beheerd. Dat betekent onder an

dere dat de authenticiteit moet worden gewaarborgd, dat wijzigingen en alle 

handelingen moeten worden vastgelegd (gelogd) in het systeem en dat zij -

ook op lange termijn- herbruikbaar dienen te zijn . Daarom is het van belang 

dat in de digitale archiefomgeving rekening moet worden gehouden met een 

aantal normen. Op de eerste plaats is dat NEN-ISO 15489; deze geeft regels 

ten aanzien van een goede archivering. Ook voor de te gebruiken software

applicatie en de documentformaten zijn normen vastgesteld. Elders in dit boek 

wordt hierover meer verteld . 

De hiervoor genoemde normeringen hebben tot doel om de digitale archief

documenten voor langere tijd , duurzaam te bewaren, uiteraard om later ge

bruik van te kunnen maken. Dat houdt in dat er nogal wat maatregelen moeten 

worden getroffen om hieraan te kunnen voldoen . Met het maken van back

ups zijn we er nog lang niet. 

Op deze plaats willen wij niet te ver ingaan op deze materie vanwege de com

plexiteit ervan. Digitale documenten moeten, ook nadat ze zijn overgedra

gen aan bijvoorbeeld een Rijksarchiefbewaarplaats, in een digitale omgeving 

(platform) kunnen worden geplaatst. In een digitale omgeving zal bij iedere 

nieuwe versie van software, deze moeten worden geactualiseerd. Dat is nood

zakelijk om gebruik te kunnen blijven maken van deze archiefdocumenten. 

Het geheel van maatregelen die nodig zijn voor digitale duurzame bewaring, 

zal periodiek om investeringen vragen . 
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Bewaartermijnenbeleid 

Het feit dat een document gedurende een bepaalde tijd bewijs en/of infor

matiewaarde bezit, betekent nog niet dat het gedurende die tijd moet worden 

bewaard. In een aantal gevallen immers zal het selecteren ter vernietiging 

meer kosten dan het blijven bewaren. In andere gevallen zullen de kosten van 

bewaring hoger liggen dan de waarde van de documenten rechtvaardigt. In 

de praktijk doet zich het probleem voor dat nauwelijks iemand bereid is de 

waarde van een document in geld uit te drukken. Daarom wordt in plaats van 

die waarde noodgedwongen uitgegaan van een schatting van de kosten of de 

schade die het gevolg zullen zijn van het ontbreken van een document op het 

moment dat het als bron van bewijs of informatie nodig is. 

Duidelijk zal zijn dat een bewaartermijn dus niet zonder meer gelijk is aan de 

door de wet gestelde termijn en evenmin gelijk is aan de termijn waarin het 

document waarde heeft. 

De bewaartermijn wordt bepaald door een financieel -economische afweging 

te maken tussen: 

- enerzijds de kosten die men bereid of in staat is te maken om bepaalde 

gegevens beschikbaar te houden 

- anderzijds de schade die zou worden geleden als niet over bepaalde be

wijzen of informatie kan worden beschikt, gerelateerd aan een schatting 

van het aantal malen dat zo'n situatie zich zal voordoen. 

schatting van de 

bewijs/infor:atiewaarde r 
wettelijke bewaartermijn 

+ 
schatting kosten/schade 

bij ontbreken 

bewaartermijn ~ schatting bewaarkosten 

Het vaststellen van bewaartermijnen vereist inzicht in de informatiewaarde 

van een document voor de totale organisatie en mag dus niet worden over-

NVBA 2008, 4e druk I pagina 45 



gelaten aan degene die de documenten onder zijn beheer heeft. Bovenge

noemde afweging en de daarop gebaseerde beslissing kan dermate grote fi

nanciële, fiscale en/of juridische gevolgen hebben voor de gehele organisatie, 

dat duidelijke stellingname van het management vereist is. 

Bij het bepalen van bewaartermijnen moet uit efficiencyoverwegingen, liefst 

niet van losse, op zich zelf staande documenten worden uitgegaan, maar van 

documentclusters. 

De meest voor de hand liggende clustering is die naar documentsoort (fac

tuur, bestelbon, verslag, etc.). 

Per soort zullen weliswaar vele exemplaren bestaan, maar de waarde (en 

daarmee de bewaartermijn) zal per soort gelijk zijn en veelal in de vorm van 

een definitieve termijn kunnen worden vastgelegd. 

Daarbij zal het in de praktijk nodig zijn de soorten zo gedetailleerd mogelijk 

te nemen (inkoopfactuur, interne bestelbon, verslag van de wekelijkse ma

nagementvergadering, etc.). 

Deze aanpak is overigens alleen nuttig als de betreffende documenten ook als 

zodanig (dus niet tussen andersoortige documenten) bewaard worden . 

Voor diverse documentensoorten (bijvoorbeeld brieven, memo's) is het 

daarom niet mogelijk/dienstig de bewaartermijn per soort te regelen. Dan 

moet liefst worden uitgegaan van andere clusters, met name die welke in de 

praktijk voor de archivering worden toegepast (te denken valt hier aan zaak

dossiers, persoonsbundels, objectbundels, projectdossiers, etc). Aan dit soort 

clusters is doorgaans een conditionele termijn te verbinden (bijvoorbeeld dat 

personeelsbundels worden bewaard tot tien jaar na het bereiken van de pen

sioengerechtigde leeftijd en dat productdossiers worden bewaard tot 5 jaar na 

afloop van de laatste serviceverplichting). 

Als het archiefbeheer en met name de bundelvorming goed zijn georgani

seerd is voor het merendeel van de documenten de bewaartermijn te bepa

len. Voor de resterende documenten blijft niet anders over dan ze individueel 

te beoordelen. Een meer praktische aanpak is echter per onderwerp een voor

lopige termijn te stellen en ook niet te proberen gedurende die termijn tot na

dere vaststelling te komen. 
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Domweg gedurende de voorlopige termijn bewaren zal doorgaans goedkoper 

zijn dan steeds opnieuw te proberen tot een definitieve dan wel conditionele 
termijn te komen. 

De vastgestelde bewaartermijnen worden vastgelegd in een bewaartermij
nenlijst. 
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De praktijk van het vernietigen 

Uitgaande van het standpunt dat een bedrijf bewaartermijnen heeft bepaald 

en deze ook toepast zal met een bepaalde frequentie geselecteerd worden . 

De frequentie is afhankelijk van de hoeveelheid , maar de praktijk leert dat 

continue selectie elk kwartaal prettiger is dan bijvoorbeeld jaarlijks. 

Als de organisatie procedureel haar zaken op orde heeft, is selectie niet meer 

dan een uitvoerende handeling. In een digitale omgeving is het zelfs moge

lijk dat selectie geheel automatisch gebeurt. 

Dat is echter lang niet altijd het geval. Selectie in een papieren archief houdt 

in dat er momenten zijn dat men in het archiefdepot aan de slag moet om de 

documenten waarvan de bewaartermijn is verstreken, handmatig te verza

melen en af te voeren voor daadwerkelijke vernietiging . 

Welk archief ook voor sanering in aanmerking komt, er zal een inventarisatie 

gemaakt moeten worden van de "te vernietigen" bestanden. Die bestanden 

worden vervolgens gewaarmerkt en op een "Proces-verbaal van vernietiging" 

geplaatst. 

Het Proces-verbaal wordt aangeboden aan de leiding die geautoriseerd is 

voor het goedkeuren van de voorgestelde vernietiging. Meestal is dit de do

cumenteigenaar. Maar gezien de toename van informatie in digitale syste

men in de vorm van data zal er niet meer sprake zijn van één eigenaar en kan 

er sprake zijn van goedkeuring op hoger niveau. 

Pas na goedkeuring gaan de fysieke bestanden uit de schappen om af te 

voeren. Rolcontainers voldoen uitermate goed voor dit doel. Omdat het goed 

mogelijk is dat er vragen komen op het moment dat de bestanden klaar staan 

voor transport, is het raadzaam bij te houden welke informatie in welke rol

container zit. Dan is het gemakkelijk terug te vinden. 

Indien in de digitale situatie geen sprake is van geautomatiseerde verwijde

ring na afloop van bewaartermijnen , betekent dit dat de betreffende informa

tie uit de bestanden gehaald moet worden. In vele gevallen doet de 

archiefmedewerker dat zelf. Anders de bestandsbeheerder. Hier is het raad-
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zaam om de voor vernietiging in aanmerking komende bestanden eerst apart 

te zetten, op een andere drager. 

Ook is het mogelijk om voor bepaalde (kritische) bestanden de IeT afdeling 

te verzoeken de informatie uit de back-up te verwijderen. 

Vernietiging van zowel analoge als digitale documenten kan "in huis" gebeu

ren, maar gezien de benodigde speciale apparatuur en lof de grote hoeveel

heden kan uitbesteding een voor de hand liggende keuze zijn . 

Archiefvernietiging en datavernietiging is voor een aantal dienstverleners core 

business. 

De dienstverlener handelt conform de verantwoordelijkheden die horen bij 

het omgaan met vertrouwelijke gegevens. Volgens de wetgeving dienen per

soonsgegevens, nadat zij hun doelstelling voor het gebruik hebben verloren, 

te worden vernietigd. Dat wordt niet alleen geregeld vanuit de nationale (o.a. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens: WBP) en internationale wetgeving, 

maar dat eist ook elke erkende organisatie of bedrijf. Om hieraan te voldoen 

werkt de dienstverlener volgens de hoogste internationale standaard. Of het 

nu gaat om vertrouwelijk papier, diskettes, cd-rom's, tapes, harde schijven, 

etc. Voor elke materiaalsoort heeft men het juiste inzamelmiddel en de ge

schikte vernietigingsapparatuur. 

Het belangrijkste kenmerk van vernietiging is het gesloten systeem. Hierdoor 

wordt alle veiligheid gegarandeerd. Na een grondige inventarisatie en selec

tie van archief kan de papiervernietiging enlof datavernietiging plaatsvinden. 

Daarvoor komen speciale veiligheidscontainers, waarin het materiaal gede

poneerd kan worden. 

Voor het afvoeren van containers komen uitsluitend voertuigen in aanmer

king met een gesloten veiligheidsopbouw. Ook de ledigingen van de contai

ners geschiedt geheel afgesloten in het speciaal ontwikkeld voertuig. 

Op de vernietigingslocatie aangekomen rijdt de auto eerst een sluis binnen. 

De buitendeuren sluiten waarna de deuren naar de beveiligde vernietigings

ruimte openen. Hier worden de te vernietigen materialen gestort. En vindt de 

vernietiging plaats conform de DIN norm 32 757. 

Elke stap in het proces dient te worden gedocumenteerd. Na de vernietiging 
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ontvangt de klant een garantiecertificaat. Hierin wordt verwezen naar de ver

nietiging conform de eisen gesteld in de Europese Richtlijnen en de Wet Be

scherming Persoonsgegevens. 

Daar waar mogelijk worden de restmaterialen ingezet voor recycling. 
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Wetgeving, normen en standaarden 
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"0 
Wetgeving Afkorting Basis eisen Bewaar termijn Versie datum ~ Ol 

<0 l ~, 
=ï 
Ol Algemene wet bestuursrecht AWB regelt de wijze waarop bezwaren en beroepen geen 04-jun-92 
(J1 
.j>. tegen besluitvorming worden afgehandeld 

Algemene wet bijzondere ziektekosten AWBZ uitvoerenden zijn ZBO en vallen onder archiefwet geen 14-dec-67 

Algemene wet inzake rijksbelastingen AWR stelt eisen die bij belastingaangiftes een rol spelen 7 jaar 02-jul-59 

Arbeidstijdenwet ATW voeren administratie arbeids- en rusttijden geen 23-nov-95 

Arbowet Arbo besluit lood en loodwit 10 jaar 18-mrt-99 

Arbowet Arbo asbestbesluit 30 jaar 18-mrt-99 

Arbowet Arbo kankerverwekkende stoffen en processen 40 jaar 18-mrt-99 

Arbowet Arbo herkeuring 5 jaar 18-mrt-99 

Arbowet Arbo veilig werken volgens NEN-EN 50110 geen 18-mrt-99 

Archiefwet goede, geordende en toegankelijke staat blijvend 17-jun-05 

ATEX richtlijn 94/9/EG explosiegevaar 10 jaar 23-mrt-94 

99/92/EG 16-dec-99 

Auteursrecht letterkunde, wetenschap of kunst geen 26-mrt-05 

BaselIl mondiale reglementering van het geld en kredietwezen. geen 01-jan-07 

Burgerlijk wetboek BW medische bescheiden WGBO 15 jaar 18-mrt-08 

Burgerlijk wetboek BW bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de 2 jaar 02-apr-91 

verplichtingen van een verkoper 

Burgerlijk wetboek BW opeisbaarheid gestolen roerende zaak 3 jaar 02-apr-91 

Burgerlijk wetboek BW verjaring rechtsvordering tot vernietiging van een 3 jaar 02-apr-91 

rechtshandeling 



Burgerlijk wetboek BW verschaffen gegevens over verwerving van 3 jaar 02-apr-91 

goed of recht 

Burgerlijk wetboek BW bewijs, opschorting en verrekening 5 en 20 jaar 

3 en 10 jaar 02-apr-91 

Burgerlijk wetboek BW stelt eisen aan de administratie 7 jaar 02-apr-91 

Col lectieve Arbeidsovereenkomsten 90/269/EEG til norm geen 29-mei-90 

Comptabiliteitswet Jaarrekeningen met rapportage en andere bescheiden 7 jaar 13-jul-02 

Coordinatie wet sociale verzekering loonadministratiebesluit 5 jaar 29-apr-99 

Databankenwet zie ook Wpb en Verdrag inzake intellectueel eigendom geen 08-jul-99 

Europees Octrooi Verdrag Grondslag voor het Europees octrooi geen 05-okt-73 

Europese Richtlijn voor Aanbesteding 2004/18/EG stelt eisen aan overheden voor het bewaren van 

relevante informatie na het gunnen van een opdracht 10 jaar 06-sep-05 

Europese Richtlijn voor Aanbesteding 93/38/EEG stelt eisen aan nutsbedrijven voor het bewaren van 4 jaar 01-jul-94 

voor nutsbedrijven 98/4EG relevante informatie na het gunnen van een opdracht 14-jun-93 
(fJ 
<1> 
äï 

Gedragscode financiële instellingen Tabaksblat maatschappelijk verantwoord ondernemen; 04-feb-03 
() 

z geen -< ij, 
(lJ pas toe of leg uit Q 
:t> ~ 1'0 Gedragscode zorgverzekeraars goed zorgverzekeraarschap 08-mei-06 0 geen ti, 
0 co Grondwaterwet uitvoerenden zijn ZBO en vallen onder archiefwet 22-mei-81 
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geen 0 

~ Q 
<1> Kaderrichtlijn Arbeidsveiligheid 89/391 /EEG algemene richtlijn met vele subrichtlijnen 29-mei-90 CL geen 0-
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Kernenergiewet zie ook wet milieubeheer 27-mrt-08 :E 

'" geen Dl 
Dl 

u Kieswet regelt het kiezen van volksvertegenwoordigers geen 28-sep-89 ~ 
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CD 3 5" Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG regeling voor spaningen van 50-1 OOOV - en 75-1500V= 10 jaar 12-dec-06 Dl -= 
::J 

CJ1 <1> 
CJ1 ::J 



TI Wetgeving Afkorting Basis eisen Bewaar termijn Versie datum {d-O> 
<0 
OJ Machine Richtl ijn 89/37fEG machine veiligheid 10 jaar 01-jul-92 0> 
01 
Ol 2006/42/EG 29-jun-08 

Machine Richtlijn 98/97/EG voor medische hulpmiddelen 15 jaar 29-jun-08 

Onderwijs WBO!OWBO leerlingenadministratie 5 jaar 02-jul-81 

Regeling Bouwbesluit 2003 veilig bouwen geen 22-nov-02 

Richtlijn arbeidsmiddelen 89/655/EEG Minimum voorschriften verbetering veiligheid en levensduur 01-jan-97 

gezondheid 

Richtlijn drukapparatuur 97/231EGPED 10 jaar 29-mei-97 

Richtlijn EMC 2004/108/EG vei ligheid electrische en magnetische straling 10 jaar 20-jul·07 

Richtlijn EMF 2004/40/EG veiligheid electro-magnetische compatibiliteit 29-apr-04 

Richtlijn geluidsemissie 2000/14/EG mobiel materieel voor gebruik buitenshuis 10 jaar 03-jul-00 

Rijksoctrooiwet wetgeving voor Nederland geen 15-dec-95 

Sarbane-Oxley wetgeving SOX amerikaanse wet voor buitenlandse bedrijven die aan geen 30-jul·02 

de Amerikaanse beurs zijn genoteerd 

Uitvoeringsregel loonbelasting stelt eisen aan Loonbelastingverklaring 5 jaar 17-mei-65 

en loonboekhouding 

Verdrag inzake intellectueel eigendom 2004/48/CE inel. Merken, tekening- of modellenrecht geen 25-feb-05 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp communicatie bestanden 1 jaar 06-jul-00 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp gegevens sollicitatieprocedure 1 maand 06-jul-00 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp decentrale belastingen 10 jaar 06-jul-00 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp abonnementen 2 jaar 06-jul-00 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp afnemers en leveranciers 2 jaar 06-jul-00 



Wet bescherming persoonsgegevens Wbp bezwaarschriften, klachten en gerechtelijke procedures 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp debiteuren en crediteuren 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp huur en verhuur 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp juridische dienstverlening en accountants 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp pensioen en vervroegde uittreding 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp personeelsadministratie 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp registers en lijsten 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp salarisadministratie 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp stelt eisen ter bescherming van de privacy, 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp uitkering bij ontslag 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp vergunningen en meldingen 2 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp videocameratoezicht 24 uur 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp documentbeheer 5 jaar 06-jul-OO 

Wet bescherming persoonsgegevens Wbp bezoekersregistratie 6 maanden 06-jul-OO 
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u Wetgeving Afkorting Basis eisen Bewaar termijn Versie datum b OJ 
<0 
5 " Wet bodembescherming de stortadministratie. bewaarplicht 03-jul-86 OJ 
Ol 
CD Wet financieel toezicht Wft toezicht op financiele instellingen geen 01-jan-07 

Wet geluidhinder akoestische onderzoeken, geluidhinderprogramma's bewaarplicht 16-feb-79 

en meldingen 

Wet inzake de luchtverontreiniging onderzoeksrapportages en meldingen bewaarplicht 26-nov-70 

Wet milieubeheer vergunningen, meldingen,rapportages, plannen bewaarplicht 13-jun-79 

en programma's 

Wet milieugevaarlijke stoffen onderzoeksrapportages, saneringen en meldingen bewaarplicht 05-dec-85 

Wet op de Basisverzekering nieuwe ziektekostenwetgeving geen 01-jan-06 

Wet op de geneeskundige WGBO regelt onder andere de wijze waarop door zorgaanbieders 15 jaar 17-nov-94 

behandelovereenkomst omgegaan moet worden met cliënten/patiënteninformatie 

Wet op de Jaarrekening, zie BW art.2 geen nv1 

Wet op de Loonbelasting, vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940 5jaar 16-dec-64 

Wet op de Omzetbelasting algemeen betreft Btw op onroerend goed 7jaar / 10jaa 28-jun-68 

Wet op de productenaansprakelijkheid 1999/34/EG geldt voor consumentenartikelen 13 jaar 10-mei-99 

Wet op de waterhuishouding geen 14-jun-89 

Wet op het onderwijstoezicht school , instelling of exameninstelling geen 20-jun-02 

Wet op het primair onderwijs WPO leerlingenadministratie 5 jaar 02-jul-81 

Wet structuur uitvoeringsorganisatie Regeling bewaarplicht identiteitsdocumenten 5 jaar 21-dec-01 

werk en inkomen 

Wet tot het vaststellen van de wet inzake Comptabi li- Jaarrekeningen met rapportage en andere bescheiden 7 jaar 13-jul-02 

het beheer van financien van het ri jk teitswet 



Wet verontreiniging oppervlaktewateren onderzoeksrapportages en meldingen, bewaarplicht 13-nov-69 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen waaronder de vui lverwerking bewaarplicht 12-okt-95 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bewaren van authentieke en onderhandse akten geen 08-sep-05 

Woningwet o,a, bouwvergunning geen 29-aug-91 

Zaaizaad- en plantgoedwet registratie in het rassenregister geen 19-feb-05 

Ziekenfondswet Zfw vervallen per 01-01-2006 geen nvt 

Zorgverzekeringswet Zvw geeft voorwaarden aan het opslaan van gegevens 

van verzekerden geen 16-jun-05 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Archiefwet en -besluit 

De archiefwet is voor het bedrijfsleven niet van belang. Maar er zijn bedrijven 

en instellingen die weloverheidstaken uitvoeren en om die reden als Zelf

standige Bestuursorgaan (ZBO) worden aangemerkt. Voor het deel dat ze als 

ZBO worden aangemerkt zullen ze zich aan de Archiefwet moeten houden. 

Dus zal een deel van het archief ook aan de specifieke eisen moeten vol

doen. Is dat deel dominant voor de organisatie dan zal alles onder de Ar

chiefwet gaan vallen. Maakt het slechts een klein deel uit dan is het 

aantrekkelijk de archieven te scheiden. Tenslotte stelt de Archiefwet hogere 

en dus kostbare eisen. 

Voor dat deel wat aan de Archiefwet moet worden voldaan , komen de rege

lingen aan de orde. De regelingen voor specifieke eisen waaraan de organi

satie moet voldoen. De regeling 11 aangaande de duurzaamheid van 

archiefbescheiden, de regeling 12 betreffende de geordende en toeganke

lijke staat van archiefbescheiden en de regeling 13 voor de bouwen inrich

ting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. 

Omdat de regelingen slechts van toepassing zijn op archiefbestanddelen die 

voor blijvende bewaring in aanmerking komen is het zaak dit eerst vast te 

stellen. Voor de meeste organisaties geldt dat ze uitvoerend actief zijn. Die uit

voerende activiteiten leveren archiefbescheiden die meestal niet voor blij

vende bewaring in aanmerking komen . Dan zijn we weer terug bij af. Een 

goed opgesteld Basis Selectie Document (BSD) is derhalve uiterst belangrijk. 

Na goedkeuring kan het beleid afgestemd worden op het resultaat. 

Moet wel aan de archiefwet worden voldaan , dan is overleg met de instanties 

aan te raden . Erfgoedinspectie is de instantie die de archiefvorming en het ar

chiefbeheer van de ministeries, van de Hoge Colleges van Staat en van de 

zelfstandige bestuursorganen controleert en dus de aangewezen partij. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Bewaar(termijnen)beleid 

in relatie tot normen en standaarden 

Hoe om te gaan met bewaartermijnen is voor de meeste bedrijven, instellin

gen en overheidsorganen vaak een dilemma dat vele hoofdbrekens kost. Voor 

de één zijn bewaartermijnen vastgelegd in wet- en regelgeving, terwijl de 

ander zich strikt aan de Selectielijst dient te houden. Ondanks alles is het 

geen makkelijk taak om een correct bewaar(termijnen)beleid te voeren. Veelal 

wordt er aan het eind van een traject nagedacht over wat te doen met (digi

tale) documenten nadat deze hun waarde hebben verloren , terwijl dit juist 

aan het begin van het traject zou moeten gebeuren. 

Binnen de archiefsector bestaan een aantal normen en standaarden uit zowel 

binnen- als buitenland, die hulp kunnen bieden bij het opstellen van een beleid: 

- NEN-ISO 15489-1 : Informatie en documentatie - Informatie- en archief-

management - Deel 1: Algemeen (I SO 15489-1 :2001 ,lOT) 

- NPR-ISOfTR 15489-2 : Informatie en documentatie - Archiefbeheer -

Deel 2: Richtlijnen (ISOfTR 15489-2:2001) 

- MoReq2 : Model Requirements for the Management of Electronic Records 

- NEN 2082:2007 : Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefma-

nagement in programmatuur 

- 000 5015.02-STD : Electronic Records Management Software Applicati

ons Design Criteria Standard, 2007 

NEN-ISO 15489 

De NEN-ISO 15489 bestaat uit een tweetal delen, een algemeen en een richt

lijnen deel. Deze norm geeft adviezen en richtlijnen over het beheer van ar

chiefbescheiden van archiefvormers. 

Het bewaren van archiefbescheiden vindt plaats om in de toekomst verant

woording te kunnen afleggen waarom bepaalde beslissing in het verleden 

genomen zijn . 
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Het bepalen van de bewaartermijn hangt van een aantal zaken af. In de NEN

ISO 15489 worden de volgende genoemd: 

- de geldende wet- en regelgeving 

- het gebruik van archiefbescheiden 

- de relatie tussen verschillende archiefbescheiden 

(ondersteund het ene document het andere) 

- risico's die men loopt als mijn bepaalde documenten wel of niet bewaard 

- eisen die zowel intern als extern gesteld in verband met Compliance 

Wat in de NEN-ISO 15489 in elk geval heel duidelijk wordt gesteld , is dat 

ieder archiefstuk over een vastgestelde bewaartermijn dient te beschikken . 

Zowel het te kort als te lang bewaren van informatie, kan risico's met zich 

meebrengen. Bij het te lang beschikbaar hebben van informatie, kan bijvoor

beeld aan de betrouwbaarheid getwijfeld gaan worden; is de informatie op 

het moment van hergebruik nog wel up to date. 

Documenten die in het (digitale) archief opgeborgen zijn dienen tijdens de 

gehele levensduur te voldoen aan een aantal kernmerken : 

- betrouwbaar: is de inhoud volledig en een nauwkeurige weerslag van de 

verrichte handelingen 

integer: is het document volledig en ongewijzigd sinds de creatie 

- bruikbaar: is de informatie nog up to date én is de relatie met andere in

formatiebronnen nog aanwezig . 

Een voorbeeld van 

een schematische 

weergave aan de 

hand waarvan beslis

singen genomen kun

nen worden of een 

document vernietigd 

of bewaard moet wor

den: 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

MoReq2 

MoReq staat voor Model Requirements for the Management of Electronic Re

cords, waarvan er in 2007 en 2008 een update heeft plaatsgevonden van de 

uit 2001 stammende MoReq. 

De MoReq2 geeft gebruikers een handvat bij het aanschaffen , uitbreiden of 

aanpassen van een Electronic Records Management System (ERMS). De 

MoReq2 is geschreven voor zowel gebruik binnen de Europese publieke, als pri

vate sector en is een lijst van vereiste en gewenste functionaliteiten binnen een 

ERMS; wat zou een systeem wel of niet aan functionaliteiten moeten bezitten. 

De MoReq2 Specificatie is onder andere bedoeld voor het gebruik door: 

- potentiële ERMS-gebruikers als basis voor het opstellen van een 

aanbesteding 

- bestaande ERMS-gebruikers als basis voor het auditten en controleren 

van een reeds bestaand ERMS 

- opleidingsinstituten als referentiedocument bij de voorbereiding van Re

cords Management-cursussen en tevens als cursusmateriaal 

- ERMS-ontwikkelaars en -leveranciers als gids bij de productontwikkeling 

De MoReq2 is niet bedoeld als discussiestuk over de wijze waarop archief

beheer dient plaats te vinden . Het geeft alleen de specificaties weer waaraan 

een ERMS zou moeten voldoen of welke functionaliteiten gewenst zijn . 

In hoofdstuk 5 van de MoReq2 wordt een overzicht van de vereisten en be

nodigdheden opgesomd, waaronder: 

- binnen een ERMS dient het mogelijk te zijn om in een administratieve rol 

bewaar- en vernietigingsschema's te creëren ; 

- indien er een nieuwe folder op een laag niveau wordt aangemaakt, dient 

deze als 'default' de bewaartermijn van de bovenliggende folder te erven; 

- de mogelijkheid dient te bestaan om 'default' bewaartermijnen toe te ken

nen aan documenttypen ; 

- een ERMS dient niet over de mogelijkheid te beschikken dat deze een li

miet stelt op de duur van de bewaartermijn ; 

- de automatische vernietigingsacties dienen door het ERMS gelogd te 

worden in een audit traiI ; 
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- het ERMS dient de verantwoordelijke automatisch te attenderen op 

het feit dat bepaalde documenten of folders binnen een bepaalde 

tijdsperiode voor vernietiging in aanmerking komen; 

De MoReq2 geeft o.a. gebruikers en ontwikkelaars duidelijke handvaten over 

welke wensen en eisen er in Europees verband gelden om het beheren van 

documenten te vergemakkelijken. Vanaf het moment van creatie tot zelfs na 

het moment van vernietiging dienen documenten beheerd te worden. 

Op het moment dat een document ter vernietiging wordt voorgedragen, kan 

het zo zijn dat het wel van belang is de metadata van het te vernietigen do

cument voor een bepaalde tijd te bewaren. Ook hier geeft de MoReq2 stof tot 

nadenken over. 

NEN-ISO 2082 

De NEN-ISO 2082 (Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefma

nagement in programmatuur) werkt een vitaal onderdeel van NEN-ISO 

15489 nader uit, namelijk de eisen die worden gesteld aan software voor 

adequaat Records Management. Deze norm is gebaseerd op ReMANO 

(Software Specificaties voor Records Management Applicaties voor de Ne

derlandse Overheid 2004) en het Kernmodel van Interlab versie 2003 dat 

een gezamenlijk model van een aantal ministeries voor de documenten

huishouding is. 

Anders dan ReMANO en het kernmodel, is NEN-ISO 2082 niet alleen op de 

overheid, maar ook op het bedrijfsleven gericht. NEN-ISO 2082 richt zich op 

functionaliteit voor Records Management in applicaties die primaire bedrijfs

processen ondersteunen of op zichzelf staande Records Management Ap

plicaties (RMA). 

Voor de NEN 2082 zijn enkele uitgangspunten geformuleerd. De norm moet 

de uitwisselbaarheid van RM-metagegevens (N EN-ISO 23081) en archief

bescheiden bevorderen tussen verschillende applicaties en organisaties. Ook 

benoemt de norm de minimum-functionaliteit in bedrijfsapplicaties en RMA's 

en geeft de standaardfunctionaliteit aan voor organisaties in Nederland. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Duurzame archivering op lange termijn is voor veel organisaties erg belang

rijk vanwege bedrijfseconomische en juridische redenen. Essentieel is de au

thenticiteit van archiefdocumenten. (ISO Norm 19005-1 Standaard voor het 

op lange termijn bewaren van digitale archiefdocumenten in het PDF/A for

maat) .Vandaar de hoge eisen die worden gesteld aan deze software. Tegen

woordig speelt "Compliance" wereldwijd een grote rol. Een organisatie is pas 

"In Compliance", als zij die organisatorische, technische en juridische maat

regelen neemt om haar documenten te voorzien van context, kwaliteit, re

construeerbaarheid en duurzaamheid. 

De functionele eisen van NEN-ISO 2082 zijn onder te verdelen in eisen voor: 

• Opnemen 

• Ordenen, klasseren en beschrijven 

• Beheren, onderhouden en volgen 

• Beschikbaar stellen 

• Selecteren en verwijderen 

• Documenteren van gebeurtenissen en beheersactiviteiten 

• Ondersteunende functionaliteiten 

(metadata, autorisatie, workflow, authenticiteit, encryptie) 

• Beheren van instrumenten en sjablonen 

(classificatieschema, autorisatietabel e.d.) 

Elke Records Management Applicatie (RMA) die aan deze eisen voldoet, kan 

worden gecertificeerd voor NEN-ISO 2082. 

De voordelen van het volgen van NEN 2082 zijn: 

- ondersteuning in het werk, bij de toedeling van de taken; 

- bevordering van geordende en efficiënte taakuitoefening ; 

- consistente vastlegging van informatie in de gehele organisatie; 

- betrouwbare uitwisseling van informatie binnen de organisatie en 

daarbuiten; 

- betere ondersteuning van dienstverlenende, handhavings- en 

beleidsvormingsprocessen; 

- in overeenstemming met wet- en regelgeving, waarborg tegen 

aansprakelijkstell ing en schadeclaims. 
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De applicatie moet o.a. aan de eisen voldoen die garanderen dat het selec

teren en verwijderen van archiefdocumenten adequaat gebeurt. 

In de digitale archiefomgeving (RMA) wordt gewerkt/gearchiveerd aan de hand 

van een structuur. Op basis van de activiteiten van de organisatie / de mede

werkers, wordt een logische mappen (folder-) structuur opgebouwd. De digi

tale mapjes staan gereed voor gebruik. De gebruiker mag tot op zekere hoogte 

ook zelf onderverdelingen maken. De archiefdocumenten worden opgeborgen 

in de digitale mapjes. In feite zijn dit virtuele mappen; op het moment dat de 

gebruiker van de RMA een map/folder openklapt, stelt het systeem, aan de 

hand van de indexgegevens, een lijst samen van documenten die voldoen aan 

het kenmerk van die map en maakt die ook zichtbaar. Voor het oog zitten de 

digitale documenten in de betreffende map. De documenten bevinden zich 

echter op een server, als het ware in één grote digitale "bak". 

De bewaartermijn wordt gekoppeld aan de folder op een zo hoog mogelijk ni

veau . Alle onderliggende folders en documenten "erven" die bewaartermijn . 

Na afloop van de bewaartermijn kunnen documenten automatisch voor ver

nietiging in aanmerking komen , ofwel worden er middels queries, selecties ge

maakt van documenten die voor vernietiging in aanmerking komen. Dit is 

afhankelijk van de keuze die de organisatie maakt. In ieder geval worden alle 

handelingen, óók die ten aanzien van vernietiging , vastgelegd (gelogd) in het 

systeem. Men kan dus altijd traceren wat er, wanneer is vernietigd en door 

wie. Dat is een voorwaarde bij het adequaat en duurzaam archiveren. Hier 

ligt dan ook een duidelijke link naar NEN-ISO 15489-1 . 

Voor alle duidelijkheid: NEN-ISO 2082 stelt geen eisen met betrekking tot be

waartermijnen, maar wel met betrekking tot de functionele eisen waaraan het 

systeem moet voldoen om op de juiste wijze selectie en vernietiging uit te 

kunnen voeren. 

DoD 5015.02-STD 

De 000 5015.02-STD (Electronic Records Management Software Applicati

ons Design Criteria Standard, 2007) standaard, voor het eerst vastgesteld in 

1997 door het Ministerie defensie van de Verenigde Staten van Amerika, stelt 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

zeer strikte eisen aan Records Management Applicaties (RMA) . Deze Ame

rikaanse defensie-norm is intussen uitgegroeid tot wereldwijde norm voor ar

chiefbeheer- en software-applicaties (RMA) . 

De standaard geeft verplichte en niet-verplichte functionele eisen voor re

cords management Applicaties (RMA). Dat zijn de minimum eisen voor een 

duurzaam beheer van digitale archiefdocumenten (records) waaraan dient te 

worden voldaan, om aan de archiefregelgeving te kunnen voldoen . 

Algemene eisen: 

• RMA's dienen records te beheren, onafhankelijk van opslagmedia of an

dere eigenschappen en de authenticiteit, duurzaamheid en toegankelijk

heid van de in de RMA opgeslagen records te waarborgen. 

• RMA's dienen correct datuminformatie te kunnen bevatten en verwerken , 

dus tevens de herkenning van eeuw-datumgegevens en berekeningen, 

ook bijvoorbeeld in het geval van schrikkeljaren . 

• RMA's dienen de implementatie mogelijk te maken van gestandaardi

seerde gegevenselementen. RMA's moeten getoetst kunnen worden op 

het vermogen om standaardgegevens te implementeren en te 

onderhouden. 

Gedetailleerde eisen wat betreft implementatie ordeningsplannen (enkele 

voorbeelden) : 

• RMA's dienen alleen geautoriseerde individuen de mogelijkheid te bie

den om recordcategorieën , dossiers en hun codes, te creëren, toe te 

voegen, te bewerken en te verwijderen. Iedere dossier- of categoriecode 

dient gekoppeld te kunnen worden aan een daartoe behorend dossier of 

categorie en aan (een) hiërarchisch hogere categoriecode(s). 

• RMA's dienen alleen geautoriseerde individuen de mogelijkheid te bie

den om verwijderinginstructies en de daarbij behorende codes te creë

ren, toe te voegen , te bewerken en te verwijderen . Iedere 

verwijderingcode dient gekoppeld te worden aan de erbij behorende ver

wijderinginstructie. 

• RMA's dienen alleen geautoriseerde individuen de mogelijkheid te bie

den de volgende gegevens toe te kennen bij het invoeren van het orde

ningsplan: 
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• Recordcategorienaam 

• Recordcategoriecode 

~ Recordcategoriebeschrijving 

• Verwijderingsautoriteit 

• Verwijderingsinstructienaam 

• Verwijderingsinstructiecode 

• Verwijderingsinstructietype 

• Door de gebruiker te definiëren velden. 

• RMA's dienen alleen geautoriseerde individuen de mogelijkheid te bie

den een verwijderingsinstructiecode aan een dossier of recordcategorie 

toe te kennen . 

Het zou op deze plaats te ver voeren om alle gedetailleerde eisen uit te wer

ken. Naast de hiervoor genoemde zijn gedetailleerde eisen uitgewerkt op het 

gebied van o.a. het identificeren en archiveren van records, het plannen en 

verwijderen van records, het selecteren van records en het archiveren van 

elektronische postberichten (e-mail) . 

Net als bij de eerder genoemde norm NEN-ISO 2082 moet de applicatie o.a. 

aan de eisen voldoen die garanderen dat het selecteren en verwijderen van 

archiefdocumenten adequaat gebeurt. Anders dan NEN-ISO 2082 is in 000 

5015.02-STD (uiteraard) geen rekening gehouden met de specifieke Neder

landse archiefpraktijk, maar wordt er aangesloten bij de Amerikaanse wet

geving en archiefpraktijk. In het licht van de globalisering zijn de 

uitgangspunten en normen in het vak van Archiefbeheer en Records Ma

nagement reeds sterk op elkaar afgestemd. Een Records Management Ap

plicatie (RMA), die 000 gecertificeerd is, zal wereldwijd aan de algemene 

gangbare normen van digitale duurzaamheid voldoen . Voor de Nederlandse 

situatie en zeker voor de overheid, ligt NEN-ISO 2082-certificering eerder 

voor de hand. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de in dit hoofdstuk genoemde (con

cept-)normen geen vereisten zijn, maar handvatten bieden om te komen tot 

een adequaat Records Management Systeem en -beleid. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Converteren naar andere media 

De laatste jaren zijn veel archieven die tot dan toe voornamelijk bestonden uit 

fysieke documenten, geconverteerd tot digitale archieven. Naast geringe hoe

veelheden visuele documenten zoals films, foto 's en dia's, zijn en worden veel 

papieren archiefbescheiden gedigitaliseerd door middel van scanning . Deze 

digitale bestanden worden opgeslagen in (doorzoekbare) databases op ser

vers. Veel documenten worden tegenwoordig niet meer in papierenvorm be

waard , maar alleen nog maar in een digitaal bestandsformaat. Dit alles zorgt 

ervoor dat er met een nieuwe en kritische blik gekeken moet worden naar het 

toegankelijk , beschikbaar en leesbaar houden van digitale documenten en 

dan met name op de langere termijn, de zogenaamde digitale duurzaamheid. 

Sinds 1981 bestond, op grond van een circulaire van de Staatssecretaris van 

Financiën , de mogelijkheid om , na verkregen toestemming van de betref

fende Inspecteur van Belastingen, gegevens over te brengen op microfilm en 

vervolgens de originelen te vernietigen . De Belastingdienst geeft bijvoorbeeld 

toestemming voor conversie en/of substitutie van delen van de financiële ad

ministratie mits er aan een aantal door de Belastingdienst vastgestelde eisen 

wordt voldaan. Zie hiervoor de publicatie "Uw geautomatiseerde administra

tie en de fiscale bewaarplicht" uit 2007 en de wijziging van de Algemene wet 

rijksbelastingen uit 1995. 

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen substitutie (conversie gevolgd 

door vernietiging van het origineel) en duplicatie. Duplicatie kan van levens

belang zijn om kwetsbare gegevens veilig te stellen door inrichting van een 

calamiteitenarchief bestaande uit zogenaamde vital records. Juist voor het 

tot stand brengen van zo'n calamiteitenarchief is duplicatie naar een com

pact medium aantrekkelijk. (Digitale) Duurzaamheid is hierbij van groot be

lang. 

Welbewust worden er in deze publicatie geen richtlijnen voor conversie ge

geven. Enerzijds omdat een dergelijke richtlijn , gezien de snelle evolutie van 
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de automatiseringstechniek, al na korte tijd verouderd zou zijn en anderzijds 

omdat in 2007 onder auspiciën van het Electronic Commerce Platform 

(ECP.nl) en het Ministerie van Economische Zaken een Praktijkrichtlijn "Be

waren en bewijzen" heeft uitgegeven waarin deze materie zeer uitgebreid 

wordt besproken. Wij adviseren dan ook, voordat tot conversie wordt overge

gaan, kennis te nemen van die uitgave. 

Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat ook voor, door conversie ont

stane documenten, een bewaartermijn dient te worden vastgesteld. 

Bij digitale documenten zal op regelmatig terugkerende momenten bekeken 

moeten worden of het nodig is om de digitale files te migreren (platform wis

seling) / converteren (software wisseling) . Een en ander brengt de nodige ri

sico's en kosten met zich mee, bijvoorbeeld informatie die verloren gaat door 

conversie. Het is een tijdrovende en kostbare bezigheid vanwege het feit dat 

het een regelmatig terugkerende actie is en dus als vast punt op de agenda 

dient te worden opgenomen. 

Voor meer informatie omtrent het archiveren van digitale documenten heeft 

het Vlaamse Expertise Centrum DAVID een publicatie uitgebracht met de titel 

"Digitale documenten archiveren: Aandachtspunten en vuistregels", 2007 
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Selectiecriteria voor bewaarterm ijnen 

Bestandsformaten voor opslag 

van digitale documenten 

In de loop der jaren is de kijk op opslag van documenten behoorlijk aan ver

anderingen onderhevig geweest. Kon er volgens de Archiefwet uit 1962 nog 

volstaan worden met de melding dat een archief geordend diende te zijn , 

meldt de Archiefwet uit 1995 dat deze niet alleen geordend behoort te zijn 

maar ook toegankelijk . Dit laatste heeft met name betrekking op de toene

mende hoeveelheid digitale documenten die als archiefbescheiden geken

merkt worden. 

Bij digitale documenten is de leesbaarheid en toegankelijkheid een heikel 

punt; digitale documenten hebben over het algemeen een korte levensduur. 

Dit alles heeft te maken met de snelle opvolging van software releases. De 

overstap van bijvoorbeeld Word Perfect naar Microsoft Word of de verande

ring van besturingssoftware van bijvoorbeeld Linux naar Microsoft Windows, 

levert enorme problemen op voor wat betreft de eerder genoemde kwesties. 

In de "Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden" uit 2002, 

wordt er melding gemaakt van de bestandsformaten die geschikt zijn voor 

het opslaan van digitale archiefbescheiden: 

• voor tekstbestanden: Portable document format (POF) of SGML dan wel 

XML vergezeld van een stylesheet (XSL, CSS) dan wel TIFF of POF met 

de metadata in een XML-wrapper; 

• voor CAD/CAM bestanden; Portable document format (POF) en STEP 

(Standard for the exchange of product data) als metadata standaard 

(ISO 10303); 

• voor images/beelden (bitmapped): Portable document format (POF) en , 

indien gebruik gemaakt wordt van compressie: ITU T4 of ITU T6. 

NVBA 2008, 4e druk I pagina 73 



Het telkens weer terugkerend bestandsformaat in dit overzicht is het portable 

document format (POF), reden om hier iets dieper op in te gaan. 

Voor gebruikers is POF reeds jaren een bekend bestandsformaat, waarbij de ar

chiveringsstandaard POF/A de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt. De Ame

rikaanse overheid worstelde enkele jaren geleden met documenten die 

geschreven en opgeslagen in verouderde digitale bestandsformaten en is toen 

met het idee gekomen om een bestandsformaat te ontwikkelen dat de tand des 

tijds beter zal doorstaan. Adobe heeft met dit probleem en idee in het achter

hoofd, de POF/A ontwikkeld. Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van de norm 

"NEN-ISO 19005-1 :2005 - Documentbeheer - Elektronische bestandsformaat 

document voor langdurige bescherming - Gebruik van POF 1.4 (POF/A-1 )". 

Een POF/A is een bestandsformaat dat gezien kan worden als een "uitge

klede" POF-file. Items die in een gewone POF-file toegestaan zijn, zijn voor 

een POF/A-file veelal verboden of ongewenst. Het werken met hyperlinks (e

mailadressen, webadressen e.d.), encryptie of multimedia zijn bijvoor

beeld een drietal punten die binnen POF/A niet zijn toegestaan . Reden is dat 

een POF/A-file zich volledig zelf dient te bedruipen; een zogenaamd self-con

tained document. D.w.z. dat alle elementen die nodig zijn om de file te kun

nen lezen in het betreffende bestand ingesloten dienen te zijn . Je kunt hierbij 

denken aan bijvoorbeeld lettertypes en kleurinformatie. 

POF/A bestaat er in twee smaken, namelijk de POF/A-1 a en de POF/A-1 b. 

Hier zit een wezenlijk verschil in. Voor de 1 b-versie is het voldoende als het 

document visueel kan worden weergegeven op een beeldscherm. Tevens is 

structuurinformatie aangaande het document van geen belang. De POF-A 1 b 

voldoet bij deze aan de minimale eisen van een POF/A. 

De POF/A-1a versie daarentegen voldoet volledig aan de POF/A-specifica

tie zoals deze genoemd wordt in de ISO Standaard 19005-1 Part 1, hetgeen 

betekent dat een bestand dat volgens deze standaard is opgeslagen ook on

dermeer uitgebreide structuurinformatie en letters in Unicode bevat. Struc

tuurinformatie is o.a. van belang als gebruikers met een handheld device zoals 

een POA werken of als teksten uit een bestand hardop gelezen dienen te 

worden voor slechtzienden. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Behalve POF-standaard voor langdurige bewaring (en reproducering) bestaat 

er ook een TIFF-(defacto) standaard, genaamd de TIFF-G4. De grote ver

schillen zitten ondermeer in het feit dat een TIFF-G4 alleen zwartwit docu

menten voor langdurige bewaren kan opslaan , kleuren blijven niet behouden. 

Daarnaast worden er geen lettertypen bijgesloten , alleen pixels, en de gege

vens worden niet gestructureerd opgeslagen. 

In de op 1 februari 2008 van kracht geworden "Beleidsregel digitale vervan

ging archiefbescheiden" opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, wordt de gebruiker op het hart gedrukt dat bij digitale ver

vanging van fysieke documenten gebruik gemaakt dient te worden van be

standsformaten van zogenaamde open standaarden. Voor de POF/A 

(IS019005-1) geldt ook dat het een open standaard-formaat is. WordtTI FF als 

bestandsformaat gebruikt dan geniet de 'uncompressed baseline TIFF v6' de 

absolute voorkeur. 

Indien documenten eenmaal geconverteerd zijn naar een specifiek be

standsformaat, wil dat niet zeggen dat deze documenten voor de komende 

jaren 'veilig' zijn en geen aandacht meer behoeven. Niets is minder waar. Op 

het moment dat er software, platform en/of hardware update of wisselingen 

plaatsvinden, zal er gekeken moeten worden naar de bestandsformaten. Zijn 

deze in de (toekomstige) nieuwe software en/of hardware omgeving nog 

steeds beschikbaar en toegankelijk . Mochten op deze punten (in de nabije 

toekomst) problemen ontstaan, zal er actie ondernomen moeten worden voor 

een eventuele migratie of conversie. 

Het leesbaar en beschikbaar houden van digitale documenten is een vast 

agendapunt, waarbij ook de op dat moment geldende wet- en regelgeving en 

normen in het oog dienen te worden gehouden. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Specifieke documentgroepen 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Basisdocumenten voor archivering 

Bedrijven en instellingen hebben primaire- en secundaire activiteiten. 

De primaire activiteiten zijn die activiteiten die de organisatie bestaansrecht 

geven. Daar verdient het bedrijf zijn geld mee. Dus het leveren van diensten 

of het maken van producten. 

De secundaire of ook wel ondersteunende activiteiten betreffen het formule

ren van beleid, het voeren van de boeken, het aannemen van personeel en 

het faciliteren van interne diensten. 

Beide activiteiten leveren archief op. De eerste levert voornamelijk routine

matige stukken op de tweede voornamelijk beleidstukken . Voornamelijk 

omdat de opsomming niet volledig opgaat. Het is namelijk zo dat Perso

neelszaken dossiers opmaken, Facilitaire Zaken met bonnen werkt, Secre

tariaten correspondentie van eenvoudige opzet kent , R&D visie ontwikkelt 

op toekomstige producten en Productie meerjaren investeringsplannen op

maakt. 

Maar waarom zouden we dat onderscheid moeten maken. Dat komt omdat 

beleidsstukken een ander belang hebben dan routine stukken. Het gaat dus 

om dat verschil. 

In het kader van bewaartermijnen is dat onderscheid dan ook uitermate be

langrijk. Belangrijk omdat routinestukken over het algemeen voor vernietiging 

in aanmerking komen. Beleidsstukken komen vooral in aanmerking voor blij

vende bewaring. 

Routinestukken kennen vaak een relatief korte levenscyclus omdat de infor

matie in die stukken veelal hun waarde na opmaak al verloren hebben. Dan 

geldt voornamelijk nog een wettelijke termijn . En niet te vergeten de termijn 

die de organisatie zelf toekent. Dat op basis van de gevreesde risico's ten 
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aanzien van imago en aansprakelijkheden. En niet te vergeten de bedrijfsei

gen belangen. 

Beleidsstukken daarentegen geven aan hoe de organisatie heeft gefunctio

neerd en is voor de geschiedschrijving van het bedrijf van belang. Niet uit

sluitend uit historisch perspectief maar vooral ook vanuit het perspectief van 

de onderneming zelf. Zo kan men nagaan hoe de organisatie in de loop van 

de jaren of decennia zich heeft ontwikkeld . Dat is belangrijk voor het wijzigen 

van beleid of het veranderen van de belangrijkste doelstellingen. Een bedrijf 

of instelling kan zo leren uit haar eigen geschiedenis. Zonder historie geen 

toekomst, zullen we maar zeggen . 

Bovenstaande geeft reden genoeg om beleids- en routine archieven te schei

den en separaat te beheren. Gezien de blijvende bewaring van beleidsar

chieven is selectie op dit terrein van belang. Alleen echt belangrijke 

archiefdelen mogen als beleidsstukken worden aangemerkt. De omvang van 

het beleidsarchief dient beheersbaar te blijven . Een gedegen selectie en ver

nietiging is dus essentieel. 

Routinearchieven vallen onder het regiem van selectiecriteria. AI dan niet 

vastgelegd in een Basis Selectie Document. Het BSD geeft aan welke ter

mijnen gehanteerd mogen worden. Ook de voor blijvende bewaring in 

aanmerking komende archivalia worden opgenomen. Mochten archiefbe

standdelen in aanmerking komen voor overdracht, dan wordt ook dat ver

meid. AI die termijnen en afspraken zijn in onderlinge overleg binnen de 

organisatie vastgesteld. De directie dient een dergelijk document te autori

seren en is primair verantwoordelijk voor het controleren van de geldigheid 

ervan. 

De rol van de bedrijfsarchivaris in bovenstaande is vooral een adviserende rol. 

Juist door de verregaande digitalisering van het archief is advisering ten aan

zien van het beheren van informatie vanaf het ontstaansmoment belangrijker 

geworden. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Financiële documenten 

De financiële administratie genereert heel veel documenten die ook goed be

heerd moeten worden. 

Deze documenten bestaan onder andere uit: grootboek, winst- verliesreke

ning, bank -, giro - en kasboeken , balansen, journaalboeken, inkoop- en ver

koopfacturen, BTW-aangiften. 

Vóór het digitale tijdperk werden deze documenten eerst op de afdeling be

waard en naarmate de tijd verstreek en de frequentie van raadpleging ver

minderde, werden ze ter archivering aangeboden. 

Tegenwoordig wordt de financiële administratie digitaal gedaan. 

In veel bedrijven worden financiële documenten niet meer fysiek aangeboden 

ter archivering. In het digitale systeem kunnen de bewaartermijnen worden 

aangegeven. 

Administratieve gegevens vallen onder de wettelijke bewaarplicht, dus ook 

digitale data. De bewaartermijn voor de financiële administratie bedraagt in 

beginsel zeven jaar. Onder die plicht vallen in elk geval basisgegevens als 

grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in

en verkoopadministratie en loonadministratie. 

Voor andere gegevens, zoals bijvoorbeeld projectadministraties, kunnen vaak 

afwijkende voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden veelal door de 

subsidiegever vastgesteld. EU-KP-projecten kennen een bewaartermijn van 

vijf jaar na afloop van het project. Bij een doorlooptijd van dergelijke projec

ten van maximaal vier jaar is de bewaartermijn dus negen jaar. Aangezien 

diverse financiële documenten veelal consequenties hebben voor projecten, 

moet de algemene bewaartermijn naar negen jaar gebracht worden. 

Voor BTW-administratie en voor gegevens over transacties in onroerend goed 

geldt overigens ook een bewaarplicht van negen jaar. 

Een andere categorie van de financiële documenten zijn de jaarstukken 

Als het begrotingsjaar voorbij is worden de jaarstukken gemaakt, die bestaan 

NVBA 2008, 48 druk I pagina 81 



uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. 

In de jaarstukken legt de leiding van het bedrijf verantwoording af over het 

gevoerde beleid en de ermee verbonden financiën . Deze jaarstukken worden 

bij een accountant ter controle en goedkeuring aangeboden 

De rekening en het verslag zijn wettelijk verplichte stukken, evenals de ver

klaring van de accountant bij de jaarstukken. Deze jaarstukken komen in de 

praktijk vaak voor permanente bewaring in aanmerking. Overigens is nog 

steeds wettelijk verplicht dat de balans en de winst- en verliesrekening in 

papieren vorm moeten worden bewaard gedurende de wettelijk voorge

schreven termijn en dat is voor Nederland 7 jaar. Voor de rest van de finan

ciële informatie, ook voor de z.g . "brondocumenten" (bijvoorbeeld 

reisdeclaraties, bestelformulieren , etc.) geldt dat deze informatie gedurende 

de wettelijke termijn enkel digitaal mag worden bewaard. Voorwaarde is dat 

het financiële informatiesysteem voldoet aan alle normen die de controle

rende instanties (zoals de Belastingdienst en de AFM) stellen; dat betekent 

dat alle handelingen moeten worden vastgelegd (gelogd) in het systeem, 

zodat de "audit trail" (wie heeft wat wanneer gedaan) kan worden gevolgd. 
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Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Typen documenten en dossiers 

Algemeen 

De onderstaande archiefstukken behoeven een afzonderlijke beschouwing 

vanwege hun bijzondere karakter. De verschijningsvorm, het formaat of de 

mate waarin informatiebeveiliging geboden is, vraagt vaak een aparte be

handeling binnen het (bedrijfs)archief. Omdat dit type documenten c.q. ar

chiefstukken bij veel organisaties voorkomt, ontstaan er vragen over het 

bewaren, vernietigen en overdragen. Op deze plaats zal , met het oog op be

waartermijnen , een beknopte beschouwing worden gegeven van een aantal 

bekende typen van deze bijzondere documenten. 

Personeelsdossiers 

Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) mag de werkgever 

persoonsgegevens verwerken (vastleggen, bewaren, wijzigen , opvragen of 

vernietigen) als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsover

eenkomst, en mits hij zorgvuldig en in overeenstemming met de Wbp met die 

gegevens omgaat. Zodra de identiteit van de persoon uit de gegevens kan 

worden afgeleid , gaat het om persoonsgegevens. 

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet in principe worden gemeld bij 

het College Bescherming Persoonsgegevens. Een van de uitzonderingen: de 

personeelsadministratie, hiervoor geldt een vrijstelling, die te vinden is in het 

Vrijstellingsbesluit, behorende bij de Wbp (zie artikel? Vrijstellingsbesluit Wbp) . 

Ingevolge dit besluit moeten gegevens uit personeelsdossiers twee jaar nadat 

het dienstverband is beëindigd worden verwijderd. Uitzondering: als een wet

telijke bewaarplicht een langere bewaartermijn voorschrijft. Indien men langer 

wil bewaren dan 2 jaar, dan kan dat. Dan moet de werkgever dit wel melden 

bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In dat geval brengt dat de 

plicht met zich mee om dit te melden bij het College Bescherming Per

soonsgegevens. Hierbij moet een geldige reden worden aangegeven. Een 

geldige reden is bijvoorbeeld bewaren voor archiefdoeleinden. De meeste be-
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drijven en instellingen hebben echter geen actieve historische functie, zoals 

bijvoorbeeld een rijksarchiefbewaarplaats. Het ligt daarom in de meeste ge

vallen niet direct voor de hand om langer te bewaren dat in de wet is bepaald. 

Personeelsgegevens worden verzameld vanaf de datum van indiensttreding. 

Deze gegevens kunnen in diverse bestanden voorkomen, afhankelijk van het 

doel van de gegevens. Gegevens m.b.t. het salaris worden in een specifieke 

database opgeslagen, bijvoorbeeld in SAP. Medische gegevens worden als 

regel ook apart opgeslagen. Naast het klassieke (papieren) "P-dossier" ken

nen we het digitale P-dossier. In beide gevallen maakt de HR-functionaris een 

nieuw P-dossier c.q. record aan bij de aanname van een nieuw personeels

lid. In een personeelsdossier komen in de loop van de tijd documenten te

recht met betrekking tot de aanname, loopbaanbegeleiding, opleidingen , 

ziekte/reïntegratie, etc. In beide gevallen hebben we het over een P-dossier, 

hetzij in papieren vorm, hetzij digitaal. Het digitale "dossier" is in feite een vir

tueel dossier. Dat wil zeggen dat de diverse documenten in een database zijn 

opgeslagen. Bij het opvragen van "het dossier" wordt dit samengesteld uit de 

diverse documenten met dezelfde kenmerken, bijvoorbeeld personeelsnum

mer, naam, geboortedatum. Een digitaal "dossier" is dus niet een tastbare 

eenheid , vandaar de naam "virtueel dossier". 

Vaak zie je in de praktijk dat men start met digitaal werken door het bestaande 

papieren dossier te scannen. Zo ontstaat er alvast een eerste digitale docu

ment (het bestaande dossier dus). Gelijktijdig wordt gestart met het digitaal 

aanmaken c.q . opslaan van alle volgende documenten die tot een persoon be

horen. Het gescande dossier bevat in feite de gedigitaliseerde historie van 

het P-dossier uit de tijd van vóór het digitaal werken. 

Het verdient aanbeveling om binnen een organisatie ten aanzien van vor

ming, beheer, selectie en vernietiging alsmede de overdracht van perso

neelsdossiers een goede procedure op te stellen. Hierin zou onder meer 

kunnen worden aangegeven welke documenten deel uitmaken van een dos

sier van een werknemer die in dienst is en welke documenten er overblijven 

in een dossier van een werknemer na ontslag of overlijden. Nog specifieker 

kan ook, namelijk door per documentsoort de bewaartermijn aan te geven. 
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Een actueel dossier dient in principe alle op de persoon/medewerker betrek

king hebbende gegevens te bevatten die verband houden met het dienstver

band dat betrokkene met de organisatie heeft. Dit is tevens het doel van de 

persoonsregistratie in de zin van de Wet op de persoonsregistratie. 

Technische documenten 

Op de eerste plaats dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de 

(technische) archiefstukken en de (technische) documentatie. Het bewaren 

van documentatie, bijvoorbeeld betreffende apparaten, installaties en mate

rialen , is vaak noodzakelijk. De bewaartermijn is normaliter gelijk aan de le

vensduur c.q. gebruiksduur van apparaten en installaties. Een ander type 

(technische) documentatie wordt bewaard met een ander doel , bijvoorbeeld 

het bijhouden van de marktsituatie. Met het oog op het actueel houden van 

de informatie zullen deze documenten vaker "ververst" of vernietigd worden . 

Anders is het bij (technische) archiefstukken. Deze documenten zijn ontstaan 

in de vervulling van de taken van een organisatie en hebben naast een in

formatiefunctie ook een bewijsfunctie. Een voorbeeld van (technische) ar

chiefstukken zijn technische tekeningen , welke door de specifieke vorm vaak 

op een aparte plaats en op een aparte wijze worden opgeborgen en beheerd. 

Tekeningen staan echter niet op zichzelf, maar zijn in verreweg de meeste 

gevallen onderdeel van een eenheid of bundel, meestal een dossier, bijvoor

beeld een bouwdossier. Bewaartermijnen van technische tekeningen gelden 

dan ook in veel gevallen tevens voor de gehele bundel of een deel daarvan. 

In de regel worden technische tekeningen beheerd in een ''tekeningenarchief''. 

Als we uitgaan van de analoge (papieren) situatie, dan is de meest prakti

sche opbergmethode die op formaat. Dat betekent echter dat er ingangen (in

dexen) nodig zijn om de tekeningen optimaal toegankelijk en raadpleegbaar 

te maken. In de achterliggende decennia werd veelal overgegaan tot micro

verfilming van tekeningen . Met het oog op eventuele calamiteiten werden de 

films op een andere locatie op een goed beveiligde plek bewaard . Tegen

woordig worden tekeningen digitaal aangemaakt en beheerd. Hiervoor is spe

cifieke software op de markt. Ook bij digitaal tekeningenbeheer is het maken 

van back-ups erg belangrijk. Net als bij microfilms dienen deze back-ups op 

een andere (veilige) locatie te worden bewaard. 
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Zoals hiervoor reeds werd vermeld maakt een tekening meestal deel uit van 

een dossier. De bewaartermijn van zo'n dossier is afhankelijk van diverse fac

toren . Zo kan men gebonden zijn aan een wettelijke bewaarplicht, bijvoor

beeld in het kader van de Stoomwet. Daarnaast is vaak sprake van de 

noodzaak om te bewaren. De noodzaak om te bewaren kan enerzijds be

staan uit de eisen vanuit de eigen bedrijfsvoering om technische documen

ten bepaalde tijd beschikbaar te houden. Anderzijds is de handhaving van de 

eigen rechtspositie (de externe bewijsfunctie) bij organisaties ook vaak een 

reden om technische documenten - soms voor langere tijd - te bewaren. Het 

is bij tekeningenarchieven noodzakelijk om een ontsluiting te hanteren die de 

tekeningen relateert aan de "rest" van de dossiers. Alleen op deze wijze kan 

sprake zijn van efficiënte bewaring en vernietiging. We zien dus dat er met be

trekking tot het vaststellen van bewaartermijnen het in feite niet uitmaakt of we 

het hebben over technische documenten of over andere typen archiefstukken. 

Een van de bijzonderheden aan (technische) tekeningen is dat er nogal eens 

sprake is van "verversing" van de tekening; er ontstaan meerdere versies. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fabrieksinstallatie die een uitbreiding of wij

ziging heeft ondergaan. De vraag welke versie hoe lang bewaard moet wor

den kan op deze plaats niet worden beantwoord. De behoefte aan informatie 

en (intern en extern) bewijs is hierbij bepalend. Deze behoefte kan het beste 

worden verwoord door de gebruiker en door de bedrijfsarchivaris, met name 

als deze informatie heeft over opvraagfrequentie en bijzondere raadplegin

gen indien deze informatie over een langere periode is verzameld . 

Voor digitale technische documenten wordt eveneens centrale opslag en be

heer aanbevolen. Digitale opslagmedia kunnen steeds meer informatie be

vatten , waardoor regelmatige uitdunning van de bestanden overbodig lijkt. 

Wanneer we er echter van uitgaan dat de functies van archiefstukken, onge

acht de drager blijven bestaan , dan is selectieve vernietiging noodzakelijk 

omwille van een snelle toegankelijkheid , ook op de langere termijn. Tevens 

speelt ook hier de plicht of noodzaak om archiefstukken voor langere tijd be

schikbaar en tevens raadpleegbaar te houden een belangrijke rol. Het vast

stellen van bewaartermijnen voor technische documenten is noodzakelijk, 

met name omwille van een goede bedrijfsvoering. Hierbij maakt het niet uit of 
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de drager papier of een ander (digitaal) medium is. Daarom dient rekening te 

worden gehouden met de houdbaarheid op de langere termijn en het feit dat 

hard- en software steeds sneller worden vernieuwd , zodat de kans levens

groot is dat digitale technische documenten op termijn niet raadpleegbaar 

zijn. 

Foto's en speelfilms en geluidsfragmenten 

We gaan ervan uit dat we het op deze plaats enkel hebben over die foto 's, 

speelfilms en geluidsfragmenten welke rechtstreeks ontvangen of aange

maakt zijn in de taakvervulling van de eigen organisatie, archiefstukken dus. 

Ook dit soort archieftypen heeft een tweeledige functie, namelijk een infor

matie- en een bewijsfunctie. In het verlengde van de informatiefunctie kan 

aan deze visuele documenten door de organisatie, ook op de langere termijn , 

een waarde worden toegekend. Denk hierbij maar aan het PR-effect bij pu

blicatie. Nadat de informatie- en bewijsfunctie is vervallen zijn deze docu

menten voor de organisatie niet meer van waarde . Ook hier geldt de 

aanbeveling om in dat geval een foto- of speelfilmarchief in bewaring te geven 

bij een categorale instelling of een rijksarchiefbewaarplaats waar een goed 

beheer gewaarborgd is en waar het materiaal voor historisch onderzoek be

schikbaar kan zijn. 

Voor verantwoorde bewaring en vernietiging is het op de eerste plaats nood

zakelijk om het materiaal optimaal toegankelijk te maken en het te bewaren 

onder de meest gunstige condities, inclusief deugdelijk verpakkingsmateri

aal en goed te ventileren opbergmiddelen. Een goede toegankelijkheid maakt 

het toepassen van selectie en vernietiging sneller en dus goedkoper. 

Met name bij oudere film- en fotobestanden is het raadzaam om een onder

zoek te (laten) doen naar de fysieke staat van het materiaal. Daarnaast is het 

selecteren van een "kerncollectie" aan te bevelen . Hierbij kan het daarvoor in 

aanmerking komende materiaal worden vernieuwd , gerestaureerd of herver

pakt. Het digitaliseren van deze kerncollectie, bijvoorbeeld het overzetten op 

foto-CD is het overwegen waard . Houd hierbij wel de beperkte levensduur 

van deze opslagmedia in het achterhoofd. Een kosten-baten analyse kan aan 

de te nemen beslissing ten grondslag liggen. Nadat is overgegaan tot het di

gitaliseren van de kerncollectie, kunnen de originele foto 's / negatieven c.q. 
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speelfilms weer worden toegevoegd aan de totale collectie en kan het in be

waring geven buiten de eigen organisatie in overweging worden genomen. 

Contracten 

Contracten / overeenkomsten hebben met name een bewijsfunctie. Het betreft 

originelen die voorzien zijn van de benodigde handtekeningen waarvan ieder 

der partijen een origineel exemplaar in bezit heeft. De integriteit van dit soort 

documenten wordt in de regel niet in twijfel getrokken. Het is voor elke partij 

die betrokken is bij het contract / de overeenkomst van het grootste belang dat 

deze documenten niet alleen zeer goed beveil igd worden opgeborgen maar 

tevens optimaal toegankelijk en raadpleegbaar zijn. 

De beveiliging dient niet alleen fysiek maar ook procedureel optimaal te zijn 

geregeld. Hierbij is zowel voor de bedrijfsjurist als voor de bedrijfsarchivaris 

een initiërende rol weggelegd . Tot de beveiliging behoort niet in de laatste 

plaats het centraal registreren en veilig opslaan van alle (originele) contrac

ten / overeenkomsten binnen de organisatie. Dit houdt in dat wanneer er 

sprake is van het contractueel vastleggen (met externe en/of met interne par

tijen) , hiervan aan het centrale punt melding wordt gemaakt. Van hieruit wordt 

voor ieder contract / iedere overeenkomst een uniek volgnummer verstrekt 

en worden de belangrijkste gegevens geregistreerd. Na ondertekening van 

het contract wordt het origineel op de centrale plaats opgeborgen. 

Voor contracten / overeenkomsten is geen eenduidige bewaartermijn vast te 

stellen , behalve de vanzelfsprekendheid dat ze bewaard worden zolang ze 

gelden. Een contract / overeenkomst kan worden gewijzigd of ontbonden. Het 

is geheel afhankelijk van de behoeften / wensen van de gebruikers of en zo 

ja, hoe lang de gewijzigde c.q. ontbonden contracten / overeenkomsten wor

den bewaard. Contracten worden in de praktijk vaak gescand. Deze digitale 

documenten (kopieën) dienen dan de snelle informatievoorziening. Het zou 

erg onverstandig zijn om de originelen na scanning te vernietigen (substitu

tie). Alleen de originelen kunnen als geldig en overtuigend bewijs dienen. Ko

pieën (dus ook digitale kopieën) hebben bij dit soort documenten voor de 

rechter een "vrije bewijskracht", dat wil zeggen dat het aan de rechter is om 

te bepalen of een kopie als bewijs kan dienen. 
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Octrooien 

Dit soort documenten wordt in de regel gevormd bij researchafdel ingen van 

middelgrote en grote bedrijven die zich bezighouden met het uitvinden, ver

vaardigen , exploiteren en verbeteren van producten , processen, machines, 

apparaten e.d. Er is sprake van dossiervorming, want men werkt projectma

tig . De neerslag van deze projecten wordt opgeborgen in projectendossiers. 

Deze dossiers worden in de praktijk om praktische redenen op een centrale 

plaats opgeborgen. Het selecteren ter vernietig ing beperkt zich meestal tot be

paalde typen stukken uit de projectendossiers die slechts een beperkte peri

ode actueel zijn . Voorbeelden hiervan zijn : uitnodigingen voor besprekingen 

/ vergaderingen , ter informatie verzamelde kopieën van diverse aard , de 

meeste "klad-versies" van onderzoeksrapporten , etc. Deze stukken kunnen 

door de archiefbeheerder worden verwijderd en vernietigd aan de hand van 

de criteria die hiervoor - in overleg met de gebruikers - in de vorm van een 

eenvoudige bewaartermijnenlijst zijn vastgesteld . De "kernstukken" van de 

octrooidossiers, waar onder de octrooiaanvragen, vergezeld van onder meer 

originele rapporten , tekeningen en notities, zullen als regel (zeer) lange tijd 

(onbeperkt) bewaard blijven. Dat is niet verwonderlijk vanwege enerzijds de 

commerciële belangen van de organisatie en anderzijds omdat er tevens veel 

bedrijfskennis is opgeslagen waarop wel eens terug wordt gegrepen. 
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E-mail archivering 

Inleiding 

Het gebruik van e-mail is in een relatief korte periode exponentieel gegroeid, 

met als gevolg de voordelen van een wereldwijde kosteneffectieve, gemak

kelijke en snelle communicatie. Maar iedereen die betrokken is bij het ma

nagement van IT-systemen weet dat deze groei van e-mailgebruik zijn eigen 

uitdagingen kent. 

Het concept van 'information gavernanee' is niet nieuw, maar de uitdaging 

van een toenemende informatiestroom is dat wel. Zelfs organisaties met een 

strak gedefinieerde en afgedwongen beleid op het gebruik van traditionele 

communicatie hebben moeite met het toezicht houden op elektronische com

municatie. De overdracht van informatie is een uitdaging voor veel organi

saties en tenzij deze informatie gemakkelijk kan worden opgeslagen en 

teruggevonden loopt een organisatie het risico van chaos, verspilling van 

middelen en energie en allerlei andere problemen. Naast deze kostbare ir

ritaties kan een organisatie ook schade lijden die voortvloeit uit de onmoge

lijkheid actie te ondernemen tegen onverlaten en de onmogelijkheid zichzelf 

te beschermen tegen juridische acties, zelfs indien die gebaseerd zijn op 

weinig overtuigend bewijs. Net zo belangrijk is dat het regelgevingkader van 

toepassing op organisaties zich aanpast op de ontwikkelingen van de elek

tronische snelweg. Organisaties die niet bereid zijn elektronische datama

nagement serieus te nemen lopen daarmee onnodig risico. 

E-mailcommunicatie in het bewijsrecht 

Bedrijven en andere organisaties kunnen te maken krijgen met een juridisch 

geschil waarbij e-mailberichten van belang zijn voor de bewijspositie. Bij

voorbeeld vragen over de totstandkoming van een overeenkomst of het on

rechtmatige karakter van bepaalde gedragingen kan aan de hand van e-mail 

worden vastgelegd. 

Een van de meest gangbare manieren om een rechter te overtuigen van een 

bepaalde bewijspositie is de overlegging van schriftelijk bewijs zoals docu

menten. In het civiele bewijsrecht worden e-mai lberichten niet specifiek ge-
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noemd, maar bewijsmiddelen zijn sowieso niet uitputtend in de wet om

schreven. Omdat techniek zich razendsnel ontwikkelt heeft de Nederlandse 

wetgever gesteld dat 'bewijs kan worden geleverd door alle middelen tenzij de 

wet anders bepaalt' . Met dit open stelsel wordt voorkomen dat het proces

recht telkens moet worden aangepast. Ook elektronische berichten zoals EDI 

(Electronic Data Interchange) en e-mail kunnen dus als bewijs dienen. De 

toelaatbaarheid van e-mail als bewijs zegt echter nog niets over de bewijs

kracht daarvan. Bij de opkomst van het e-mailverkeer is het bewijsrechtelijke 

karakter van elektronisch rechtsverkeer onderwerp van discussie geweest. 

Vanwege het nieuwe karakter vormde de waardering van e-mailverkeer als 

bewijs een punt omdat een elektronische omgeving niet of nauwelijks tast

baarheden kent. Inmiddels zijn door computer gegenereerde informatie en 

elektronische berichten zoals e-mail als bewijs door de rechter in de regel 

geaccepteerd, maar hoe kijkt een rechter naar de bewijskracht daarvan? 

De wet gaat ervan uit dat de rechter vrij is bepaald (elektronisch) bewijsma

teriaal te waarderen op basis van specifieke omstandigheden van het geval. 

In de praktijk zal een rechter overtuigd moeten zijn van de betrouwbaarheid 

van het bewijs. Met name de betrouwbaarheid van elektronisch (per e-mail) 

geuite intenties, verklaringen en documenten kan problematisch zijn vanwege 

het gemak waarmee deze gemanipuleerd en gewijzigd kunnen worden. Zelfs 

het uitprinten van e-mail neemt deze onzekerheid niet weg . 

Een rechter zal bij het ontbreken van nadere veiligheidsmaatregelen ter voor

koming van manipulatie van elektronische berichten , weinig bewijskracht aan 

het materiaal toekennen. 

Hoe kan de betrouwbaarheid van e-mail als bewijs worden vergroot? Het be

ginsel van betrouwbaarheid is uitgewerkt in vier componenten te weten au

thenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid . 

De authenticiteit ziet op de echtheid en de herkomst van het van het e-mail

bericht. De echtheid van een schriftelijk document wordt vastgesteld door de 

handtekening. Bij een e-mail is daarvan in de regel geen sprake. 

Daarnaast geldt dat met het vaststellen van de authenticiteit van een e-mail 

nog niets met zekerheid kan worden gezegd over de identiteit van de afzen

der. Iemand kan bijvoorbeeld op een onbewaakt ogenblik e-mail verzenden 

via de computer van een collega. 

De integriteit van een e-mailbericht ziet op de technische juistheid en volle-
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digheid van e-mailberichten. Dit hangt weer samen met de integriteit van de 

informatiesystemen waarmee e-mails worden gemaakt, bekeken, gewijzigd, 

verzonden , opgeslagen en getransporteerd. Kan bijvoorbeeld worden gezien 

hoe en langs welke weg de e-mail is gerouteerd en dat de e-mail de ge

adresseerde ook heeft bereikt? Het gaat erom dat je erop kunt vertrouwen dat 

de verwerking van e-mail (de output van het informatiesysteem) overeenstemt 

met wat in werkelijkheid is gebeurd. Een praktische oplossing om de integri

teit van e-mailverkeer te waarborgen is het gebruik van een digitale handte

kening. 

Dat vertrouwelijkheid van e-mailverkeer belangrijk is behoeft nauwelijks be

toog. Toegankelijkheid tot opgeslagen e-mailberichten of systemen door on

geautoriseerde gebruikers compromitteert de betrouwbaarheid. Dit geldt ook 

voor de toegang tot centrale servers waarop e-mail veelal wordt opgeslagen. 

Tot slot speelt de beschikbaarheid van de systemen waarin e-mailverkeer 

wordt opgeslagen of waartussen het e-mailverkeer plaatsvindt. Deze syste

men dienen correct te werken zodat bijvoorbeeld geautoriseerde personen 

geen toegang wordt geweigerd. Hieraan wordt in de regel voldaan als het e

mailverkeer loopt via een service provider die zorg draagt voor de routering 

van de e-mail en die de mailservers dag en nacht online heeft en ook toe

gankelijk heeft voor de bevoegde gebruiker. 

Bewaring van e-mailcommunicatie 

Nauw verbonden met het onderwerp van betrouwbaarheid en bewijskracht 

van e-mail is de bewaring daarvan binnen een organisatie. De vraag is in hoe

verre organisaties e-mail om bewaarrechtelijke redenen moet archiveren. 

Sinds 1994 geldt een civiel boekhoud- en bewaarverplichting voor privaat

rechtelijke rechtspersonen die ook betrekking heeft op e-mail. 

Het bestuur van een organisatie met rechtspersoonlijkheid heeft de wettelijke 

plicht om de administratie zo in te richten , dat te allen tijde de rechten en ver

plichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. 

Deze verplichting ziet niet alleen op de boekhouding maar ook op de vast

legging van alle beheers- en bestuursdaden, de interne organisatie en ook de 

gevoerde correspondentie. Er is op de administratie ook een civielrechtelijke 

en fiscaalwettelijke bewaarplicht van toepassing: het bestuur is verplicht alle 

bescheiden (waaronder e-mailcorrespondentie) gedurende zeven jaren te be-
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waren. De voornaamste reden daarvoor is dat daarmee de beschikbaarheid 

van bewijsmateriaal met betrekking tot de deelname aan het economische 

verkeer door de rechtspersoon wordt gewaarborgd. De vraag is nog welke e

mail moet worden bewaard. Het gaat daarbij in de eerste instantie om externe 

(e-mail-) communicatie in het kader van de bedrijfsvoering ter staving en on

derbouwing van rechten en verplichtingen van de organisatie. 

Ook interne e-mailcommunicatie die betrekking heeft op de bedrijfsvoering 

valt binnen het kader van de bewaarplicht. Als stelregel kan worden gehan

teerd dat een e-mailbericht moet worden bewaard wanneer een papieren do

cument met dezelfde inhoud ook zou worden bewaard. 

De betrouwbaarheid van e-mailcommunicatie als bewijs is ook van invloed 

op de bewaring daarvan in een digitaal archiefsysteem. Na het invoeren van 

de e-mailberichten moet de authenticiteit en integriteit van digitaal opgesla

gen berichten worden gewaarborgd. Dit heeft consequenties voor de beveili

ging van het archief tegen ongeautoriseerde toegang en virussen. 

Daarnaast dienen de e-mails leesbaar te blijven en ten slotte dient het sys

teem automatisch een logboek bij te houden die alle veranderingen in het 

systeem ten aanzien van de opgeslagen berichten zoals verwijdering , index

ering, kopiëren etc. van berichten registreert. 

Dit betekent niet dat het bewaren van e-mailcommunicatie gedurende zeven 

jaar altijd voldoende is. Sommige rechtsvorderingen verjaren op grond van 

het burgerlijk recht al na twee jaar, zoals bijvoorbeeld een koopovereenkomst 

(BW boek 7, artikel 23). Andere vorderingen daarentegen kunnen langer mee

gaan, zoals bijvoorbeeld de vordering tot nakoming van een overeenkomst of 

een vordering tot betaling van schadevergoeding . 

Deze verjaren na vijf jaar (BW boek 3, artikel 307 en 310). De algemene ver

jaringstermijn voor vorderingen is twintig jaar (BW boek 3, artikel 306) . Wil je 

gedurende deze periode bewijs kunnen blijven aandragen, dan moet je er 

wel voor zorgen dat deze e-mailcommunicatie ook daadwerkelijk toeganke

lijk blijven . Opgeslagen gegevens moeten periodiek worden gecontroleerd, 

terwijl ook bestandsformaten geactualiseerd moeten worden. In verband met 

de bewijskracht kunnen dergelijke overzettingen het beste volgens strikte, ex

pliciet vastgelegde procedures plaatsvinden. 

Voor de overheid gelden overigens veel langere termijnen op grond van de ar-
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chiefwet. Daarom is de overheid ook een voortrekker op het gebied van digi

tale duurzaamheid (zie www.archief.nl). 

Beschikbaarheid bij medewerkingsplichten 

Het is ook belangrijk om informatie beschikbaar te hebben als de overheid 

plotseling op de stoep staat. De fiscus kan bijvoorbeeld inzage vorderen in de 

administratie (artikel 47 en 49 AWR). Elektronisch vastgelegde gegevens 

zoals e-mailcommunicatie moeten ook binnen redelijke tijd leesbaar kunnen 

worden gemaakt (BW boek 2, artikel 10 lid 4) . 

In meer algemene zin hebben toezichthouders ook controlebevoegdheden 

waarbij de medewerking van het bedrijf kan worden gevorderd. 

Toezichthouders kunnen inzage vorderen in zakelijke gegevens en beschei

den waaronder e-mail en de geadresseerde is verplicht alle medewerking te 

verlenen die redelijkerwijs kan worden gevorderd. 

Soortgelijke bevoegdheden zijn ook van toepassing bij verdenking van eco

nomische delicten op grond van de Wet op de Economische Delicten. 

En mocht men te maken krijgen met een strafrechtelijke doorzoeking, dan kan 

de politie vorderen toegang te verlenen tot beveiligde computers, maar ook vra

gen om versleutelde bestanden die dan ontsleutelt dienen te worden. Dit kan 

overigens niet van je worden gevraagd als je verdachte bent. Wil men kunnen 

voldoen aan deze medewerkingsplichten, dan zal de informatiehuishouding 

dusdanig op orde moeten zijn dat de gevorderde gegevens tijdig en in een lees

bare vorm beschikbaar zijn. Men loopt anders het risico van een fiscale of be

stuurlijke boete, of in het uiterste geval drie maanden gevangenisstraf wegens 

het niet-voldoen aan een ambtelijk bevel (artikel 184 Wetboek van Strafrecht). 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) ziet op verwerking van per

soonsgegevens. De WBP omschrijft persoonsgegevens als elk gegeven be

treffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon . Op de voet van 

deze definitie kunnen gegevens over e-mail- en internetgebruik van een werk

nemer, maar ook de inhoud van e-mailberichten, worden gekwalificeerd als 

persoonsgegevens. 

De definitie van verwerking van persoonsgegevens is ruim. Vertaald in de ter

men van de WBP is bij e-mail in ieder geval sprake van verwerking als er ge-
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gevens worden opgeslagen, bewaard, geordend, beschermd, uitgewist of ver

nietigd. Nu bij e-mail en internetverkeer altijd wel één, maar meestal meerdere 

van deze handelingen (door de software) worden verricht , zal er in nagenoeg 

alle gevallen sprake zijn van verwerking als bedoeld in de WBP. 

De WBP bepaalt dat de verwerking van e-mail en internetgegevens, die als 

persoonsgegevens zijn aan te merken, behoorlijk, zorgvuldig en in overeen

stemming met de wet dient te geschieden. De gegevens mogen alleen 

worden verzameld voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerecht

vaardigde doeleinden. Controle via volgsystemen is dus slechts toegestaan 

als het doel van de controle voorafgaand is bepaald. 

Doorgaans kan het gerechtvaardigd belang van de werkgever als grondslag 

dienen. Als werkgeversbelang kunnen bijvoorbeeld worden genoemd onder

zoek van het netwerk op overbelasting en virussen , controle op de naleving 

van gedragsregels en meer incidenteel de controle van e-mail van een zieke 

werknemer. De werkgever dient een aantoonbare belangenafweging te 

maken tussen zijn belangen en de privacybelangen van de werknemer. De 

aard , omvang en de vorm van de controlemaatregelen moeten in redelijke 

verhouding tot het doel van de controle staan . Daarnaast dienen de contro

lemaatregelen beperkt te zijn en gegevens niet onnodig vast te leggen. 

Op de werkgever rust een informatieplicht. Hij is verplicht om de werknemers 

in te lichten over het doel van de controlemiddelen , de manier waarop de ge

gevens worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Bij de 

controle op email- en internetgebruik is het moment van het inloggen hier

voor een aangewezen tijdstip. 

Daarnaast heeft de werknemer recht op inzage in de gegevens die van 

hem/haar worden verwerkt en kan hij de werkgever verzoeken om de gege

vens aan te vullen , te verbeteren en te verwijderen of af te schermen als er 

gegevens feitelijk onjuist zijn , voor het doel onvolledig zijn of op andere wijze 

in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. In verband met de bij

zondere persoonlijke omstandigheden kan de werknemer tegen de verwer

king van zijn persoonsgegevens verzet aantekenen. 

Melden 

De verwerking van persoonsgegevens dient door de verantwoordelijke te 

worden gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 
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voordat wordt begonnen met de verwerking. Een aantal verwerkingen 

welke veel voorkomt en waarvan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 

onwaarschijnl ijk is, is door het Vrijstellingsbesluit van de meldingsverplichting 

vrijgesteld . Ook met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in 

verband met gebruik van computers en computernetwerken is een aantal 

vrijstellingen in het Vrijstellingsbesluit opgenomen. Deze vrijstellingen zien 

met name op de normale systeemcontroles, de controle op autorisatie en 

de (externe) beveiliging van het systeem tegen virussen en dergelijke. Ook 

controle op e-mail- en/of internetgebruik is vrijgesteld , wanneer voldaan is 

aan de wettelijke vereisten , waaronder verkregen instemming van de on

dernemingsraad. 

E-mailgebruik 

De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over een zaak waarin verboden 

email- of internetgebruik van de werknemer aan de orde is. In lagere recht

spraak valt op dat de meeste zaken gaan over werknemers die pornografi

sche internetsites bezoeken of werknemers die pornografisch materiaal per 

e-mail versturen . Gezien het strafbare karakter van kinderporno wordt een 

werknemer hiervoor zwaarder bestraft dan voor gewone porno. Voorts blijkt 

dat rechters wel toetsen aan bepaalde privacybeginselen , maar een recht

streekse toets aan de privacygrondrechten , de WSP, of de regels van het 

esp blijft achterwege. 

Als een werknemer verboden e-mail- of internetgebruik wordt verweten, wordt 

door een werknemer wel als verweer aangevoerd dat het feit dat zijn compu

ter is gebruikt nog niet wil zeggen dat hij dat ook heeft gedaan. Dit verweer 

slaagt zelden. Zo kreeg een werknemer die stelde dat de hoge kosten van het 

internetgebruik niet door hem, maar door een hacker zouden zijn veroorzaakt, 

geen bijval van de kantonrechter Hilversum. De tijdstippen waarop de be

wuste internetsites waren bezocht vielen steeds in kantooruren . Niet valt in te 

zien, aldus de kantonrechter, waarom een hacker zich zo nauwkeurig aan die 

uren zou houden. 

In toenemende mate achten rechters het van belang dat de werkgever een 

gedragscode heeft opgesteld waarin het e-mail- en internetgebruik is gere

guleerd of dat de werknemer op andere wijze is gewaarschuwd. 

Uit de lagere jurisprudentie blijkt dat zelden bewijsmateriaal , dat verkregen is 
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in strijd is met privacyregels, als onrechtmatig bewijsmateriaal wordt aange

merkt en niet wordt gebruikt in de procedure. Rechters laten meestal de waar

heidvinding prevaleren. 

Sarbanes-Oxley 

De Sarbanes-Oxley wet is de pendant van de Nederlandse Code, Tabaks

blatt met als grootste verschil dat de laatste geen wettelijke status heeft, maar 

een vrijwillig door de industrie zelf opgestelde code. De Sarbanes-Oxley wet 

is in de Verenigde Staten vastgesteld na de boekhoudschandalen zoals Enron 

en heeft als doel beleggers betere en transparante informatie te verschaffen . 

De wet is van toepassing op alle ondernemingen die een beursnotering heb

ben in New Vork of NASDAQ, zelfs indien ze gevestigd zijn in andere landen 

zoals Nederland. De wet strekt zich ook uit tot dochterondernemingen van 

beursgenoteerde ondernemingen . 

Op basis van Section 404 van deze wet dient alle financiële rapportage ver

gezeld te gaan van een verklaring dat de directie van de onderneming een 

adequate interne controle hanteert ten aanzien van de financiële administra

tie en daarnaast een beoordeling of het controle systeem functioneert. 

Dit interne controlesysteem waar Section 404 naar refereert, behelst ook 

maatregelen die zijn genomen om te verzekeren dat de administratie wordt 

gevoerd op een manier dat alle financiële transacties in detail kunnen worden 

herleid. Dit systeem dient te waarborgen dat ongeoorloofde financiële trans

acties worden voorkomen dan wel snel aan het licht kunnen komen . Deze 

regel heeft derhalve ook betrekking op e-mailcommunicatie. 

Ondernemingen dienen bewijs te kunnen leveren terzake van hun financiële 

transacties zoals in e-mail kan worden gevonden. De e-mailcommunicatie 

dient te worden gevolgd op deze aspecten zodat ongeoorloofde transacties 

kunnen worden voorkomen of opgespoord. 

Samenvatting 

Er zijn veel redenen waarom een organisatie het beheer van haar e-mail

communicatie serieus moet nemen. Vanuit een praktisch perspectief vormt 

e-mailcommunicatie vandaag de dag een belangrijk onderdeel van de admi

nistratie van een onderneming en dient als zodanig te worden behandeld. 

Adequate opslag van deze gegevens is essentieel en om ze verder te kunnen 
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gebruiken dient deze op betrouwbare wijze te worden bewaard zodat ze ook 

weer eenvoudig te voorschijn kunnen komen indien dit noodzakelijk is. 

Met dank aan Messagelabs voor het beschikbaar stellen van dit artikel. 
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Praktijkcases 
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Financiële dienstverlening 

De financiële dienstverlening heeft niet te klagen over aandacht. Door de vele 

ervaringen met aangeboden producten als beleggingsleningen, hypotheken 

en speculatie met bankgelden worden controles van overheidsinstellingen

wege en van de AFM strenger. Dat kan vanzelfsprekend geen uitblijvende 

consequenties hebben voor de wijze waarop de interne informatie wordt be

heerd. Het archief, in welke vorm dan ook, wordt regelmatig aangesproken om 

de nodige bewijzen te leveren. Om die redenen zijn de richtlijnen binnen het 

bankwezen aanzienlijk aangescherpt. 

De Richtlijn Bewaartermijnen zoals deze onlangs door juridische zaken is op

gesteld vindt de basis voor bewaarplicht in o.a. de Boekhoud- en bewaar

plicht (BW) en Fiscale bewaarplicht ( AWR en Wet OB) . Daarin staat het 

volgende: 

Boekhoudplicht : Burgerlijk wetboek (Boek 2, Artikel1 0) 

Het bestuur van een rechtspersoon is verplicht administratie te voeren van ver

mogenstoestand en werkzaamheden zodanig dat rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend; bewaartermijn boeken, bescheiden en gegevensdra

gers. De bewaartermijn is 7 jaar. De gegevens mogen worden geconverteerd 

op andere gegevensdragers mits deze juist en volledig blijven, beschikbaar zijn 

en leesbaar zijn gedurende volledige bewaartermijn . 

Sanctie bij het niet voldoen aan de verplichting is strafbaar volgens 336 

Sr/342 Sr. 

Fiscale bewaarverplichtingen: Algemene Wet Rijksbelastingen (Artikel 52) 

Hier geldt de verplichting een administratie te voeren over de vermogens

toestand waaruit rechten en plichten en andere voor heffing van belang zijnde 

gegevens duidelijk blijken . De bewaartermijn is zeven jaar. 

De voorwaarden voor conversie zijn identiek aan het BW. Een extra eis ten 

aanzien van de toegankel ijkheid is het zodanig bewaren dat de belasting

ambtenaar binnen redel ijke termijn kan controleren. De sanctie is omkering 

van de bewijslast. 
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Inleiding 

Het bestuur van de bank is verplicht op zodanige wijze administratie te voeren 

met betrekking tot de vermogenstoestand en alle desbetreffende werkzaam

heden van de bank, dat te allen tijde de rechten en plichten van de bank kun

nen worden gekend. Deze administratieplicht bevat niet alleen de boekhouding, 

maar ook de vastlegging van bestuurs- en beheersdaden , de interne organi

satie etc. Dat heeft geleid tot de onderstaande bewaartermijnenlijst. 

A. Wettelijke bewaarplicht. 

Documenten : Jaarrekening, accountantverklaring e.d. 

Bewaartermijn : 7 jaar 

Ingangsdatum: Vanaf datum opstelling. 

Juridische grondslag : art. 2:394 BW lid 6. Altijd op papier bewaren. 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

I ngangsdatu m: 

Algemene administratie waaronder in ieder geval groot

boek, debiteuren- en crediteurenadministratie, in- en 

verkoopadministratie, voorraadadministratie en loonad

ministratie, kasstaten 

7jaar 

Vanaf 1 januari na opstelling. 

Juridische grondslag : art. 2:10 lid 1 en 3 BW, art. 52 algemene wet inzake 

rijksbelastingen (AWR) , art. 8 lid 1 en 3 Douanewet 

Documenten: Winst- en verliesrekening 

Bewaartermijn : 7 jaar 

Ingangsdatum: Vanaf datum opstellen. 

Juridische grondslag : art. 2:10 lid 2 en 3 BW, art. 3:15i BW 

Documenten : 

Bewaartermijn: 

Ingangsdatum: 

Facturen i.v.m. omzetbelasting 

7 jaar 

Na opstellen c.q. ontvangst. 

Juridische grondslag: art. 31 lid 6 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting. 
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Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van een ontbonden rechtspersoon . N.b. Iet ook op statu

taire bewaartermijn. 

7jaar 

Vanaf dat de rechtspersoon 

heeft opgehouden te bestaan. 

Juridische grondslag: art. 2:24 BW 

Documenten: 

Bewaartermijn: 

Ingangsdatum: 

Van werknemers: loonbelastingverklaring, identificatie

bewijs, naam, adres, postcode, woonplaats, geboorte

datum en sociaal fiscaal nummer 

5 jaar 

Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de dienst

betrekking is geëindigd. 

Juridische grondslag: art. 65 lid 3, 66 lid 4 en 105 lid 5 Uitvoeringsregeling 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

loonbelasting 2001 . 

Loonstaten en administratie 

5 jaar 

Vanaf het einde van het kalenderjaar 

waarop zij betrekking hebben. 

Juridische grondslag: art. 6 Loonadministratiebesluit, 

Documenten: 

Bewaartermijn: 

Ingangsdatum: 

Juridische grondslag: 

Documenten: 

Bewaartermijn: 

Ingangsdatum: 

Coördinatie sociale verzekering. 

Administratie na ontbinding rechtspersoon 

7 jaar 

Na ontbinding. 

art. 2:24 BW lid 1 

Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 

9jaar 

Volgend op het jaar dat men het goed is 

gaan gebruiken. 

Juridische grondslag: Art. 34a Wet op de omzetbelasting. 
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Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

Dividend nota's 

5 jaar 

Na opstellen . 

Juridische grondslag: art 3 lid 1 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting. 

MiFID 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

Wft 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

Beleggingsadvies klantprofiel 

5 jaar 

Vanaf moment van advisering 

Klantprofiel / gegevens over het verkochte product 

1 jaar 

Beleid BANK: 10 jaar 

Vanaf het moment van advisering 

Juridische grondslag: 4:15 lid 2, 4:23 Wft, 32 Bgfo 

Documenten: 

Bewaarte rm ij n: 

Ingangsdatum: 

Vastlegging van een verstrekt advies / ingewonnen in

formatie (impactvolle producten) 

1 jaar 

Beleid BANK: 10 jaar 

Vanaf het moment van advisering 

Juridische grondslag: 4: 23 Wft, 32 lid 1, 3 Bgfo 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

Advies impactvolle producten : het bewijs dat klant in 

weerwil van het advies een ander financieel product 

koopt 

1 jaar 

Beleid BANK: 10 jaar 

Vanaf het moment van advisering 

Juridische grondslag: 32 lid 5 Bgfo 
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Documenten: 

Bewaartermijn: 

Ingangsdatum: 
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Kredietwaardigheidstoets (gegevens over financiële po

sitie klant en BKR-toetsing)/ aangeboden overeenkomst 

(voor het advies zelf zie vastlegging van een verstrekt 

advies / ingewonnen informatie 

5 jaar 

Beleid BANK: idem 

Vanaf het moment dat de overeenkomst inzake krediet 

volledig is afgewikkeld en partijen over en weer niets 

meer van elkaar te vorderen hebben. 

Juridische grondslag: 4: 15 lid 2, 4:34 lid 1 Wft, 113, 114, 115, 33 Bgfo 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

Transacties in financiële instrumenten: gegevens over 

verrichte transacties die zijn toegelaten tot de notering 

op een gereglementeerde markt 

5jaar 

Beleid BANK: 7 jaar 

Vanaf het moment van transactie 

Juridische grondslag: 35 lid 2 Bgfo 

Documenten: 

Bewaartermijn: 

Juridische grondslag: 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

Bewaren positie overzichten 

(minimaal ultimo van iedere maand) 

Beleid BANK: 7 jaar* 

Bijlage 9.18 Nrgfo 

Klachtenafhandeling 

1 jaar 

Beleid BANK: 5 jaar 

Na afhandeling van de klacht 

Juridische grondslag: 41 Bgfo 

B. Overige te bewaren gegevens. 

Bij deze gegevens geldt een verjaringstermijn of een termijn waar binnen de be

waarde gegevens vernietigd moeten worden. De algemene verjaringstermijn is 

twintig jaren tenzij de wet anders bepaalt. De verjaringstermijnen van deze 
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rechtsvorderingen bedragen 3 of 5 jaar vanaf het moment dat het juridisch rele

vante feit zich voordoet (art. 3:52, 3:306-311 , 6:191 BW). 

Documenten: Het bewaren van authentieke en 

onderhandse akten 

(bijv. overeenkomsten , verklaringen en profielen) 

Bewaartermijn : Tenminste zolang de akten geldig zijn. 

Beleid BANK: 7 jaar na het beëindigen 

van de relatie 

Ingangsdatum: Vanaf datum ondertekening 

Juridische grondslag: Indirecte bewaarplicht art. 156-161 RV 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Ingangsdatum: 

Juridische grondslag: 

Documenten: 

(bewijskracht van akten) 

Bewaren van informatie van belang 

voor het functioneren van ondernemingsraden 

Termijn wordt bepaald door de bestuurder 

Door bestuurder bepaald 

Indirecte bewaarplicht art. 20, 23a, 25, 27, 31 WOR 

Indexlijsten (mv-lijsten) en 

rekeningafschriften 

Bewaartermijn: Onbeperkt 

Ingangsdatum: Na verwerking 

Juridische grondslag: Beleid BANK 

Documenten : Boekingsstukken 

Bewaartermijn: Onbeperkt (op film) 

Ingangsdatum: Na verwerking 

Juridische grondslag: Beleid BANK 

Documenten: Speciebriefjes en AKT-rol 

Bewaartermijn: 1 jaar 

Ingangsdatum: Na verwerking 

Juridische grondslag: Beleid BANK 
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Documenten: Terminalverslagen die worden gebruikt 

bij dagopening, dagafsluiting en 

avondzitting 

Bewaartermijn : 1 jaar 

Ingangsdatum: Na verwerking 

Juridische grondslag: Beleid BANK 

Documenten: Mutatieverslagen 

Bewaartermijn: 5 jaar 

Ingangsdatum: Na verwerking 

Juridische grondslag: Beleid BANK 

Documenten: Kasstaten 

Bewaartermijn : 1 jaar 

Ingangsdatum: Na verwerking 

Juridische grondslag: Beleid BANK 

Persoonsgegevens (Wbp) 

Documenten: Persoonsgegevens 

Bewaartermijn : Als er voor de verwerking geen doel meer is, 

moeten de verzamelde gegevens worden 

vernietigd 

Ingangsdatum: Op moment van verwerken etc. 

Juridische grondslag: art.6 tJm 24, 27 tJm 32 Wbp 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Persoonsgegevens van sollicitanten 

Op verzoek van betrokkene maar uiterlijk 

4 weken nadat de sollicitatieprocedure is 

geëindigd, tenzij de betrokkene toestemming 

heeft gegeven de gegevens tot 1 jaar na 

de procedure te bewaren 

Ingangsdatum: Op moment van verwerken etc. 

Juridische grondslag: art. 5 Vrijstellingsbesluit Wbp 
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Documenten: 

Bewaartermijn: 

Persoonsgegevens van uitzendkrachten 

Uiterlijk 2 jaar nadat het dienstverband of de werkzaam

heden zijn beëindigd 

Ingangsdatum: Op moment van verwerken etc. 

Juridische grondslag: Art 6 Vrijstellingsbesluit Wbp 

Documenten: 

Bewaartermijn : 

Persoonsgegevens in de personeelsadministratie / sala

risadministratie 

Uiterlijk 2 jaar nadat het dienstverband of de werkzaam

heden zijn beëindigd' 

Ingangsdatum: Op moment van verwerken etc. 

Juridische grondslag: Art 7, 8 Vrijstellings-besluit Wbp 

Documenten: Persoonsgegevens in geval van uitkering bij ontslag 

Bewaartermijn: Uiterlijk 2 jaar nadat de aanspraken zijn beëindigd' 

Ingangsdatum: Op moment van verwerken etc. 

Juridische grondslag: Art 9 Vrijstellingsbesluit Wbp 

Documenten: Persoonsgegevens in geval van pensioen en ver-

vroegde uittreding 

Bewaartermijn: Uiterlijk 2 jaar nadat de aanspraken zijn beëindigd ' 

Ingangsdatum: Op moment van verwerken etc. 

Juridische grondslag: Art 10 Vrijstellingsbesluit Wbp 

Documenten: 

Bewaartermijn: 

Persoonsgegevens in geval van debiteuren 

en crediteuren 

Uiterlijk 2 jaar nadat de desbetreffende 

vordering is voldaan' 

Ingangsdatum: Op moment van verwerken etc. 

Juridische grondslag: Art 12 Vrijstellingsbesluit Wbp 

Documenten: Persoonsgegevens van afnemers en leveranciers 

Bewaartermijn: Uiterl ijk 2 jaar nadat de transactie is afgehandeld' 

Ingangsdatum: Op moment van verwerken 

Juridische grondslag: Art 13 Vrijstellingsbesluit Wbp 
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C. Bewijskracht. 

De wet bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd, maar 

maakt wel onderscheid in bewijskracht tussen : 

- authentieke akten , zoals een notariële akte (deze leveren dwingend be

wijs op tegenover een ieder) ; 

- de onderhandse akten, zoals een kredietbrief (deze leveren dwingend 

bewijs op tussen partijen); 

- op een gegevensdrager aangebrachte gegevens (de bewijskracht van di

gitale gegevens) . Deze hebben vrije bewijskracht; dit houdt in dat een 

rechter er in een procedure die waarde aan mag toekennen die hem 

goeddunkt. In het algemeen geldt hoe moeilijker de gegevens zijn te ma

nipuleren hoe groter de bewijskracht. 

De wet (art. 3:15a BW) maakt ook onderscheid in bewijskracht tussen: 

1. de geavanceerde elektronische handtekening die bestaat uit gegevens 

over de ondertekenaar en een certificaat van een certificaatdienstverle

ner. Deze handtekening heeft dezelfde bewijskracht als een schriftelijke 

handtekening. 

2. een gewone elektronische handtekening (bijvoorbeeld een e-mail be-

richt, ingescande handtekening, intoetsen van pincode of wachtwoord). 

Als er twijfel bestaat moet de klant op een of andere manier de betrouw

baarheid van zijn elektronische handtekening aantonen en beslist de rechter 

over de geldigheid. 

D. Hoe worden gegevens bewaard? 

Fiscale documenten (fiscale bewaarplicht) : 

Bij een belastingcontrole moeten de gegevens binnen redelijke termijn toe

gankelijk en controleerbaar zijn . In principe moeten de gegevens in originele 

vorm worden bewaard . Conversie m.u.v. de balansen en de resultatenreke

ning is toegestaan als: 

1. alle gegevens, zonder inhoudelijke verandering, worden overgezet; 

2. de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd ge(re)produceert en 

leesbaar gemaakt en gecontroleerd kunnen worden ; 
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3. de nieuwe gegevensdrager tijdens de gehele bewaartermijn 

beschikbaar is; 

4. de uitkomsten van de interne controles worden bewaard. 

De originele gegevens hoeven na conversie niet meer bewaard te blijven. 

Hierover is vooraf met de belastingdienst overleg gepleegd. Conversie is toe

gestaan als de gegevens blijven zoals ze oorspronkelijk zijn vastgesteld . Het 

gaat dus om een zodanige vastlegging dat de blijvende juistheid en volledig

heid in alle omstandigheden gewaarborgd is. Indien gegevens in de proces

sen zijn gewijzigd, moet achteraf kunnen worden vastgesteld wie, wanneer 

welke wijzigingen heeft aangebracht. 

Overige documenten: 

Op termijn wordt een wetswijziging verwacht die digitaal vastleggen van 

akten/polissen en hun bewijskracht een nadere wettelijke basis zal geven . In 

afwachting daarvan blijven de voorschriften als hierboven omschreven. 

pagina 112 



Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Archivering en bewaartermijnen 

in de Nederlandse ziekenhuizen 

De werkwijze 
In de meeste Nederlandse ziekenhuizen worden patiëntgegevens tot op de 

dag van vandaag nog voornamelijk op papier vastgelegd . Wel zien we dat op 

delen steeds meer informatie digitaal wordt opgeslagen. Hierbij valt te denken 

aan laboratoriumuitslagen, verslagen van röntgenonderzoeken , verslagen 

van functieonderzoeken , etc. Ondanks de elektronisch opslag van voor

noemde uitslagen en verslagen zien we vaak dat deze toch worden geprint 

en worden toegevoegd aan het papieren patiëntendossier. 

Wat de papieren , ook wel fysieke, archivering van patiëntgegevens betreft 

zien we veel varianten . In de meeste ziekenhuizen worden de medische ge

gevens bij een polikliniekbezoek per patiënt en per polikliniek in een apart 

dossier opgeborgen en bewaard. Met andere woorden: als je als patiënt bij 

drie specialismen de polikliniek hebt bezocht is er sprake van drie separate 

poliklinische dossiers. 

De klinische gegevens (bij opname in een ziekenhuis) , ook van meerdere ver

schillende specialismen, worden in de meeste ziekenhuizen bij elkaar in één 

dossier opgeborgen; het zogenaamde klinisch dossier. 

De verpleegkundige gegevens die bij een ziekenhuisopname worden vast

gelegd worden na het ontslag van de patiënt meestal in een apart, verpleeg

kundig , dossier opgeborgen. 

Een variant op de bovenvermelde wijze van archiveren is het zogenaamde 

unitdossier per specialisme. Dat wil zeggen dat zowel de klinische als de po

liklinische gegevens van een patiënt, per specialisme, in één dossier worden 

gearchiveerd. Slechts enkele ziekenhuizen in Nederland hanteren het echte 

unitdossier, hetgeen betekent dat alle medische informatie, zowel klinisch als 

poliklinisch , van alle specialismen waar de patiënt bekend, is in één dossier 

wordt gearchiveerd. 
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Wat is de status van het EPD (elektronisch patiënten dossier)? 

Zoals reeds eerder gememoreerd wordt de nodige patiëntinformatie op delen 

digitaal opgeslagen, maar van één geïntegreerd digitaal patiëntendossier is 

nog geen sprake. Dat dit gaat komen staat buiten kijf, maar wanneer is de 

grote vraag. Zo heeft niet alleen elke ZIS-Ieverancier (Ziekenhuis Informatie 

Systeem), maar ook vrijwel elk ziekenhuis daar een eigen kijk op; en juist dat 

zou wel eens dé bottleneck kunnen zijn. In het ene ziekenhuis legt men de 

anamnese digitaal vast aan de bron, in het andere ziekenhuis wordt deze in

formatie aan het papier toevertrouwd waarna deze documenten worden ge

scand. In het ene ziekenhuis wil men alle papieren patiëntinformatie gaan 

backlog scannen, in het andere ziekenhuizen past men scanning on demand 

toe (scannen op verzoek) . In het ene ziekenhuis zijn specialisten bereid om 

achter een scherm en toetsenbord plaats te nemen, in het andere ziekenhuis 

is daar geen sprake van . Hoeveel varianten wenst u nog? Er zijn (bijna) net 

zo veel varianten als Nederland ziekenhuizen telt. 

Wat de röntgenfoto's betreft, zien we dat deze in de meeste ziekenhuizen 

(vrijwel) uitsluitend digitaal worden opgeslagen. De röntgenmap met rönt

genfoto's is een uitstervend ras. 

Als we een kijkje nemen in de gemiddelde huisartspraktijk dan zien we dat de 

anamnese, het verloop van de ziekte en de medicatie tegenwoordig veelal in 

geautomatiseerde systemen worden vastgelegd . Verder hanteren de meeste 

huisartsen ook nog een zogenaamd brievenarchief. Dit houdt in dat alle cor

respondentie in de vorm van documenten wordt gearchiveerd in een dossier. 

Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan ontslagbrieven en andere cor

respondentie die de huisarts van de specialisten uit ziekenhuizen en andere 

externe organisaties ontvangt. Het opbergen van deze papieren informatie 

gebeurt in de regel op twee manieren: per patiënt of per gezin, waarbij de in

formatie per gezinslid achter zich in het gezinsdossier bevindende tabbladen 

wordt opgeborgen. 

Storage and Retrieval 

De patiëntendossiers in de ziekenhuizen worden in vrijwel heel Nederland op 

geboortedatum van de patiënt opgeborgen. De geboortedatum van de pa

tiënt wordt door middel van gekleurde stickers aan de buitenzijde van het dos-
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sier visueel gemaakt. Dit om een tweetal redenen : het zoeken op kleur gaat 

sneller dan op geschreven tekst (van bijvoorbeeld de naam) en een verkeerd 

opgeborgen dossier wordt meteen op basis van de afwijkende kleur herkend. 

Zo worden de dossiers van alle patiënten met een identieke geboortedatum 

naast elkaar gehangen, waardoor er kleurbanen in het archief ontstaan. Als 

bijvoorbeeld een rode kleurbaan onderbroken wordt door een groene stikker 

weet je automatisch dat een dossier verkeerd is opgeborgen. Overigens werkt 

deze methodiek het beste bij een systeem waarbij de mappen (lateraal) naast 

elkaar hangen en niet staan. 

Als we weer een blik werpen in de huisartspraktijk zien we dat de eerder 

genoemde brievendossiers in de ene praktijk op geboortedatum, zoals in de 

ziekenhuizen, en in de andere praktijk op (gezins)naam worden gearchi

veerd. 

Archieven: 

In de meeste ziekenhuizen worden de dossiers van de poliklinische patiën

ten die onder behandeling zijn , in een archief op de polikliniek (achter slot en 

grendel) opgeborgen. De klinische dossiers van de patiënten die opgenomen 

zijn , bevinden zich gedurende de opname vrijwel altijd op de betreffende ver

pleegafdeling. 

Als de poliklinische behandeling beëindigd is of als de patiënt uit het zieken

huis ontslagen is, komen de dossiers vrijwel altijd in een centraal medisch ar

chief (CMA) terecht. Afhankelijk van de ruimte in een ziekenhuis kan dat één 

groot centraal archief zijn, maar kunnen dat ook meerdere gedecentraliseerde 

archieven zijn. 

De manieren waarop de verschillende dossiers in het CMA worden gear

chiveerd zijn zeer divers. Het ene ziekenhuis brengt een scheiding aan tus

sen klinische en poliklinische dossiers, het andere ziekenhuis hangt deze 

bij elkaar in één archief. Het ene ziekenhuis hangt de dossiers per specia

lisme bij elkaar, het andere ziekenhuis hangt alle dossiers per patiënt (dus 

ongeacht het specialisme) bij en naast elkaar. De enige overeenkomst die 

we generaal in Nederland zien is dat de dossiers op geboortedatum worden 

gearchiveerd. 
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Statistieken wijzen uit dat ongeveer vier jaar na het beëindigen van een be

handeling de gemiddelde opvraagfrequentie van een dossier nog slechts en

kele procenten bedraagt. Dat wil zeggen dat na die vier jaar het overgrote 

merendeel van de patiëntendossiers nooit meer wordt geraadpleegd. Voor 

alle duidelijkheid, dit cijfer kan per specialisme en per ziekenhuis variëren. 

Om die reden , maar ook vanwege gebrek aan ruimte, kiezen ziekenhuizen er 

steeds vaker voor om oudere populaties dossiers extern, bij hiervoor op ver

antwoorde wijze geoutilleerde bedrijven, onder te brengen. Het behoeft geen 

uitleg dat hierbij waarborging op het gebied van inbraak, brand en privacy 

een eerste vereiste zijn. 

Privacybescherming 

Ter implementatie van de EU-richtlijn is in ons land enkele jaren geleden de 

Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) in de plaats gekomen van de 

Wet persoonsregistraties. Naast de WBP zijn er sectorspecifieke regelingen. 

In de context van de gezondheidszorg is dat de WGBO. Wat betreft de rela

tie tussen WBP en WGBO: gekozen is voor een model waarin beide wettelijke 

regelingen elkaar aanvullen. Dit betekent dat, op het terrein van de gezond

heidszorg, de WBP van toepassing is op al die zaken die in de WGBO niet ex

pliciet geregeld zijn . Daarbij is sprake van een belangrijk accentverschil: waar 

de WBP aangeeft onder welke condities persoonsgegevens verwerkt mogen 

worden , formuleert de WGBO een uit de behandelingsrelatie voortvloeiende, 

maar door de uitgangspunten van de algemene privacywetgeving begrensde, 

verwerkingsplicht. Voor de omgang met persoonsgegevens relevante bepa

lingen in de WGBO is dit de dossierplicht, de bewaarplicht en de aan patiënt 

toekomende rechten op inzage, aanvull ing, vernietiging en geheimhouding 

(BW boek 7, artikel 454-458) . 

Bron: "Aanbieding advies Bewaartermijn patiëntengegevens d.d. 1 april 2004" 

van de Gezondheidsraad aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport". 

Bewaartermijnen 

Alvorens het onderwerp bewaartermijnen aan de orde te stellen dient ver

meid te worden dat hier een onderscheid gemaakt dient te worden tussen 
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academische en niet-academische ziekenhuizen . De niet-academische zie

kenhuizen worden ook vaak algemene ziekenhuizen genoemd. 

Voor de academische ziekenhuizen zijn de Arch iefwet 1995 en het Arch ief

besiuit 1995 van toepassing . 

Op grond van een Beschikking krachtens de Arch iefwet is dezelfde bewaar

termijn voor medische gegevens van patiënten van toepassing als in de al

gemene ziekenhuizen , met uitzondering van operatieverslagen , 

anesthesieverslagen, patholoog-anatoomverslagen, ontslagbrieven , versla

gen van de spoedeisende hulp én bescheiden met gegevens over calamitei

ten. Deze documenten, ook wel kern- of basisdocumenten genaamd, moeten 

115 jaar, te rekenen vanaf de geboortedatum van de patiënt, worden be

waard. 

De overige ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen , zijn gehouden aan de 

op 1 april 1995 in werking getreden WGBO (Wet op de Geneeskundige Be

handelings Overeenkomst). Voor deze wet verwijzen we naar het Burgerlijk 

Wetboek, Boek 7, Artikel 446 tJm Artikel 468. 

De WGBO regelt behalve de bewaartermijnen van medische gegevens ook 

het informeren van de patiënt door de hulpverlener over de voorgenomen on

derzoeken en behandel ingen, het inrichten van een dossier, het verschaffen 

van inzage in het medisch dossier, het verstrekken van afschriften indien ge

wenst, aansprakelijkheden, bewaarplicht en vernietigingsplicht van medische 

gegevens. 

In artikel BW boek 7, artikel 454 wordt gesteld dat de hulpverlener een dossier 

dient in te richten m.b.t. de behandeling van de patiënt en dat gegevens be

treffende de behandeling bewaard dienen te worden . Die medische beschei

den dienen gedurende 10 jaren, of zo veel langer als redelijkerwijs uit de zorg 

van een goed hulpverlener voortvloeit , bewaard te worden . Na die 10 jaar, of 

zo veel langer dan noodzakelijk, moeten de medische gegevens dus vernietigd 

worden . De toevoeging "of zo veel langer" wordt beschouwd als een uitzonde

ringsgrond. Hier geldt dan niet "bewaren tenzij", maar "vernietigen tenzij". Dit 

valt eveneens op te maken uit de Memorie van Antwoord door de regering . 

Inmiddels is de bewaartermijn van 10 jaar, in afwachting van besluitvorming 
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over een advies van de Gezondheidsraad om te verlengen tot minstens 30 

jaar, met vijf jaar verlengd tot 15 jaar. 

Een derde wet die o.a. betrekking heeft op bewaartermijnen van medische ge

gevens is de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhui

zen) , welke van toepassing is voor patiënten die onvrijwillig zijn opgenomen 

in een psychiatrisch ziekenhuis, in een PAAZ (psychiatrische afdeling alge

meen ziekenhuis) , in een instelling voor verstandelijk gehandicapten of ver

pleegtehuizen. Op grond van artikel 56 van de wet BOPZ en artikel 2, lid 2 van 

het besluit patiëntendossier BOPZ dienen medische gegevens van patiënten 

5 jaar na beëindiging van de behandeling , of zo veel langer als voor een 

goede hulpverlening noodzakelijk is, bewaard te blijven. 
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Bewaartermijnen bij woningcorporaties 

Als particuliere organisaties vallen woningcorporaties niet onder de werking 

van de Archiefwet en het Archiefbesluit. 

Zoals elke onderneming kunnen woningcorporaties, met inachtneming van 

wet- en regelgeving zoals onder meer vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens en fiscale wetten , zelf bewaarter

mijnen vaststellen op basis van de waarde die aan documenten wordt toe

gekend en een zelf gemaakte risicoafweging . Vooral de informatiewaarde en 

juridische waarde spelen hierbij een belangrijke rol. 

Ook zullen woningcorporaties zelf een risico afweging moeten maken of zij bij 

digitalisering documenten ook in originele papiervorm willen blijven bewaren. 

Wanneer het digitale systeem en de verwerkingsprocedure de juistheid , vol

ledigheid , integriteit, controleerbaarheid en duurzaamheid van de gearchi

veerde documenten waarborgen behoeven deze niet ook nog eens in 

papiervorm worden bewaard. Gedurende de gehele bewaartermijn zijn de do

cumenten dan binnen een redelijke termijn te raadplegen en reproduceerbaar. 

Wanneer het origineel van een authentieke akte (bij voorbeeld notariële akte) 

of onderhandse akte (ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te die

nen als bij voorbeeld een huurcontract) wordt vervangen door vastlegging in 

een digitaal systeem, vervalt de dwingende bewijskracht van de oorspronke

lijke akte en wordt teruggevallen op de vrije bewijskracht. 

Om in voorkomende gevallen te kunnen terugvallen op de dwingende be

wijskracht kunnen de documenten waarmee een groot (financieel) belang ge

moeid is en waarbij wordt ingeschat dat de andere partij een hoog risico 

vormt, zowel digitaal voor raadpleging als ook in papiervorm worden bewaard. 

Het gaat dan om documenten als: 

- Overeenkomsten als koopovereenkomsten , lease-overeenkomsten, 

leveringsovereenkomsten, huurovereenkomsten (behalve overeenkomsten 

met bewoners) . 

- Polissen en aanhangsels van verzekeringen . 
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- Overeenkomsten van aanneming met gewaarmerkte tekeningen . 

- Opdrachten met offerte waaraan wordt gerefereerd. 

- Vergunningen met gewaarmerkte tekeningen. 

Daarnaast is het wettelijk verplicht de balans en staat van baten en lasten 

(jaarrekening) in papiervorm te bewaren. 

Praktische richtlijnen voor te hanteren bewaartermijnen 

Vanuit praktische overwegingen bewaartermijnen zo veel mogelijk dossier

gewijs hanteren en niet per individueel document. Dit geldt zowel voor dos

siers in papieren als in digitale vorm. 

Eenheiddossiers 

De dossiers met vaste objectgegevens per eenheid (woning, garage, winkel , 

bedrijfspand, woonwagen , standplaats en dergelijke) in de dynamische fase 

volledig bewaren zolang de eenheden in beheer zijn en er geen herbouw 

heeft plaatsgevonden. De bewaartermijn voor deze dossiers is tot 10 jaar na 

verkoop of sloop. 

De dossiers met de subjectgegevens (huurder, koper en dergelijke) per een

heid over de huidige contractant volledig in de dynamische fase bewaren tot 

het moment dat de overeenkomst is opgezegd en in de semi-statische fase 

tot de relatie financieel geheel is afgewikkeld. Na de totale financiële afwik

keling deze dossiers nog 5 jaar bewaren in de statische fase in verband met 

de wettelijke verjaringstermijn. 

Complexdossiers 

De complexdossiers blijven dynamisch zolang een complex in beheer is. In 

verband met de verjaring van mogelijke rechtsvorderingen dienen de com

plexdossiers bewaard te worden tot 30 jaar na verkoop of sloop. Om zonodig 

te kunnen terugvallen op de dwingende bewijskracht, de originele vergun

ningen, overeenkomsten en de daarbij behorende tekeningen dienen ook ge

durende de gehele bewaartermijn deze in papiervorm bewaard te blijven. 

Projectdossiers 

De dossiers over bouwtechnische projecten , uitgezonderd onderhoudspro

jecten, gaan na de technische oplevering van de projecten over naar de se-
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mistatische fase. Pas wanneer de projecten geheel zijn afgerond nadat de fi

nanciële afwikkeling heeft plaatsgehad, de dossiers onderbrengen in de sta

tische fase. 

In verband met de verjaringstermijn van mogelijke rechtsvorderingen de pro

jectdossiers bewaren tot 30 jaar na verkoop of sloop van de eenheden en/of 

complexen die deel uitmaken van een project. Om in voorkomende gevallen 

te kunnen terugvallen op de dwingende bewijskracht, de originele vergun

ningen, overeenkomsten en de daarbij behorende tekeningen dienen ook 

deze gedurende de gehele bewaartermijn in papiervorm bewaard te blijven .. 

Dossiers onderhoudsprojecten 

Van onderhoudsprojecten dienen de dossiers over het lopende en voor

gaande onderhoudsproject bewaard te worden. Na de oplevering van weer 

een volgend nieuw onderhoudsproject, wordt het dossier over het voorgaande 

onderhoudsproject nog 7 jaar bewaard na financiële afwikkeling. 

Tekeningen 

Tekeningen worden afzonderlijk bewaard in een tekeningenarchief in papier

vorm of in een CAD-systeem. Hierin worden alleen de meest recente actuele 

tekeningen bewaren. Tekeningen met een juridische waarde (gewaarmerkte 

tekeningen) die bij voorbeeld behoren bij een bouwvergunning of overeen

komst van aanneming in papiervorm bewaren bij de betreffende vergunning 

of overeenkomst in het betreffende complex- of projectdossier om in voorko

mende gevallen te kunnen terugvallen op de dwingende bewijskracht. 

In verband met de verjaringstermijn van mogelijke rechtsvorderingen worden 

de complex- of projectdossiers bewaard tot 30 jaar na verkoop of sloop van 

de eenheden die deel uitmaken van een complex of project. 

Algemene dossiers 

De bewaartermijnen voor documenten over algemene onderwerpen is sterk 

afhankelijk van het onderwerp en de informatiebehoefte. 

RVC-dossiers 

De dossiers met betrekking tot de Raad van Commissarissen worden onbe

perkt bewaard in verband met de historische waarde voor de organisatie. 
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OR-dossiers 

De dossiers met betrekking tot de Ondernemingsraad onbeperkt bewaren in 

verband met de historische waarde voor de organisatie. 

MT-dossiers 

De dossiers met betrekking tot het Management team onbeperkt bewaren in 

verband met de historische waarde voor de organisatie. 

Personeelsdossiers 

De dossiers per individueel personeelslid tijdens het dienstverband op grond 

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens regelmatig opschonen. Gege

vens mogen slechts worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor het 

doel waarvoor de gegevens worden bewaard . Voor fiscale of financiële ge

gevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Bij beëindiging van het dienst

verband de meeste gegevens na 2 jaar vernietigen. 

Documenten die ook na 2 jaar nog relevant kunnen zijn bewaren. Dit kan bij

voorbeeld noodzakelijk zijn in het geval van arbeidsconflicten. 

Personeelsdossiers van topfunctionarissen kunnen na opschoning onbeperkt 

worden bewaard in verband met de historische waarde voor de organisatie. 

Dossiers jaarlijkse huuraanpassing 

De dossiers per jaar met voorstellen/aanzeggingen/mededelingen jaarlijkse huur

aanpassingen 1 jaar bewaren in verband met mogelijke bezwaarprocedures. 

Dossiers afrekening bijkomende kosten 

De dossiers per jaar met afrekeningen bijkomende kosten bewaren tot 5 jaar na 

afwikkeling in verband met de verjaringstermijn voor betalingsverplichtingen. 

Boekhouding 

De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die deel uitmaken van 

de boekhouding 7 jaar bewaren. De balans en staat van baten en lasten Uaar

rekening) moeten op papier worden bewaard. 

Voor de documenten die betrekking hebben op de projectadministratie van 

nieuw gebouwde (of zeer ingrijpend verbouwde) onroerende zaken geldt vol

gens de Wet op de Omzetbelasting een bewaartermijn van 10 jaar. 
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De archiefpraktijk bij DSM 
Beleid en bewaartermijnen 

1. Inleiding 

Met deze beknopte bijdrage wil het Centraal Archief DSM de lezer inzicht 

geven, niet alleen in de huidige archief- en bewaartermijnenpraktijk, maar ook 

in de inzichten van het Centraal Archief DSM op archiefgebied en de veran

deringen die op het gebied van het archiefbeheer gaande zijn. 

Bij DSM wordt wereldwijd het Engels als voertaal gehanteerd. Om die reden 

komen dan ook in deze bijdrage een aantal Engelse termen voor, overigens 

met vermelding van de Nederlandse betekenis. 

2. Archiefbeleid I missie 

Het archiefbeleid ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 

• Corporate Staff Departments, Business Units en Service Units (bedrijfs

onderdelen) zijn zelf verantwoordelijk voor hun archiefbeheer, wat vast

gelegd is in een z.g. "Corporate Requirement". 

• Het Centraal Archief DSM is belast met de vorming en het beheer van 

een concernarchief. 

De missie van het Centraal Archief DSM bestaat uit onderstaande vier pij

lers; de afdeling: 

• is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en zo nodig bijstellen van het ar-

chiefbeleid voor DSM; 

• is verantwoordelijk voor de vorming van het concernarchief; 

• ontwikkelt methoden en systemen op archiefgebied ; 

• biedt services t.b.v. DSM- bedrijfsonderdelen, vooral in de regio, zoals 

het beschikbaar stellen van beperkte depotfaciliteit, het houden van een 

centrale contractenregistratie, scanning (on de mand en backlog), het re

gelen van vernietiging. 
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De afdeling is binnen DSM centraal aanspreekpunt voor archiefaangelegen

heden (advisering / klankbordfunctie). Externe partijen binnen Nederland kun

nen bij de afdeling terecht als het gaat om verzoeken om informatie uit de 

DSM- archieven. 

3. De praktijk van bewaren of vernietigen 

Uitgangspunt: functies van archief. 

Het Centraal Archief hanteert het uitgangspunt dat archief twee functies heeft, 

namelijk een bewijsfunctie en een informatiefunctie. De waarde van het ar

chief wordt bepaald door deze twee functies. Zodra archiefdocumenten niet 

meer dienen voor bewijs en informatie, zijn deze niet meer van waarde voor 

de bedrijfsvoering en worden dus ofwel vernietigd ofwel overgedragen aan 

een externe instantie, bijvoorbeeld een Rijksarchiefbewaarplaats. 

Vanuit deze redenering vervult het Centraal Archief DSM dan ook een van 

haar hoofdtaken, namelijk de vorming en het beheer van het concernarchief. 

Vorming en beheer van het concernarchief. 

De focus voor de vorming van het concernarchief ligt op de eerste plaats op 

de archieven van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de 

Corporate Staff Departments (concernstaven). Samen met "de klant" stelt het 

Centraal Archief DSM een lijst op van records (archiefdocumenten) die tot 

het concernarchief gaan behoren. Deze "selectielijst" wordt geaccordeerd 

door de manager van deze bedrijfsonderdelen. De aldus als "Corporate Re

cords" aangewezen archiefdocumenten gaan vanaf dat moment deel uitma

ken van het concernarchief. Aan deze "Corporate Records" wordt de 

bewaartermijn "bl ijvend" toegekend . 

Naast de genoemde reguliere aanwas van Corporate Records, komt het 

ook voor dat incidenteel documenten als Corporate Records worden aan

gewezen. Dat kan het geval zijn, zowel voor concernstaven als voor andere 

bedrijfsonderdelen. Voorbeelden zijn archiefdocumenten met betrekking tot 

desinvesteringen, acquisities, bijzondere gebeurtenissen. Verder beheert 

het Centraal Archief DSM archieven van voormalige bedrijfsonderdelen van 
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DSM , waar geen ander DSM-bedrijfsonderdeel eigenaar van kan zijn . 

Het Centraal Archief DSM beheert ook een archiefdepot voor opslag en be

heer van analoge documenten zoals papier en microfilm. Dit archiefdepot be

vindt zich in het DSM-hoofdkantoor te Heerlen , waar tevens het Centraal 

Archief DSM gevestigd is. Daarnaast beheert de afdeling tevens het digitale 

archiefdepot. 

4. Digitale werkomgeving I kansen 

Sinds 2002 worden bij het Centraal Archief DSM Corporate Records in een 

Records Management (RM-) omgeving opgeslagen en beheerd. Dit systeem 

voldoet aan de gangbare internationale en nationale normen op het gebied 

van archiefbeheer en digitale duurzaamheid. 

Concernstaven archiveren deels rechtstreeks in dit RM-systeem, deels dra

gen zi j Corporate Records over, die vervolgens door het Centraal Archief 

DSM in het RM-systeem worden opgenomen. 

Voor elke concernstaf wordt in het RM-systeem een "folderstructuur" (map

penstructuur) aangemaakt op basis van de bovengenoemde selectielijst. 

Mits goed doordacht ingezet, kunnen met een Records Management-sys

teem aanzienlijke voordelen worden behaald, zoals: 

• Folder(mappen)structuur is helder; alleen de in de selectielijsten aange

geven Corporate Records worden er in gearchiveerd; de gebruiker is be

kend met de structuur en is ook gebonden om volgens de structuur te 

werken . Deze ingebouwde structuur brengt uniformiteit en discipline. 

• Vernietiging kan in de tijd gezien handmatig of automatisch plaatsvinden. 

• De "records" die eenmaal definitief zijn gemaakt, kunnen niet meer wor

den verwijderd. Wel kan van een record een nieuwe versie worden ge

maakt. Dit kan vooral belangrijk zijn in het kader van interne en externe 

verantwoording . 

• Het systeem "logt" alle handelingen, d.W.Z. je kunt altijd traceren door wie 

wat en wanneer is uitgevoerd. 

• De inzage van informatie kan optimaal worden beveiligd , onder andere 

door middel van autorisaties. 
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Momenteel wordt er binnen DSM nagedacht over een wereldwijd ECM (En

terprise Content Management*)- beleid. Het Centraal Archief DSM is hierbij 

een van de gesprekspartners. De afdeling heeft expertise op het gebied van 

Records Management, een wezenlijk onderdeel van Enterprise Content Ma

nagement. Met ECM software is het mogelijk om wereldwijd te werken in een 

gestructureerde digitale werkomgeving. In deze omgeving ligt integratie van 

de archieffunctie in de bedrijfsprocessen binnen handbereik. Uiteraard moe

ten dan wel zaken als de archiefstructuur, de bewaartermijnen en autorisaties 

goed worden doordacht en geregeld. 

Tot slot 

In de huidige, ook binnen DSM snel veranderende omgeving , is het voor het 

Centraal Archief DSM belangrijk om op het gebied van archiefbeleid en ar

chiefbeheer pro-aktief in te spelen op deze veranderingen . Dat is een be

langrijke uitdaging van het Centraal Archief DSM. 

Wij hopen dat met deze bijdrage een beeld is gegeven van de archief- en be

waartermijnenpraktijk bij DSM en de opvattingen op archiefgebied die het 

Centraal Archief DSM uitdraagt. 

* Oe term "Enterprise Content Management" behoeft enige toelichting. 

Allereerst de term "content": daarmee bedoelen we alle "inhoud" van het 

softwaresysteem; informatie en documenten die gerelateerd zijn aan de 

bedrijfsprocessen, zoals documenten in diverse formaten: Word, Excel, 

Power Point, POF, JPEG, XML, e-mailberichten, webpublicaties. In ECM

termen, die veelal uit het Engels afkomstig zijn, noemen we dit ook wel "re

cords". Een record kan elke set van informatie of elk document zijn, maar 

moet als zodanig door de "owner" (eigenaar) worden aangewezen. Dat ge

beurt door aan het record de status van "definitief" toe te kennen. Daarna 

kan het record in principe niet meer worden gewijzigd en is het "cap tu red" 

(opgesloten of gevangen) in het systeem. Enterprise Content Management 

is het proces waarbinnen de content gedurende de levenscyclus (van de 

creatie c.q. ontvangst tot aan vernietiging c.q. overdracht) wordt verwerkt, 

beheerd, gearchiveerd en vernietigd. Het omvat dus zowel de dynamische 

als de statische fase van de archiefdocumenten. 
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bij een Universiteitsarchief 

Selectiecriteria voor bewaartermijnen 

Toepassing en gebruik van een basis selectiedocument. 

In de jaren '80 ontstond er een verandering in het denken over het archief

beheer. De gedachte "Wat kan ik vernietigen?"staat niet langer meer voorop. 

Het gaat meer op de gedachte "Wat moet ik echt bewaren". 

Deze verandering werd gestuurd door twee ontwikkelingen in de politiek. Ten 

eerste werd het duidelijk dat er iets niet deugde op het gebied van de infor

matievoorziening bij het rijk. Een belangrijke beïnvloedingsfactor daarbij was 

de parlementaire enquête over de bouwsubsidies en een rapport van de Al

gemene Rekenkamer getiteld "Archiefbeheer en -behoud". 

Het parlement stelde daarop vragen aan de bewindslieden van de ministeries 

voor Binnenlandse Zaken en Welzijn , Volkshuisvesting en Cultuur. Dit leidde 

tot het veelbesproken rapport "Omslag in Opslag". Daarin staat onder andere 

dat informatie slechts bestaansrecht heeft als het een belang dient. Het rap

port noemde de volgende vier belangen: 

• Dat voor de bedrijfsvoering 

• Dat voor de verantwoording 

• Dat voor later historisch onderzoek 

• Groter vernietigingsproblematiek 

Een tweede ontwikkeling die plaats vond werd gestart door de commissie 

met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het archiefwezen, die in 1982 

een discussienota "Archiefbeleid"publiceerde. Hierin werden de kaders aan

gegeven voor een toekomstig archiefbeleid , wat zou resulteren in de Ar

chiefwet 1995. De Archiefwet 1995 is een cultuurwet en dient in de eerste 

plaats om belangrijk cultureel erfgoed veilig te stellen. 

Enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Archiefwet 1962 zijn het 

terugbrengen van de overbrengingstermijn van 50 naar 20 jaar en het invoe

ren van de vernietigingsplicht. De radicale verkorting van de overbrengings-
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termijn betekende dat er een grote hoeveelheid archiefmateriaal versneld 

over gebracht moest worden naar de verschillende archiefdiensten. Veel van 

dit materiaal was nog onbewerkt en diende eerst geselecteerd te worden . De 

toenmalige methode van selectie en vernietiging schoot daar in tekort en er 

moest dus een nieuw selectie instrument ontwikkeld worden . 

PIVOT 

In mei 1991 werd door de Algemene Rijksarchivaris de projectorganisatie 

PIVOT in het leven geroepen. PIVOT (Project Invoering Verkorting Overbren

gingstermijn) moest gaan zoeken naar een nieuw selectie instrument. De tra

ditionele selectiemethoden waren te arbeidsintensief en dus te kostbaar om 

de enorme hoeveelheid papier, die in korte tijd bewerkt en overgebracht 

diende te worden door overheidsinstanties, adequaat aan te pakken. 

Het standpunt van PIVOT is dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het 

gezichtspunt van het overheidsorgaan of de organen die deze documenten 

in het kader van hun taak hebben ontvangen of geproduceerd. Niet de infor

matiewaarde van de documenten, maar de waardebepaling van handelingen 

staat centraal. Daarbij wil PIVOT met het resultaat van de selectie op basis 

van dit doel bronnen voor de kennis van en het inzicht in de Nederlandse sa

menleving (en cultuur) veiligstellen voor blijvende bewaring. 

De methode om dit te bereiken is het institutioneel onderzoek. Deze methode 

is in de afgelopen jaren ontwikkeld aan de hand van praktijkervaringen en 

nieuwe theoretische inzichten uit binnen- en buitenland. Via wet- en regelge

ving en andere bestuurlijk-organisatorische bronnen wordt na gegaan welke 

handelingen overheidsorganen verrichten . Op basis van de handelingen kan 

achterhaald worden welke neerslag er in principe zou moeten zijn. Met andere 

woorden, de selectie vindt plaats op basis van de handeling i.p.v. op basis 

van het archiefstuk zelf. 

Om het noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van de overheidsor

ganen is PIVOT eerst gestart met institutionele onderzoeken bij ministeries. 

Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt de Methode van Institutioneel On

derzoek (MlO), neergelegd in de brochure 'Handelend optreden' (PIVOT bro

chure, 's Gravenhage 1994). De resultaten van een institutioneel onderzoek 
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worden beschreven in een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) . 

Een RIO is een contextbeschrijving van een beleidsterrein waarop de over

heid handelend optreedt en omvat: 

1. een historische schets van (de ontwikkeling van) het beleidsterrein 

waarop het onderzoek betrekking heeft, inclusief: 

- de doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein 

- de overheidsorganen, de actoren genoemd 

- de onderlinge relaties tussen overheidsorganen 

- de ontwikkeling van de beleidsinstrumenten 

- een beschrijving van het taakgebied waartoe het beleidsterrein 

behoort. 

2. een overzicht van de handelingen, waarvoor overheidsorganen verant

woordelijkheid dragen, inclusief: 

- de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum) 

- de grondslag (bron van elke handeling 

- het product van de handeling (indien bekend) 

- (zo mogelijk) een thematische of procedurele ordening van de 

handelingen, waardoor men de handelingen in hun context kan zien. 

Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de handeling. Een 

handeling is een complex van activiteiten, gericht op de omgeving, dat een 

orgaan op grond van attributie of delegatie verricht ter vervulling van een 

taak en voor het verrichten waarvan dat orgaan verantwoordelijk is. Als bron 

voor het beschrijven van het handelen wordt niet alleen officiële wet- en re

gelgeving gebruikt en de daaruit voortvloeiende algemene maatregelen van 

bestuur, regelingen en beschikkingen, maar ook jaarverslagen, staatsal 

manakken, archieven, tijdschriften of andere literatuur. Daarnaast vormen 

interviews met beleidsmedewerkers en andere deskundigen op het beleids

terrein een bron van informatie. 

Naast het begrip handeling neemt het begrip actor in het institutioneel on

derzoek een belangrijke plaats in . Het begrip actor wordt gedefinieerd als een 

overheidsorgaan, een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op 

een beleidsterrein. 

De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO, worden 

daarna verwerkt in een selectie-instrument: het basis selectiedocument 
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(BSD) .Het BSD voldoet aan de bepalingen gesteld in de Archiefwet 1995. 

Het BSD is een lijst van handelingen die elk voorzien zijn van de waardering 

'bewaren' of 'vernietigen". 

Het RIO en BSD kunnen worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van 

een structureel documentair informatieplan (DSP) . 

De praktijk 

Eén van de grote veranderingen die het werken met een BSD met zich mee 

brengt, is de selectie en vernietiging van archiefbescheiden op basis van han

delingen . In het verleden werd er gebruik gemaakt van vernietigingslijsten. 

Hierin werden verzamelingen van archiefbescheiden genoemd die voor ver

nietiging aanmerking kwamen. Het betroffen hier vaak verzamelingen die al 

geplaatst waren in het semistatische archiefdepot (SSA) en waar geen se

lectie op bewaren of vernietigen was toegepast. 

Een ander groot probleem was en is de kleine personele bezetting van het 

SSA, dit is weer afhankelijk van de grote van de organisatie. Dit in tegenstel

ling tot het dynamisch archief waar een groot aantal medewerkers bezig is 

met het beheer van de dynamische archiefverzameling. 

De beheerder van het SSA was verantwoordelijk voor schoning en selectie 

aan de hand van de vernietigingslijst. Na de selectie was nog een verdere 

bewerking noodzakelijk om het archief gereed te maken voor overbrenging 

naar een archiefbewaarplaats. De eerder genoemde minimale personele be

zetting van het SSA was er de oorzaak van dat er achterstanden ontstonden 

in bewerking van de archieven en vond er daardoor geen overbrenging plaats. 

De komst van het BSD maakte het mogelijk om hier radicaal verandering in 

te brengen . Er zijn twee belangrijke aspecten te noemen die voor de selectie 

van belang zijn: 

1. Iedere handeling is gewaardeerd op "bewaren" of "vernietigen". 

2. Van iedere actor is beschreven welke handeling wordt uitgevoerd. 

Wat betekent dit nu precies in de dagelijkse praktijk? 

Een medewerker in het dynamisch arch ief bepaalt in de eerste plaats voor 

welke actor een archiefstuk is bedoeld . Is dit vast gesteld, dat kan in het BSD 

naar de betreffende handeling worden gezocht waar het archiefstuk betrek

king op heeft. Het is dan eenvoudig om vast te stellen of het archiefstuk on-
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derdeel is van een handeling die voor "bewaring" of "vernietiging" in aanmer

king komt. Het is dus mogelijk om veel eerder de archiefbescheiden te se

lecteren: namelijk in de dynamische fase als de archiefbescheiden aan de 

verzameling worden toegevoegd. 

De voordelen hiervan zijn: 

1. Vernietigbare archiefbescheiden en te bewaren bescheiden kunnen 

apart gearchiveerd worden. 

2. Aan de hand van het BSD is het mogelijk om in de dynamische fase al 

een vernietigingsjaar aan de bescheiden te geven. 

3. Omdat er minder eisen worden gesteld aan de bewaring van vernietig

bare bescheiden, kunnen er eenvoudigere en goedkopere materialen 

gebruikt worden om deze te archiveren. 

4. Te bewaren informatie kan onmiddellijk op de juiste manier geconser

veerd worden. 

5. De beheerder van het semi-statische depot hoeft geen selectie meer uit 

te voeren. 

6. De verzameling kan op vernietigingsjaar worden weggezet, wat leidt tot 

een ruimte besparing in het depot. 

7. De beheerder kan jaarlijks de te vernietigen archiefbescheiden afvoe

ren ter vernietiging 

8. Er is zicht op het materiaal dat t.Z.t. overgebracht moet worden naar 

een archiefbewaarplaats. 

9. De bewerking van de archieven vindt plaats in de dynamische fase 

waar er voldoende medewerkers zijn om de werkzaamheden uit te voe

ren. 

10. Omdat de selectie al is uitgevoerd in de dynamische fase, ontstaat er 

geen achterstand meer in de te bewerken archieven. Hierdoor is de or

ganisatie in staat om archiefdelen op tijd over te brengen naar een ar

chiefbewaarplaats. 

11. Door de ordening op handeling wordt het relatief eenvoudig om een in-

ventaris te generen van over te brengen archiefbescheiden. 

Deze methode wordt selectie aan de bron genoemd. De erfgoedinspectie 

heeft aangegeven dat deze manier van werken voorkomt dat organisaties te 

maken krijgen met achterstanden in hun archiefbewerking. In de nota "ver

betering informatie en archiefbeheer rijksoverheid" die in juni 2006 is aange-
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boden aan het parlement wordt deze selectiemethode gepropagandeerd. Het 

wordt voorlopig gezien als de enige mogelijkheid om archieven beheersbaar 

te houden. 

Dit geldt ook voor de digitale archieven van de overheid die onbeheersbare 

proporties dreigen aan te nemen. Door het toekennen van metadata aan di

gitale documenten bij de vorming van het archief kan er voorkomen worden 

dat de archieven onbeheersbaar worden. 

Een organisatie kan aan de hand van de handelingen achterhalen welke di

gitale informatie aanwezig moet zijn . Daarmee wordt het in staat gesteld om 

te bepalen of deze bestanden voor bewaring of vernietiging in aanmerking 

komen . Zo kan dus de informatie worden veilig gesteld . Is vastgesteld dat het 

digitale bestanden betreft, dan kan worden besloten om deze te archiveren 

en zo aan de eis te voldoen dat archiefbescheiden in hun oorspronkelijke 

staat bewaard dienen te worden. 

Daarnaast wordt het mogelijk om de toegankelijkheid van deze bestanden te 

waarborgen , door migratieprotocollen op te stellen. Op deze manier wordt 

voorkomen dat de informatie niet meer raadpleeg baar is en in zijn oorspron

kelijke vorm behouden blijft. 

Binnen dit proces van archiefbeheer kunnen naast de Archiefwet 1995, het 

Archiefbesluit en de diverse ministeriële regelingen , ook nationale en inter

nationale normen een rol spelen die niet door de overheid zijn opgesteld. 

Denk hierbij aan: 

• NEN-ISO 15489-1 informatie en documentatie, informatie en archiefma

nagement, 

• ISO 8020, standaarden voor Record Managementsystemen Neder

landse Overheid, gebaseerd op REMANO. 

• MoReq2. Model Requirements for the Management of Electronic Re-

cords, 

• NEN-ISO 23081, metadata for records standard. 

Het voordeel van deze normen en regels is, dat ze zijn toegesneden op de 

praktijk en gericht zijn op de praktische toepassing. Dit in tegenstelling tot de 

Archiefwet 1995, die slechts het kader schept waarbinnen archiefbeheer dient 

plaats te vinden. 
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Organisaties kunnen met deze normen doeltreffend hun archiefbeheer aan

pakken. 

Het BSD kan ook gebruikt worden voor andere activiteiten die niet direct te 

maken hebben met selectie en vernietiging van archiefbescheiden. 

Een organisatie kan het BSD als ordeningskenmerk gebruiken voor de ar

chieven. In dit geval worden archiefbescheiden geordend op de handelingen 

en wordt er geen gebruik meer gemaakt van een specifieke code zoals de 

Basis Archief Code (BAC) . 

Het voordeel hiervan is dat handelingen een proces beschrijven en daardoor 

herkenbaarder is voor de raadplegers van een archief. Hierdoor zijn ze snel

ler in staat om de gewenste informatie te vinden. 

Dit in tegenstelling van archiefcodes, zoals de BAC, die meestal alleen voor 

specialisten en archiefmedewerkers zijn opgesteld . 

Naast de vele voordelen zijn er ook nadelen te noemen voor het werken met 

een BSD. 

Het eerste probleem is de complexiteit van een BSD en het abstractieniveau 

waarop de handelingen zijn geformuleerd. Het vereist van archiefmedewer

kers een goede kennis van wet- en regelgeving die van toepassing is op de 

organisatie en welke taken daaruit voortvloeien voor de verschillende actoren. 

Een foute interpretatie kan leiden tot vernietiging van archiefbescheiden die 

blijvend bewaard hadden moeten worden . Dit vereist een ander kennisniveau 

van de archiefmedewerkers. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het hier

bij ook schort aan de aandacht die hieraan wordt geschonken binnen de 

(archief)opleidingen. 

Dit betekent dat archiefmedewerkers door middel van deductie en kennis van 

de organisatie moeten bepalen onder welke handeling archiefbescheiden ge

plaatst moeten worden. Men kan zich afvragen of het abstractieniveau van de 

handelingen in BSD verlaagd moet worden , waardoor het voor archiefmede

werkers eenvoudiger wordt om handelingen aan een proces toe te kennen . 

De Raad van Cultuur is hier tegen omdat dit in strijd is met de grondbegin

selen van de methode. 

Het bovenstaande houdt in dat veel scholing plaats moet vinden op de werk

vloer. 
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De vraag is dan ook of een organisatie daar de tijd, de expertise en het per

soneel voor heeft. Om het hoofd te bieden aan deze problematiek hebben de 

overlegorganen van de hoofden DIV van universiteiten en universitaire me

dische centra besloten om zelf een cursus te ontwikkelen en die aan te bie

den aan archiefmedewerkers om deze bij te scholen op het gebied van 

selectie en vernietiging en het werken met een BSD. 

Daarnaast is er de ontwikkeling op het gebied van procesgericht archiefbe

heer. In tegenstelling tot een BSD waarbij wordt uit gegaan van de wettelijke 

taken binnen een bepaald beleidsterrein, richt procesgericht archiefbeheer 

zich op de processen die binnen een organisatie plaats vinden. 

Is daar dan een verschil tussen? Jazeker. 

Procesgericht archiefbeheer richt zich op alle activiteiten van een organisa

tie, die nodig zijn voor de uitvoering van taken op het gebied van beleid, be

stuur en inrichting. 

Deze processen vinden plaats binnen een breder beleidskader dan een spe

cifiek BSD, waarin de handelingen zijn beschreven binnen één beleidsterrein. 

Dit heeft o.a. als voordeel dat processen duidelijker het handelen van een or

ganisatie weergeven. 

Hierdoor kunnen werkprocessen duidelijker en eenvoudiger beschreven wor

den en is het voor archiefmedewerkers makkelijker om onderwerpen binnen 

een werkproces te plaatsen . 

Om de selectie en schoning uit te voeren moeten de processen wel gewaar

deerd worden op "bewaren" of "vernietigen". Hiervoor is een BSD noodzake

lijk. De processen zijn een afgeleide van het handelen van een organisatie en 

in een BSD zijn deze handelingen gewaardeerd. Door aan een proces een 

handeling te koppelen past men de selectiecriteria bewaren of vernietigen toe. 

Procesgericht archiefbeheer maakt het mogelijk om het selectieproces te ver

eenvoudigen, waardoor de bewerking van de archieven doeltreffend kan wor

den uitgevoerd. 

Een ander probleem is de looptijd van een BSD. Als het namelijk is vastge

steld geldt het voor een periode van 20 jaar. Het probleem is echter dat wet 

en regelgeving constant aan veranderingen onderhevig zijn. Zo komen er 
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nieuwe wetten, veranderen bevoegdheden van actoren of voeren actoren be

paalde taken niet meer uit. Dit betekent dus dat de handelingen beschreven 

in een BSD, niet een juiste weergave zijn van de werkelijkheid. Het is voor 

een organisatie die met een BSD werkt dus heel belangrijk om goed op de 

hoogte te zijn van dergelijke ontwikkelingen. 

Het gevaar bestaat dat er archiefbescheiden vernietig worden die bewaard 

hadden moeten blijven. 

Een organisatie zal intern dus afspraken moeten maken over het onderhoud 

en actualisatie van het BSD. 

De Nederlandse universiteiten en de universitaire medische centra hebben 

hiervoor werkgroepen ingesteld, die zich bezighouden met het actualiseren 

van het BSD voor het beleidsterreinen onderwijs en onderzoek, openbare en 

bijzondere universiteiten en academische ziekenhuizen. Op die manier voor

komen ze dat er problemen kunnen ontstaan bij de selectie en bewerking van 

hun archieven. De werkgroepen zorgen er voor dat er nieuwe handelingen 

worden geformuleerd die rekening houden met veranderingen in wet en re

gelgeving. Waar nodig wordt het abstractie niveau van handelingen verlaagd, 

zodat de archiefmedewerkers in staat zijn er doeltreffend mee te werken. 

Een bijkomend voordeel is dat medewerkers van de universiteiten en de uni

versitaire medische centra de verschillende BSD's eenvoudig kunnen raad

plegen omdat ze dezelfde structuur hebben. 

Naast deze activiteiten nemen zij deel aan het Interdepartementaal Platform 

Selectievraagstukken (I PS). Hierin zitten vertegenwoordigers van de depar

tementen die betrokken zijn bij de beleidsvorming over selectievraagstukken. 

Op deze manier zijn de universiteiten en universitaire medische centra be

trokken bij toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. 

Als conclusie mag gesteld worden dat het BSD, als selectie-instrument, niet 

meer weg te denken valt uit het moderne archiefbeheer. De selectiemethode 

is essentieel voor de beheersbaarheid en toegankelijkheid van de huidige en 

toekomstige archieven. Niet alleen in de dynamische maar ook in semistati

sche depots. Dit geldt niet alleen voor de klassieke papieren archieven maar 

zeker ook voor de digitale archieven, die de komende jaren in aantal en om

vang explosief zullen toenemen. 
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Bijlagen 
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Termenlijst 

Toelichting: 

Onderstaande lijst is zeker geen complete lijst met archieftermen , maar spe

cifiek voor deze uitgave samengesteld uit een selectie uit de termen lijst van 

de GO opleidingen, aangevuld met een aantal in deze uitgave gebruikte En

gelstalige termen . 

Adressantenbundel 

Een bundel archiefstukken, afkomstig van of gericht aan één zelfde 

(rechts)persoon. 

Archief 

Het geheel van archiefstukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, 

persoon of groep personen. 

Archiefanalyse 

(Het vervaardigen van) een overzicht van de bestaande (deel)archieven van 

een instelling, persoon of groep personen en de gehanteerde regels voor de 

vorming en het beheer, waaronder de toegepaste wijze van ordenen en ont

sluiten binnen elk (deel)archief. 

Archiefbeheer 

Geheel van normen, plannen , procedures en activiteiten gericht op de ar

chiefvorming , de archiefbewerking , het beheer van de archiefdepots, de 

daarin berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan. 

Archiefbestanddeel 

Verzamelnaam voor zowel bundels als andere groeperingen van archiefstukken. 

Archiefcode 

Een stelselmatig ingedeeld overzicht van begrippen (onderwerpen of rubrie

ken) ten behoeve van het rangschikken van archiefstukken. 
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Archiefdeel 

Een onderdeel van een (deel)archief dat als totaal geordend is op basis van 

de bedrijfsfuncties (functionele ordening) . 

Archiefdocumentatie 

Het geheel van activiteiten gericht op het verfijnd ontsluiten van archiefstuk

ken ten behoeve van het geven van informatie daaruit. 

Archiefplan 

Algemene benaming voor het geheel van documenten waarin de wijze van ar

chiefbeheer is vastgelegd zoals de Nota archiefbeleid, het Structuurplan en 

de Ordeningsplannen. 

Archiefstructuur 

De structuur die wordt aangebracht in een archief door middel van het toe

passen van een directe ordening. 

Archiefstukken 

(Synoniemen: Archivalia; Archiefbescheiden) 

AI die documenten die ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd zijn om 

te berusten onder de instelling, persoon of groep personen die deze heeft 

ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling van 

zijn/haar taken. 

Archivalia 

(Synoniemen: Archiefstukken; Archiefbescheiden) 

Meervoud van archiefstuk. 

Archivistiek 

(Synoniem: Archiefwetenschap) 

De kennis van het ordenen en beschrijven van archiefstukken. 

Authenticiteit 

De mate van betrouwbaarheid van de orig inaliteit en herkomst van een do

cument, een bericht, een gegeven of een ander object. 
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Bedrijfsgeschiedenis 

Het onderdeel van de economische geschiedenis dat het verleden vanuit het 

gezichtspunt der bedrijven bestudeert en het bedrijf, groepen van bedrijven , 

het bedrijfsleven als geheel of enigerlei element ervan, bijvoorbeeld een on

dernemer of ondernemers, tot speciaal object of studie maakt. 

Bewaartermijn 

De termijn waarna over het al dan niet vernietigen van archiefstukken wordt 

beslist. 

Bundel 

Begrip ter aanduiding van elke enkelvoudige of samengestelde groepering 

van archiefstukken. 

Coderen 

Het toekennen van notaties aan een archiefcode. 

Compliance 

Een begrip dat aanduidt dat een organisatie werkt in overeenstemming met 

vigerende wet- en regelgeving. 

Deelarchieven 

Archiefbestanddelen veroorzaakt door activiteiten van organisatorische be

drijfseenheden, of archiefbestanddelen veroorzaakt door bepaalde specifieke 

eigenschappen van archiefstukken. 

Digitale archiefbescheiden 

Archiefbescheiden die uitsluitend met behulp van besturings - of toepas

singsprogrammatuur geraadpleegd kunnen worden. 

Document 

Elk object dat tot doel heeft of waaraan het doel wordt toegekend te dienen 

tot kennisneming van de gegevens, waarvan het de drager is. 
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Document Lifecycle 

De levenscyclus van het document, van het ontstaan c.q . de ontvangst tot 

aan de uiteindelijke vernietiging c.q . overdracht. 

Documentaire informatie 

De op of in een document vastgelegde informatie. 

Documentaire in forma tie verzorging 

(Synoniem: Documentaire informatievoorziening) 

Het geheel van activiteiten gericht op de produktie, de distributie, de acquisi

tie , het beheer en de overdracht van informatie, voorzover deze is (of wordt) 

vastgelegd in documenten. 

Dossier 

(Synoniem: File) 

1. Een bundel archiefstukken waarvan de afzonderlijke bestanddelen op 

één zelfde zaak betrekking hebben. 

2. Een archiefbestanddeel , veroorzaakt door de activiteiten gericht op een 

gemeenschappelijk door tijd en plaats begrensd doel. 

Dynamische archieffase 

(Synoniemen: Lopend archief; Levend archief; Registratuur) 

De fase waarin een archiefbestand(deel) frequent geraadpleegd wordt. 

Familiearchief 

Een overgeleverde combinatie van archieven van personen die tot elkaar in 

familiebetrekking staan. 

Functionele ordening 

Ordening van archiefstukken volgens de ordening van de bedrijfshandelin

gen naar hun doel. 

Governance 

Het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen beheersen 

en toezichthouden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve 
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realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze 

communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. 

Huisarchief 

Een overgeleverde combinatie van archieven van personen of families die 

hetzelfde huis hebben bewoond. 

Informatie 

Eén of meer gegevens, die relevant zijn in een bepaalde situatie en waaraan 

behoefte is in verband met het kunnen nemen van een beslissing, het plegen 

van handelingen of het leveren van bewijs. 

Informatieverzorging 

(Synoniem : Informatievoorziening) 

Het geheel van activiteiten dat er toe dient een organisatie eenheid de infor

matie te verschaffen die nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten. 

Inventaris 

(Synoniem: Archiefinventaris) 

Systematische opsomming van de in het archief aanwezige of aanwezig ge

weest zijnde bestanddelen. 

Inventariseren 

Het maken van een inventaris op archiefbestanddelen, teneinde het archief 

toegankelijk te maken. 

Kopie 

(Synoniemen: Afdruk; Fotokopie ; Duplicaat) 

Een met behulp van technische hulpmiddelen vervaardigde weergave van 

een (origineel) document. 

Norm 

Een vastomlijnde, aanbevolen dan wel verplicht gestelde richtlijn met betrek

king tot een werkwijze of product, opgesteld door een nationaal of internati

onaal normalisatieinstituut. 
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Normalisatie 

Het vastleggen van een samenstel van richtlijnen ten aanzien van werkwijzen 

en producten ter bevordering van eenheid en uitwisselbaarheid. 

Nota Archiefbeleid 

Een nota waarin de doelstell ingen en het beleid ten aanzien van vorming, be

heer en gebruik van het archief zijn vastgelegd. 

Onderwerpsbundel 

Een bundel archiefstukken met een gemeenschappelijk onderwerp. 

Ordenen 

Het proces van het bepalen van regels en voorschriften , dat leidt tot het rang

schikken van begrippen, voorwerpen , documenten, etc. (Het vaststellen van 

het ordeningselement) . 

Ordeningsplan 

Een plan voor de indeling van een te vormen (deel)archief, de rangschikking 

en ontsluiting van zijn bestanddelen. 

Organieke ordening 

Een ordening op basis van de bedrijfsorganisatie, waardoor deelarchieven 

ontstaan. De verdeling is mede ontleend aan het organisatieschema en de or

ganisatorische plaats van ontstaan en behandeling van de archiefstukken. 

Organisch groeiende of gegroeide 

1. Organisch gegroeide wil zeggen dat het karakteristieke van archiefstuk

ken bestaat in het feit dat ze onwillekeurig ontstaan tengevolge van de 

werkzaamheden die de functionarissen verrichten in het kader van hun 

taken . 

Dit houdt in dat er een causaal verband is tussen activiteiten en archief

stukken. Hierdoor onderscheiden archiefstukken zich van bibliotheek

stukken, die door koop, ruil , schenking of bruikleen worden verkregen . 

2. Organisch gegroeide kan tevens betekenis hebben voor de ordening. 

Door het causale verband tussen activiteiten en de daaruit voortvloei-
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ende archiefstukken leent de indeling van de activiteiten in afdelingen 

(dat is het schema van de bedrijfsorganisatie) zich ook als basis voor de 

ordening van de archiefstukken, waardoor deelarchieven ontstaan. 

PDF/A 

Internationale Standaard die het gebruik van POF specificeert en gericht is op 

langdurige bewaring van electronische documenten. 

Portable Document Format (POF) 

Bestandsindeling voor digitale documenten 

Record 

Elke set van informatie, opgemaakt, ontvangen en onderhouden door een or

ganisatie of persoon, bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij za

kelijke transacties, die dient als bewijs en informatie. 

Record group 

Een geheel van archiefstukken die functioneel bij elkaar horen en afkomstig 

zijn van een zelfde organisatie; de record group is vastgesteld op basis van 

herkomst (provenance) , met speciale aandacht voor de administratieve ge

schiedenis, de complexiteit en hoeveelheid stukken van de betrokken ar

chiefvormende organisatie. 

Record Keeping System 

Het geheel van mensen, methoden, procedures, middelen en documenten, 

waarmee een organisatie vorm geeft aan haar archivering Het geheel van 

procedures, mehoden, kennis en middelen waarmee een organisatie haar 

recordkeeping functie vorm geeft 

Records Center 

Bewaarplaats voor (semi statische) archiefbescheiden. 

Records Management 

Het waarborgen en handhaven van de beschikbaarheid en integriteit van in

formatie , ongeacht de drager, ontstaan door de officiële activiteiten van in-
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stellingen, vanaf de creatie c.q. ontvangst tot aan de vernietiging c.q. over

dracht van informatie. 

Records Management Applicatie (RMA) 

Software, specifiek ter ondersteuning van het beheer van archiefdocumenten 

in de dynamische periode. 

Reeks 

Bundel archiefstukken, waarvan de afzonderlijke bestanddelen gerangschikt 

zijn naar hun verschijning in de tijd (=chronologische reeks) dan wel naar op

volgende nummering (= numerieke reeks) . 

Registratuur 

Het geheel van activiteiten nodig voor het beheer van de dynamische archieven. 

Registratuurplan 

Een archiefcode van de algemene deelfuncties in een teleologisch verband. 

Schaduwarchief 

Kopieën van archiefstukken die elders zijn ondergebracht om bij het verloren 

gaan van de originelen (bijv. bij een calamiteit) dienst te kunnen doen. 

Serie 

Een bundel archiefstukken met een uiterlijke en/of innerlijke gelijkvormigheid , 

ontstaan als neerslag van gelijksoortige handelingen. 

Statische archieffase 

(Synoniemen: Oud archief; Dood archief; Rustend archief) 

De fase waarin een archiefbestand(deel) niet meer frequent geraadpleegd 

wordt. 

Structuurplan 

Een plan voor de indeling van het totale te vormen archief in deelarchieven, 

aangevuld met de voor elk deelarchief toe te passen wijze van ordenen en 

ontsluiten . 
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XML 

XML is een meta-taal die de inhoud (structuur en elementen) van een gege

vensverzameling beschrijft ongeacht de vormgeving waarin deze verzameling 

wordt gepresenteerd. Structuur, vorm en inhoud zijn gescheiden. De vorm 

kan worden aangepast aan het medium waarmee de inhoud wordt gepre

senteerd . 
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Voorbeeld Procesverbaal van Vernietiging 
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NVBA 
Hart ingstraat 13 1 
35 11 HV Utrecht 
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@llBidigit 
Outsourcing en digitalisering 
van documenten 

PROCES - VERBAAL VAN VERNIETIGING 

Omdat de aangegeven bewaartermijn is verstreken, komen de archiefbescheiden van de in het 
bijgevoegde overzicht verme lde dozen met ingang van 0 1-0 1-2008 voor verniet iging in aanmer
king. 

Indien de dozen vernietigd kunnen worden, verzoek ik u vriendelijk om dit proces-verbaal met 
het overzicht waarop a lleen de doosnummers vermeld staan voor akkoord te tekenen en te re
tourneren naar Ailcleijn Informatie Verzorging. Het overzicht met de doos i'lhoud dient u ni et te 
routeneren 

Als bepaalde dozen bewaard moeten blijven dan moet u de nieuwe vernietigingsdatum per doos 
op het overzicht aangeven. 

Met vriendelijke groet, 

Al leleijn Informatie Verzorging. 

Hier naam invullen en voor akkoord tekenen: 

Naam: . .. .. . .. . ...... . .... . .... .. ... . ... . ... .. . . . . ........ . . . ..... ..... .. . .................................... ... . 

Handtekening voor akkoord, 

Datum: 

Bellweg 11'6101 XAEcht· teleloon+31 (0)475411523 ' lax+31 (0)475411741 
e-mail: inlo@alleleijn.nl • KvK Zuid-limburg 14041290 ' Rabobank 146005090 
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Notitiepagina's 
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UNeemt u een (voor)sprong met informatie?" 
een antwoord op die vraag. Doxis is als dienstverlener uw beste partner 

in informatiemanagement. Soms begint het met praktische vragen. Soms ook met een veel complexere 
organisatievraag. Doxis ontwerpt, implementeert en beheert oplossingen waardoor digitale en papieren 
informatie beschikbaar, betrouwbaar en begrijpelijk is. Het resultaat: gestructureerde processen, sneller 
en makkelijker toegankelijke informatie, een effectievere organisatie en een beter rendement . 

uw digitale dienstverlening verbeteren en vernieuwen; 
overgaan naar zaakgericht werken; 
faciliteren van uw projectmanagement; 
vormgeven van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen organisatieoverstijgende ketens; 
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Inleiding 
 
In het boekje ‘Selectiecriteria voor bewaartermijnen’ (NVBA, 2008) is een lijst met vaktermen 
opgenomen. In deze lijst staan de meest voorkomende termen op het gebied van 
bewaartermijnen. Door ontwikkelingen binnen en buiten het vakgebied is deze lijst niet langer 
voldoende, vandaar het initiatief van het NVBA voor een nieuwe lijst.  
Het NVBA biedt met deze lijst een update van de lijst van het bewaartermijnen boekje aan met 
daarnaast termen vanuit het bredere vakgebied records management. De lijst is zeker niet 
uitputtend, maar geeft in ieder geval een goed beeld van de vaktermen die wij als vakgenoten 
gebruiken of tegen komen. Door de beknoptheid is de lijst ook goed te hanteren voor niet-
vakgenoten. 
De auteurs hebben getracht bestaande bronnen te raadplegen om de definities te formuleren. 
Daar waar dit niet gelukt is, of de beschrijvingen in de ogen van de auteurs niet geschikt waren, 
hebben de auteurs een eigen definitie geformuleerd. Bij deze termen is de bron ‘NVBA’ 
genoemd. 
 

Termen 
 
Akte 
Omschrijving: 
Een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen. 
Zie ook: onderhandse akte en geschrift. 
 
Bron: Lexicon van Nederlandse archieftermen. 
 
AIIM (Association for Information and Image Management) 
Omschrijving: 
De AIIM is een internationale non-profit organisatie die onderwijs verzorgt, onderzoek doet en 
best practices aanbiedt om ervoor te zorgen dat organisaties hun informatie(beheer) kunnen 
vinden, beheersen en optimaliseren. 
 
Bron: AIIM. 
 
Archiefstructuur 
Omschrijving: 
Het (logisch) verband tussen documenten en hun context. 
Zie: fileplan. Zie ook: Documentair Structuurplan. 
 
Bron: NEN 2082. 
 
Audit trail 
Omschrijving: 
Spoor van controleerbare vastleggingen, die het mogelijk maken om de transacties met 
betrekking tot de inhoud van een record op te sporen. 
 
Bron: “Bewaren en digitaal ter beschikking stellen van gegevensbestanden. Een praktische 
handleiding, bijlage 2”. Auteur onbekend. 
 
  

http://www.aiim.org/about
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Basisarchiefcode 
Omschrijving: 
Systematisch inrichtingsschema dat vooral gericht is op de gemeentelijke activiteiten.  
 
Bron: NEN 2082. 
 
Business Intelligence (BI) 
Omschrijving: 
Het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis 
en aanzetten tot adequate actie. BI heeft als doel competitief voordeel te creëren en 
organisaties slimmer te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie 
beschouwd. 
 
Bron: NVBA. 
 
BMP (ofwel: bitmap) 
Omschrijving: 
Een bestandsindeling voor afbeeldingen. Het wordt gebruikt door onder andere het grafische 
subsysteem (GDI) van Microsoft Windows en wordt BMP of DIB (Device Independent Bitmap) 
genoemd. 
BMP-bestanden zijn meestal niet gecomprimeerd, zodat ze vaak veel groter zijn dan 
gecomprimeerde grafische bestanden die een plaatje van dezelfde afmeting bevatten. Daar 
waar datacompressie wordt toegepast in een BMP-bestand, is dat van het RLE-type, wat 
tekeningen nog enigszins comprimeert, maar voor foto's niet volstaat. BMP-bestanden in 24 
bits-true-color zijn nooit gecomprimeerd. 
 
Bron: NVBA. 
 
Business Process Redesign (BPR) 
Omschrijving: 
Hier is sprake van een verandering van de bedrijfsstructuur. Een nieuw proces wordt gecreëerd, 
dat in principe niets met het oude van doen hoeft te hebben.  
 
Twee vragen staan hierbij centraal:  
1. Hoe kan IT business processen ondersteunen?  
2. Hoe kunnen business processen getransformeerd worden met gebruikmaking van IT?  
 
Hiermee wordt de wederzijdse afhankelijkheid van IT en de business processen aangegeven. 
De huidige toegevoegde waarde van de organisatie dient efficiënter te worden benut om aan de 
verwachtingen van de klanten te kunnen voldoen. De bestaande processen worden hiertoe aan 
een grondige analyse blootgesteld, waarbij radicale oplossingen niet worden gemeden. Het 
bestaande systeem kan hierbij zowel worden aangepast als worden vervangen.  
 
Bron: NVBA. 
 
Capture 
Omschrijving: 
De handeling van opneming of opslag van een specifieke concretisering van een digitaal object. 
(Officieel: “The act of recording or saving a particular instantiation of a digital object”). 
 
Bron: MoReq 2 Specification. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestandsindeling
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=GDI&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://nl.wikipedia.org/wiki/Datacompressie
http://nl.wikipedia.org/wiki/RLE
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Classificatie 
Omschrijving: 
Ordening van begrippen in klassen en subklassen teneinde de tussen hen bestaande 
semantische relaties tot uitdrukking te brengen. 
 
Bron: Documentatie en informatie; woordenlijst; ontwerp-NEN 3601. 
 
Cloud (computing) 
Omschrijving: 
Een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde 
configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) 
op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier 
met minimale beheermoeite of interactie van een service provider. 
 
Bron: NVBA. 
 
Content Management Systeem (CMS) 
Omschrijving: 
Systeem waarin zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens worden opgenomen en 
beheerd en die op verschillende plaatsen en in verschillende systemen te vinden zijn. 
 
Zie ook: Enterprise Information Management (EIM) en Enterprise Content Management (ECM) 
 
Bron: Reference Manager: “Verzameling aantekeningen met opgave van de herkomst”, R.S. 
Jonker. 
 
Compliancy (Information Management Compliancy) 
Omschrijving: 
De zorg voor het geheel aan informatie dat van belang is voor het voortbestaan van de 
organisatie door te voldoen aan gestelde eisen. 
 
Bron: “Zorg goed voor uw bedrijfskritieke informatie”, Martin de Haas  
 
Concordans 
Omschrijving: 
Bij wijziging van de archiefinventaris of nummers uit de inventaris: verwijzing naar de vervallen 
nummers. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen 2003. 
 
Content 
Omschrijving: 
Inhoud, die kan bestaan uit teksten en/of beelden. 
 
Bron: NVBA. 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Computernetwerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Computernetwerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Servers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Computergeheugen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Applicaties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diensten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beheer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Interactie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Service_provider&action=edit&redlink=1
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Cultureel erfgoed 
Omschrijving: 
Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor archeologische monumenten, vondsten en 
opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en 
beschermde stads- en dorpsgezichten 
 
Bron: NVBA. 
 
Data 
Omschrijving: 
Gegevens. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen 2003. 
 
Database Management Systeem (DBMS) 
Omschrijving: 
Het programma dat in een database de opgeslagen gegevens beheert. Een database bestaat uit 
drie onderdelen: de opgeslagen gegevens (in één of meer bestanden), het programma waarmee 
de gegevens worden onderhouden (DBMS) en een gebruikersinterface die het gebruikers 
mogelijk maakt om de gegevens te beheren. 
 
Bron: NVBA. 
 
Digitaal depot / E-depot 
Omschrijving: 
Een systeem voor het elektronisch verwerken en beheren van documenten ten behoeve van 
langdurige bewaring. Het betreft daarbij alle soorten en formaten van elektronische documenten: 
gescande papieren documenten, MS Office-documenten (zoals tekstverwerking), 
rekenschema's, presentaties, foto's, tekeningen, multimedia, kortom alles wat als een digitaal 
object opgeslagen kan worden. 
 
Bron: NVBA. 
 
Digitale handtekening 
Omschrijving: 
Een digitale code die wordt verbonden aan een elektronisch verstuurd bericht. Het doel van de 
handtekening is de authenticiteit van het bericht te bevestigen. Om effectief te zijn moet de 
handtekening niet vervalst kunnen worden. Encryptie zorgt daarvoor. 
Zie ook: elektronische handtekening. 
 
Bron: “Terminologie van Online betalen". 
 
Disposition 
Omschrijving: 
Het afstoten, vernietigen en/of verwijderen van records. 
 
Bron: ‘Termen en begrippen Informatiebeheer / Records management’, R.S. Jonker. 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Database
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Document Management 
Omschrijving: 
Het beheren van vastgelegde informatie of vastgelegde objecten die als een eenheid kunnen 
worden behandeld. 
 
Bron: NEN-ISO 15489:2001, 3. 
 
Document Management Systeem 
Omschrijving: 
Een database waarin beschrijvende kenmerken (metadata) van documenten worden 
opgeslagen en gemakkelijk zijn terug te vinden aan de hand van de kenmerken zoals auteur, 
naam, omschrijving, datum, categorie en status. De documenten zelf kunnen ook in de database 
worden opgeslagen, of op een beveiligde (netwerk-)locatie, die via de database toegankelijk is. 
 
Bron: NVBA. 
 
Documentair structuurplan (DSP) 
Omschrijving: 
Een plan waarin de wijze is vastgelegd waarop de toegankelijkheid van archiefstukken is 
georganiseerd en de wijze waarop archiefstukken zijn ingedeeld en gerangschikt.  
 
Bron: Regeling geordende en toegankelijke staat, artikel 1. 
 
Document flow 
Omschrijving: 
De document- en informatiestromen binnen een organisatie, al dan niet op basis van voor 
gedefinieerde bedrijfsprocessen. 
Zie ook: Workflow. 
 
Bron: ‘Reference Manager; Verzameling aantekeningen met opgave van de herkomst’, R.S. 
Jonker. 
 
Dots Per Inch (DPI) 
Omschrijving: 
Het aantal beeldpunten (of vakjes in het raster) per inch (25,4 mm). 
 
Bron: ‘Digitalisering bij de Groninger Archieven; Rapport voor een digitale collectie’, Edwin 
Mélotte. 
 
Duurzaamheid 
Omschrijving: 
Het resultaat van de waarborging van de raadpleegbaarheid, authenticiteit en leesbaarheid van 
records, gedurende de geldende bewaartermijn. 
 
Bron: ‘Termen en begrippen Informatiebeheer / Records management’, R.S. Jonker. 
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Enterprise Content Management (ECM) 
Omschrijving: 
Het beheer van ongestructureerde informatie binnen een onderneming. 
Zie ook: Enterprise Information Management (EIM). 
 
Bron: NVBA. 
 
E-discovery 
Omschrijving: 
De selectie, verwerking en productie van digitaal opgeslagen gegevens die als bewijs kunnen 
dienen in particuliere, civiele of strafrechtelijke onderzoeken. 
 
Bron: ‘E-discovery, nut of noodzaak?’ Blz. 32, Victor Cohen. 
 
Elektronische handtekening 
Omschrijving: 
De term "elektronische handtekening", die vaak incorrect als synoniem van een digitale 
handtekening wordt gebruikt, is een wettelijke definitie voor diverse, niet noodzakelijk 
cryptografische, methoden om de identiteit van iemand die een elektronisch bericht zendt te 
bevestigen. 
Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven 
handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authenticiteit voldoende 
betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op 
alle overige omstandigheden van het geval. Voor de eisen zie de Wet Elektronische 
Handtekeningen Artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek. 
Zie ook: digitale handtekening. 
 
Bron: Wet Elektronische Handtekeningen Artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek. 
 
E-mail 
Omschrijving:  

1. Een systeem om berichten te versturen via een elektronisch netwerk. 
2. Berichten die verstuurd zijn over een elektronisch netwerk. 

 
Bron: AIIM. 
 
Enterprise Information Management (EIM) 
Omschrijving:  
De processen, software en gereedschap die nodig zijn om data in informatie, informatie in 
kennis en kennis in plannen om te zetten. Het doel is om winstgevende activiteiten te ontplooien. 
Het beheer richt zich op gestructureerde data in een organisatie, die gecategoriseerd kan 
worden als klant-, product- en accountgegevens. Het omvat geen ongestructureerde data zoals 
email, elektronische documenten of modellen voor samenwerking tussen organisaties. 
Zie ook: Content management Systeem (CMS) en Enterprise Content Management (ECM). 
 
Bron: AIIM. 
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Encryptie 
Omschrijving:  
Een beveiligingsmiddel om digitale data in een gecodeerde vorm te transformeren door gebruik 
te maken van een algoritme. Het decoderen vereist een sleutel. 
 
Bron: AIIM. 
 
File 
Omschrijving: 

1. Een verzameling van records, oftewel een verzameling van informatie gericht op een 
doel. 

2. Data welke opgeslagen is door een computer. 
Zie ook: dossier. 
 
Bron: AIIM. 
 
File plan 
Zie archiefstructuur. 
 
Full text retrieval 
Omschrijving:  
Full text-retrieval is een term die aangeeft dat de gebruiker een tekstveld krijgt waar deze 
steekwoorden in kan vullen. De zoekmachine gaat dan met deze woorden zoeken naar 
documenten die deze steekwoorden bevatten. 
 
Bron: NVBA. 
 
Gegevensdrager 
Omschrijving: 
Materiaal waarop of waarin gegevens worden vastgelegd. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003). 
 
Geschrift  
Omschrijving:  
Voor zover het niet om afbeeldingen gaat is het een geheel van samenhangende gegevens, 
vastgelegd op een of meer gegevensdragers. 
Zie ook: akte en onderhandse akte. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003). 
 
Intelligent Character Recognition (ICR) 
Omschrijving:  
Een techniek om letters en cijfers te herkennen die lijkt op OCR, maar bedoeld is om met de 
hand geschreven teksten te herkennen. ICR maakt gebruik van woordenboeken en 
patroonherkenning om de foutmarge te verkleinen. 
Zie ook: Optical Character Recognition en full-text retrieval. 
 
Bron: AIIM. 
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Image 
Omschrijving: 
Bedoeld in: ‘Electronic image’; een digitale representatie van een document.  
 
Bron: ISO 12651-1. 
 
Index 
Omschrijving:  
1. Register van gegevens in een archiefstuk van grotere omvang of van archiefstukken in een 
archiefbestanddeel in een andere systematiek dan de volgorde waarin deze in het archiefstuk of 
archiefbestanddeel voorkomen onder opgave van de vindplaatsen van de gegevens en 
archiefstukken. 
2. Register van gegevens in verbalen onder opgave van de vindplaatsen van de archiefstukken 
in de serie verbalen. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003). 
 
Informatiebeleid 
Omschrijving: 
Beleid wat opgesteld is om de verantwoordelijkheid vast te stellen voor de efficiënte en 
systematische controle over het opmaken, ontvangen, onderhoud, gebruik en de schoning van 
records, inclusief de processen voor het vastleggen en onderhouden van bewijs van en 
informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties in de vorm van archiefstukken. 
 
Bron: ISO 15489-1:2001. 
 
Institutioneel onderzoek 
Omschrijving:  
Methode van onderzoek waarbij het archief van een archiefvormer in zijn geheel voor hetzij 
blijvende bewaring, al dan niet na selectie, hetzij vernietiging wordt aangewezen. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003). 
 
Kennis (Knowledge) Management (KM) 
Omschrijving: 
Een systeem wat bestaat uit mensen, processen en technische infrastructuur met als doel 
collectieve kennis en ervaring te bundelen om innovatie te vergroten. 
 
Bron: AIIM. 
 
Lifecycle (document lifecycle) 
Omschrijving: 
De levenscyclus van een record vanaf creatie of ontvangst tot de uiteindelijke vernietiging ervan. 
Normaliter is de levenscyclus in vier fasen beschreven: creatie, aanpassing, gebruik en 
vernietiging. 
 
Bron: DoD 5015.02-STD, 2007. 
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
Omschrijving: 
Een compressie-algoritme om een image in kleur of grijswaarde vast te leggen. De techniek ligt 
vast in de ITU standaard T.81 in 1992 en als ISO standaard 10918 in 1993.  
 
Bron: AIIM. 
 
Mapping 
Omschrijving:  
Middel om documenten die logisch bij elkaar horen fysiek bijeen te houden. In documentaire 
software wordt de map als symbool gebruikt met hetzelfde doel. 
 
Bron: ReMANO (2004). 
 
Metadata 
Omschrijving: 
Gegevens die context, inhoud en structuur van archiefstukken en hun beheer door de tijd heen 
beschrijven. 
 
Bron: ISO 15489-1:2001. 
 
MPEG (Moving Pictures Expert Group) 
Omschrijving: 
ISO comité dat verantwoordelijk is voor de compressiestandaarden voor bewegende beelden, 
zoals video.  
 
Bron: AIIM. 
 
Onderhandse akte 
Omschrijving: 
Een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen. Echter 
is deze zonder aanwezigheid van een notaris opgesteld. 
Zie ook: akte en geschrift. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003). 
 
Ontsluiting 
Omschrijving: 
Het in toegankelijke staat brengen van records door het vervaardigen van toegangen en andere 
hulpmiddelen. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003). 
 
Open standaard 
Omschrijving: 
Een open standaard is een norm (of standaard) die publiek beschikbaar is. De norm bestaat uit 
specificaties van een bepaald type product of dienst, zodat deze door veel partijen kan worden 
gehanteerd. De term wordt vooral gebruikt bij hard- en software, omdat daar ook veel niet-open 
standaarden worden gebruikt. 
Doordat iedereen een open standaard kan gebruiken, neemt de uitwisselbaarheid tussen de 
verschillende soorten hardware- en software onderdelen toe. Hierdoor kan ook een grotere 
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diversiteit aan aanbieders ontstaan en is men minder afhankelijk van een bepaalde hardware- 
en/of softwareleverancier, dan wel dienstverlener. 
 
Bron: NVBA. 
 
Optical Character Recognition (OCR) 
Omschrijving: 
Een techniek waarbij de typografische karakters van een gescand tekstdocument herkend 
worden en geconverteerd worden naar cijfers en letters. Op deze manier worden scans op tekst 
doorzoekbaar. Niet te verwarren met ICR (Intelligent Character Recognition). 
Zie ook: Intelligent Character Recognition (ICR) en full text retrieval. 
 
Bron: AIIM. 
 
PDF/A 
Omschrijving:  
PDF/A (Portable Document Format Archivable), ook bekend als ISO 19005, is een subset 
variant van het gewone PDF-formaat die specifiek ontwikkeld is voor archivering. Inmiddels zijn 
er verschillende versies van PDF/A beschikbaar, te weten PDF/A-1a, 1b en PDF/A-2a, 2b en 2u.  
 
Bron: PDF/A Competence Centre. 
 
PNG 
Omschrijving: 
Portable Network Graphics, meestal afgekort als PNG (spreek uit: pee-en-gee of als P(i)ng) is 
een bestandsformaat voor afbeeldingen met verliesloze compressie. Het PNG-formaat is in 
1995 in het leven geroepen als alternatief voor het populaire GIF-formaat. PNG heeft technische 
voordelen. Het gebruikt verliesloze compressie, waardoor PNG-afbeeldingen weinig ruimte 
innemen in vergelijking met ongecomprimeerde formaten zoals BMP en TGA, maar zonder enig 
verlies van beeldkwaliteit, zoals gebeurt bij bijvoorbeeld JPEG. 
 
Bron: NVBA. 
 
Preservation 
Omschrijving: 
Processen en activiteiten die betrekking hebben op de zorg voor de technische en intellectuele 
instandhouding van authentieke records door de tijd heen.  
 
Bron: ISO 15489-1:2001. 
 
PST-file 
Omschrijving: 
Een Personal Storage Table (PST) bestand is een bestandformaat wat gebruikt wordt door 
software van Microsoft om kopieën van berichten, agendaberichten en andere bestanden vanuit 
Microsoft Exchange Client, Windows Messaging en Microsoft Outlook op te slaan. Het open 
formaat wordt beheerd door Microsoft. Het bedrijf verschaft gratis specificaties en vrije 
onherroepelijke technische licenties. 
 
Bron: NVBA. 
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Records continuüm 
Omschrijving: 
In een continuümbenadering zijn tijd en ruimte geïntegreerd. Vanaf het moment van de creatie 
houden documenten hun betekenis, worden continu nieuwe betekenissen toegekend en blijven 
ze actueel voor de recht– en bewijszoekende burger en voor de gehele samenleving. Kortom, in 
deze benadering gaan archiefstukken niet ‘dood’. Er is sprake van levend archief. Deze 
benadering heeft consequenties voor de rol en werkwijze van de archivaris, want het brengt 
records managers (DIV’ers) en archivarissen samen in het record keeping regime. 
 
Bron: Th. Vermeer, ‘De rol van de archivaris in het record keeping regime’ (Dordrecht 2001). 
 
Records Management Applicatie (RMA) 
Omschrijving: 
De software die gebruikt wordt door een organisatie om records te beheren. De voornaamste rol 
van een RMA is het categoriseren en vinden van records en het identificeren van records welke 
vernietigd kunnen worden. RMA-software bewaart, vindt en vernietigt ook elektronische records 
die in de database opgeslagen zijn. 
 
Bron: DoD 5015.02-STD. 
 
Repository 
Omschrijving: 
Centrale plek waar informatie opgeslagen is en onderhouden wordt. Dit kan een plek zijn waar 
meerdere databases of bestanden zich bevinden om te verspreiden over een netwerk of een 
locatie die direct toegankelijk is voor een gebruiker zonder dat deze gebruik moet maken van 
een netwerk. 
 
Bron: AIIM. 
 
Retention periods 
Omschrijving: 
De vastgestelde termijnen die bepalen hoe lang records bewaard dienen te worden voordat ze 
vernietigd worden. Records die geen bewaartermijn hebben dienen permanent bewaard te 
worden.  
 
Bron: DoD 5015.02-STD. 
 
Retention schedule 
Omschrijving: 
Een verzameling instructies die betrekking heeft op een groep gegevens of een bestand welke 
bepalen hoe lang records bewaard dienen te worden voor de bedrijfsvoering.  
Zie ook: selectielijst. 
 
Bron: AIIM. 
 
SaaS 
Omschrijving: 
Software as a service, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd, is 
software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te 
schaffen, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand per gebruiker, eventueel in combinatie 
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met andere parameters. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de 
gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder. 
 
Bron: NVBA. 
 
Selectielijst 
Omschrijving: 
In artikel 5 van de Archiefwet 1995 is vastgelegd dat de zorgdrager verplicht is tot het ontwerpen 
van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefstukkenvoor vernietiging in 
aanmerking komen. De lijsten worden, nadat de  minister de Raad voor cultuur heeft gehoord, 
vastgesteld. 
 
Bron: Archiefwet 1995, artikel 5. 
 
Semantiek 
Omschrijving: 
De betekenis van een boodschap voor een ontvanger. 
Zie ook: syntax. 
 
Bron: ‘Informatiemanagement onmisbaar voor studenten bedrijfseconomie’, Anton van Reeken. 
 
Sociale Media 
Omschrijving:  
‘Sociale media’ is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met 
minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Tevens is er sprake 
van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Kaplan en Haenlein definiëren sociale 
media als "een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie 
van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van user generated content". 
 
Bron: NVBA. 
 
Substitutie / vervanging 
Omschrijving: 
Reproductie van archiefstukken met het doel tot vernietiging van de oorspronkelijke 
archiefstukken over te kunnen gaan. 
 
Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen 2003. 
 
Syntax 
Omschrijving: 
De vorm en structuur van de informatie. 
Zie ook: semantiek. 
 
Bron: Anton van Reeken. 
 
Thesaurus 
Omschrijving: 
Woordenboek waarin de woorden gegroepeerd zijn volgens begrippen, vervolgens naar 
synoniemen en daarna nog alfabetisch. 
 
Bron: Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. 
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TIFF 
Omschrijving: 
Tagged Image File Format (TIFF) is een flexibele bestandsindeling voor opslag van 
afbeeldingen (onder andere foto’s). Het werd ontwikkeld door Aldus Corporation om beelden op 
te slaan van scanners en fotobewerkingsprogramma’s, maar de extensie is momenteel in 
handen van Adobe. Het formaat is flexibel en kan beelden met allerlei eigenschappen opslaan. 
Voor TIFF-bestanden bestaan verschillende, meestal verliesloze, compressiemethodes. Het 
LZW-algoritme is het meest bekend. Een nadeel is dat, door de grote flexibiliteit van TIFF, niet 
alle programma’s de vele varianten van TIFF kunnen lezen. 
 
Bron: NVBA. 
 
Timestamp 
Omschrijving:  
De tijd in seconden, geteld vanaf 01-01-1970. 
 
Bron: computerwoordenboek.nl. 
 
Universele Decimale Classificatie (UDC) 
Omschrijving:  
De Universele Decimale Classificatie (UDC) is een internationaal indelings- en 
classificatieschema ontwikkeld door de Belgen Paul Otlet en Henri Lafontaine aan het begin van 
de 20e eeuw. De UDC was een uitbouw en verfijning van de Dewey Decimale Classificatie van 
de Amerikaan Melvil Dewey, en werd voor het eerst (in het Frans) gepubliceerd van 1904 tot 
1907. De UDC is van alle universele classificatiesystemen verreweg het meest uitgebreid en ook 
het verst verbreid. Zo biedt het plaats aan honderdduizenden begrippen. Dit systeem maakt het 
mogelijk een geheel aan objecten in te delen vanuit meerdere gezichtspunten. 
 
Bron: NVBA. 
 
Unicode 
Omschrijving:  
Een internationale standaard voor de codering van binaire codes naar grafische tekens en 
symbolen, vergelijkbaar met de ASCII-standaard. De standaard voorziet alle tekens en 
symbolen ("karakters") van alle geschreven talen van een nummer. De standaard wordt 
onderhouden door het Unicode Consortium. De standaard bevat momenteel ruim 100.000 
gestandaardiseerde tekens en ongeveer 900.000 voor toekomstig gebruik gereserveerde codes. 
De Unicode standaard schrijft niets voor over de visuele representatie van een karakter. 
 
Bron: NVBA. 
 
User profile 
Omschrijving:  
Configuratie-informatie die per gebruiker kan worden bijgehouden en in gebruikersprofielen kan 
worden opgeslagen. Deze informatie bevat de persoonlijke gebruikersinstellingen van 
bijvoorbeeld de Windows-omgeving, zoals de indeling van het bureaublad, persoonlijke 
programmagroepen en de programma's in deze groepen, schermkleuren, schermbeveiligingen, 
netwerkverbindingen, printerverbindingen, muisinstellingen, het formaat en de positie van het 
venster, enzovoort.  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melvil_Dewey


15 
 

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt, wordt het gebruikersprofiel geladen en wordt de 
omgeving van de gebruiker volgens dit profiel geconfigureerd.  
 
Bron: Computerwoorden.nl 
 
Vital Records 
Omschrijving:  
Document, bestand of opname in welke vorm of formaat dan ook, met informatie die essentieel 
is voor de werkzaamheden en/of overleving van de organisatie, nodig is om de juridische en 
financiële positie van de organisatie te ondersteunen en nodig is om behoud van haar 
aanspraken en rechten en die van haar stakeholders te garanderen. 
 
Bron: Business Dictionary. 
 
Workflow 
Omschrijving:  
Een bedrijfskundig concept, dat staat voor een opeenvolging van onderling verbonden stappen. 
Het is een visualisatie van een reeks bewerkingen, die kan staan voor het werk van een 
persoon, een groep van personen, een staforganisatie, of één of meerdere eenvoudige of 
complexe mechanismen. De werkstroom kan worden gezien als een abstractie van het echte 
werk. Bij regeltechnische toepassing kan de werkstroom een bepaald aspect van het echte werk 
uitlichten, en zodoende dienen als een virtuele representatie van het feitelijke werk. De 
beschreven stroom kan bestaan uit een document of een product dat wordt overgedragen van 
de ene stap naar de andere. 

Een werkstroom is een model om het echte werk verder bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld 
om te komen tot een beschrijving van een betrouwbare herhaalbare reeks operaties. Meer 
abstract is een werkstroom een patroon van activiteit mogelijk gemaakt door een systematische 
organisatie van de middelen, gedefinieerde rolpatronen en massa- , energie- en 
informatiestromen. Dit samen vormt een werkproces dat kan worden gedocumenteerd en 
ontwikkeld. Werkstromen worden ontworpen om bepaalde intenties te bereiken, zoals de 
realisatie van fysieke transformatie, het verstrekken van diensten of de verwerking van 
informatie. 

Het werkstroomconcept is nauw verwant aan andere begrippen gebruikt om de 
organisatiestructuur te beschrijven, zoals functies, teams, projecten, beleid en hiërarchieën. 
Werkstromen kunnen worden beschouwd als primitieve bouwstenen van organisaties.  

Bron: NVBA. 
 
Workflow Management (WFM) 
Omschrijving:  
De beheersing van werkstromen, ofwel van de beweging van informatie, vaak met 
geautomatiseerde middelen. Workflow management zorgt ervoor dat de juiste informatie, 
volgens de regels van het bedrijf, op inzichtelijke en efficiënte wijze van de ene afdeling naar de 
andere afdeling komt. 

Zogenaamde workflowsystemen, software of machines, waarin de bedrijfsprocessen zijn 
vastgelegd, waarborgen het juiste verloop van een order, klacht of andere taak binnen een 
bedrijf door deze in deeltaken op te splitsen die in de juiste volgorde door de desbetreffende 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&rurl=translate.google.nl&sl=en&tl=nl&twu=1&u=http://www.businessdictionary.com/definition/document.html&usg=ALkJrhhMFsWlEn3iHzCwIUFWTMVyYa63Aw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&rurl=translate.google.nl&sl=en&tl=nl&twu=1&u=http://www.businessdictionary.com/definition/file.html&usg=ALkJrhiH-XBew90C1pwAHtFCmAJYmWkjYg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&rurl=translate.google.nl&sl=en&tl=nl&twu=1&u=http://www.businessdictionary.com/definition/record.html&usg=ALkJrhj3ErHfr0lB82X4VelvLAPRSvMwxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&rurl=translate.google.nl&sl=en&tl=nl&twu=1&u=http://www.businessdictionary.com/definition/form.html&usg=ALkJrhhV9pXklkrOF1AAzqkSWrozeaT3vw
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afdelingen worden behandeld en geaccordeerd. De status en het traject van een taak zijn 
daardoor op ieder moment inzichtelijk. 

Bijkomende voordelen kunnen zijn dat de kosten verminderd worden, dat de kwaliteit van de 
diensten omhoog gaat of dat de controle van het bedrijfsproces wordt verbeterd. In sommige 
gevallen is dit te verklaren doordat er minder directe bemoeienis nodig is van het management 

Bron: NVBA. 
 
Workflow Management Systeem (WMS) 
Omschrijving:  
Software tools die de informatiestromen en -manipulatie binnen de organisatie beheren en 
optimaliseren. De definitie van een WMS geeft aan dat het beter beheersen van de werkstromen 
het voornaamste doel is dat nagestreefd wordt. Dit betekent het verkorten van doorlooptijden, 
bewerkingstijden en wachttijden, parallelle verwerking, opheffen van overbodige stappen en 
informatieverplaatsingen.  
 
Bron: Computerwoorden.nl. 
 
XML 
Omschrijving:  
Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor 
de syntaxis van formele markup talen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven 
in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de 
mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het Open Document-
formaat) en om gegevens over het internet te versturen (zoals in AJAX). XML is een 
vereenvoudigde vorm van Standard Generalized Markup Language (SGML), een complexe 
standaard om de structuur van documenten vast te leggen. 
 
Bron: NVBA. 
 
 
 


