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Wegwijzer archieven 2017 

Archiefwet 1995 

Gemeentelijke archieven zijn van belang voor de interne bedrijfsvoering, de verantwoording aan 
toezichthouders, de recht- en bewijszoekende burger en vanuit cultuur-historisch perspectief. De 
Archiefwet 1995 verplicht gemeenten om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke 
staat te brengen en bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in 
aanmerking komende archiefbescheiden. Te bewaren informatie moet na uiterlijk 20 jaar worden 
overgebracht naar een archiefbewaarplaats, waarna deze automatisch openbaar wordt. 
 

Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie  

De digitalisering stelt een uitdaging aan het archiveren. Digitale informatie is kwetsbaarder dan 
papieren informatie en zonder metadata moeilijker vindbaar. Cruciale informatie kan daardoor 
verloren gaan of onvindbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat waardevolle informatie behouden 
blijft moet u nu stappen nemen om duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te 
borgen. De strategie vraagt om maatregelen aan de voorkant, bij de archiefvorming en aan de 
achterkant, bij de archiefbewaarplaats. Daarbij moet ook de archiefinstelling toekomstbestendig 
worden gepositioneerd.  
 
Benader daarbij het vraagstuk van duurzame digitale toegankelijkheid vanuit het brede perspectief 
van open overheid. Archivering is geen doel op zich maar draagt bij aan bevordering van 
openbaarheid en transparantie. Burgers, ondernemers, journalisten en onderzoekers zijn geholpen 
en gebaat bij een digitaal archief waarin gezochte informatie snel kan worden gevonden. 
Digitalisering en versnelde overbrenging van archieven naar het e-depot bieden kansen voor 
actieve openbaarmaking en transparant bestuur.  
 

Op orde brengen van de informatiehuishouding 

Breng de informatiehuishouding op orde:  
 

 Bevorder dat binnen de gemeentelijke organisatie zowel archiefvormers als 
informatiemanagers voldoende prioriteit geven aan het voorbereiden van de organisatie op 
het digitaal bewaren en toegankelijk maken van informatie.  

 

 Hanteer een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling zoals het 
Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) dat door VNG, IPO en 
UvW is ontwikkeld.  

 

 Implementeer het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). 
Metagegevens zijn labels die aan informatie worden gekoppeld zodat informatie 
doorzoekbaar en vindbaar is. Het TMLO is een standaard ontwikkeld voor gemeenten, 
provincies en waterschappen.  

 

 Gemeenten zijn verplicht de selectielijst waarin de bewaartermijnen van archiefbescheiden 
zijn vastgelegd te hanteren. Pas de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 
2017 toe en automatiseer de bewaartermijnen in de informatiesystemen. 
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Verbind archieven en informatiemanagement  

Beschouw de archieven als integraal onderdeel van het informatiebeleid. Leg dat vast in de 
Archiefverordening die de gemeente moet vaststellen. Bevorder dat archivarissen en 
informatiemanagers binnen een Strategisch Informatie Overleg (SIO) nauw met elkaar 
samenwerken en besluiten op het gebied van archieven voorbereiden. De VNG heeft een model 
Archiefverordening en - Beheerregeling opgesteld dat hiervoor kan dienen. 
  

Realiseren E-depotvoorziening 

Digitale archiefstukken moeten worden bewaard in een e-depotvoorziening. Als college geeft u de 
opdracht aan de archiefinstelling of – dienst, IT en informatiemanagement met een voorstel te 
komen hoe de aansluiting op een e-depotvoorziening aan te pakken. Men kan zelf een e-
depotvoorziening realiseren of dat uitbesteden aan een gespecialiseerde (publieke of commerciële) 
aanbieder. U reserveert voldoende middelen voor de uitvoering.  
Neem in samenhang een besluit over de toekomstige rol en taak van de archiefinstelling. Heeft de 
archiefinstelling een rol in het e-depot of legt het zich toe op de ontsluiting van cultureel erfgoed, of 
beide? Is de archiefinstelling voldoende toegerust om deze rol en taak waar te maken?  
 
Voor realisering van een e-depotvoorziening is samenwerking met medeoverheden aan te bevelen. 
De investering in zowel tijd als kosten is hoog, en de kennis binnen de eigen organisatie vaak te 
gering. Inventariseer de mogelijkheden binnen de regio of provincie en ontwikkel samen met 
collega-bestuurders een gezamenlijke strategie om een e-depotvoorziening te realiseren. 
 

Cultureel erfgoed 

Het archief vertegenwoordigt cultureel erfgoed. Ontwikkel een aansprekende aanpak om archieven 
bij doelgroepen onder de aandacht te brengen en zoek de verbinding met musea en bibliotheken. 
Identificeer ‘archief hot-spots’ - archieven over bijzondere gebeurtenissen in de geschiedenis van 
de gemeente  - en bewaar ook de particuliere archieven die daarop betrekking hebben. 

  

Horizontale verantwoording 

(Twee)Jaarlijks dient het college over de uitvoering aan de raad een verslag uit te brengen in het 
kader van de horizontale verantwoording. De VNG heeft een model van Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld om het verslag te structureren.  
 

Meer informatie 

Door de VNG en het project AIDO, het samenwerkingsproject Archiefinnovatie Decentrale 
Overheden van VNG, IPO en UvW en het Rijksprogramma Archief2020 (afgesloten in 2016) zijn 
diverse standaarden en handreikingen ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering. 
Een overzicht hiervan treft u aan in de ledenbrief. Alle genoemde kaders treft u aan onder het VNG 
dossier archieven.  
 

 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20170816_ledenbrief_duurzame-toegankelijkheid-van-digitale-informatie-en-selectielijst-2017.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/nieuws/help-mee-met-vngking-onderzoek-uitvoeringskosten-who
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