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Het Nederlandse archiefbestel in ontwikkeling. Randvoorwaarden voor een nieuw bestel

Geert-Jan van Bussel

Inleiding

Het Nederlandse archiefbestel is al een aantal jaren 
in beweging, maar niemand weet echt waarheen. 
Door de redactie van het Archievenblad werd ik 
gevraagd een kort overzicht te geven van mijn 
ideeën over de ontwikkeling van dit bestel1. Dat 
artikel is het waard eveneens op deze plek te wor-
den gepubliceerd, aangezien het onderwerp van 
belang is voor een grotere lezersgroep dan enkel 
die van het genoemde tijdschrift. 
De steeds digitaler wordende informatiehuishou-
ding binnen organisaties (in principe is bijna ieder 
archiefdocument dat vandaag de dag wordt gege-
nereerd 'born digital') gaat mijns inziens grote ge-
volgen hebben voor de manier waarop de zorg en 
het beheer van cultureel erfgoed wordt georgani-
seerd.

Zorg, beheer en toezicht in het bestaande ar
chiefbestel

In het huidige bestel ligt in de Archiefwet 1995 
vast wie belast is met de zorg (de bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid) en het beheer (de ambtelijke 
verantwoordelijkheid) van archieven en het toe-
zicht op beide aspecten. 
Op grond van de Archiefwet hebben burgemeester 
en wethouders, waterschapsbesturen, Gedeputeer-
de Staten en ministers de zorg voor de archieven 
van hun eigen organisatie. Dit geldt vanaf het mo-
ment van binnenkomst van, of van het genereren 
van de archiefdocumenten. Het beheer is een amb-
telijke verantwoordelijkheid, die toekomt aan het 
hoofd van de ambtelijke organisatie. 
Er zijn twee soorten archieftoezicht:
• toezicht op de zorg en
• toezicht op het beheer.
Het zijn twee te onderscheiden bevoegdheden met 
een hiërarchisch criterium: bestuurlijke versus 
ambtelijke bevoegdheden. Op de bestuurlijke zorg 
bij de lokale overheden en de politie wordt be-
stuurlijk toezicht uitgeoefend door Gedeputeerde 

1 Gepubliceerd als: 'Het archiefbestel in ontwikkeling: 
visie op een toekomst', Archievenblad 112 (1008), nr. 8, 
blz. 24-27.

Staten; namens Gedeputeerde Staten houdt de 
provinciaal archiefinspecteur toezicht op deze 
zorg. 
Bij de provincie ziet de provinciale archiefinspec-
teur toe op het beheer, waarvoor de Griffier ver-
antwoordelijk is en rapporteert aan Gedeputeerde 
Staten. Bij het rijk voert de erfgoedinspectie dat 
toezicht op het beheer uit. Gemeenten en water-
schappen tenslotte kennen een inspectie op het be-
heer door de gemeente- (streek-) of waterschapsar-
chivaris. Deze rapporteert aan het gemeente- c.q. 
waterschapsbestuur. De benoeming van een archi-
varis is echter niet wettelijk verplicht, waardoor 
dit toezicht ontbreekt daar waar geen archivaris is 
benoemd. Dit vraagt vervolgens om een scherper 
toezicht op de zorg door de provinciaal archiefin-
specteur.

Bottlenecks in het huidige bestel

Ik ga hier niet in op hoe die zorg en dat beheer in 
de praktijk uitwerken; dat is voor dit gremium een 
bekend gegeven. Ik wil hier wel aangeven wat 
mijns inziens de bottle-necks zijn van het wettelijk 
systeem, die aangeven dat het bestaande bestel 
drastisch dient te worden gewijzigd. Die bottle-
necks zijn:
• het feit dat de Archiefwet 1995 in principe een 

cultuurwet is en geen informatiewet; 
• de kunstmatige scheiding tussen zorg en be-

heer schept een fictieve verantwoordelijk-
heidssituatie die in de praktijk niet werkt. 

• het toezicht op het beheer is dermate verwe-
ven met de ambtelijke organisatie en dermate 
functioneel en hiërarchisch afhankelijk van de 
zorgdrager dat effectief toezicht onmogelijk is. 

• het toezicht op de zorg ontbeert elke effectieve 
sanctie om die zorgdragers die hun verant-
woordelijkheid ontlopen voor een verant-
woord archiefbeheer te dwingen anders te 
handelen.

• de verplichte overdracht van te bewaren ar-
chiefbescheiden naar archiefbewaarplaatsen 
creëert een nieuwe situatie qua beheer, maar 
vaak niet qua zorg, waardoor 'goede, georden-
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de en toegankelijke staat' niet of nauwelijks 
kan worden afgedwongen.

Een ander probleempunt, wat niet direct te maken 
heeft met het bestel, is dat zowel bij zorgdragers 
als bij beheerders en toezichthouders de kennis 
ontbreekt om in technologische omgevingen de 
zorg, het beheer en het toezicht op de archieven 
vorm te geven. Juist door de digitalisering van de 
archieven ontstaat de situatie dat door de archief-
vormer technische en organisatorische maatrege-
len dienen te worden genomen die waarborgen 
dat te bewaren bestanden behouden blijven. Tradi-
tioneel lag die verantwoordelijkheid na de over-
dracht van de archieven bij de archiefdienst die de 
archiefbewaarplaats en de daarin opgenomen ar-
chieven beheerde. 

Randvoorwaarden voor een ideaal bestel

Voor een ideaal bestel dienen mijns inziens de vol-
gende randvoorwaarden te worden ingevuld:
1. de Archiefwet 1995 wordt vervangen door een 

Informatiewet, waarin regels en eisen worden 
opgenomen aangaande informatie- en archief-
beheer in alle fasen van het records continuum, 
alsmede voor wat betreft de beveiliging en 
openbaarheid van de beheerde bestanden in 
dat continuum;

2. de Informatiewet wordt van toepassing op alle 
organisaties die publieke taken uitvoeren, ook 
al zijn deze geprivatiseerd;

3. een lijst van publieke taken wordt ieder jaar 
geactualiseerd en bij KB vastgesteld;

4. een lijst van organisaties die publieke taken 
uitvoeren en waarop dus de Informatiewet 
van toepassing is wordt ieder jaar geactuali-
seerd en bij KB vastgesteld;

5. alle organisaties die onder deze Informatiewet 
vallen zijn volledig onderhevig aan alle bepa-
lingen zoals die in het Wetboek van Strafrecht 
zijn vastgesteld en kunnen als zodanig ter ver-
antwoording worden geroepen (met nauw-
keurig bepaalde uitzonderingen); 

6. de organisaties die onder deze Informatiewet 
vallen krijgen de verplichting opgelegd: 
a) al hun informatiebestanden te beheren en 

te behouden volgens de uitgangspunten 
van NEN-ISO 15489 en NEN 2082;

b) al hun informatiebestanden te beveiligen 
volgens de Code voor Informatiebeveili-

ging (NEN-ISO 27002);
c) een interne audit-afdeling in te richten die 

de verplicht opgelegde normen intern 
toetst op het informatie- en archiefbeheer 
in alle fasen van het records continuum als-
mede de informatiebeveiliging. Deze afde-
ling dient te bestaan uit IT'ers, archivaris-
sen, document- en records management-
specialisten, beveiligingsspecialisten en 
kwaliteitsdeskundigen. Alle functionaris-
sen dienen als auditor te worden opgeleid. 
Organisaties mogen een samenwerkings-
verband inrichten om de interne audit-
functie gezamenlijk vorm te geven of mo-
gen deze auditdienst extern afnemen van 
dienstverleners in de markt;

d) periodiek (minimaal 1x per vijf jaar) een 
externe audit uit te voeren op het informa-
tie- en archiefbeheer en de informatiebe-
veiliging door een door de Raad voor Ac-
creditatie erkende toetsingsinstelling, die 
dient te leiden tot een certificatie van de 
organisaties volgens de verplichte nor-
men. Deze toetsingsinstelling dient onaf-
hankelijk te zijn van de interne auditaf-
deling;

e) de interne en externe auditrapporten voor 
te leggen aan de gemeentelijke, provincia-
le of nationale Rekenkamers (afhankelijk 
van het bestuursniveau van de publieke 
taak) en deze openbaar te maken middels 
de website van het orgaan; 

f) de af- of aanwezigheid van een certificatie 
te vermelden op de home-pagina van de 
website van de organisatie;

g) hun informatie- en archiefbestanden volle-
dig toegankelijk te maken en te houden 
vanaf hun ontstaan en daartoe ook des-
kundigheid (IT'ers, document- en records-
management-specialisten en archivaris-
sen) in huis te hebben;

h) hun archieven (met specifieke uitzonde-
ringen) volledig openbaar te maken na 
tien jaar;

i) hun informatie-infrastructuren en gebruik-
te informatietechnologie zodanig in te 
richten dat alle informatie- en archiefbe-
standen in alle fasen van het records con
tinuum op een verantwoorde manier kun-
nen worden beheerd en toegankelijk wor-
den gehouden.
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7. de Algemene Rekenkamer krijgt de bevoegd-
heid tot het toezicht op de zorg bij alle organi-
saties die onder de Informatiewet vallen en 
heeft de verplichting al deze organisaties peri-
odiek (minimaal 1x per vijf jaar) op die zorg te 
toetsen. Een negatief oordeel door de Algeme-
ne Rekenkamer leidt tot een financiële sanctie 
die bij wet wordt vastgesteld. 

8. de organisaties die onder de Informatiewet 
vallen mogen een samenwerkingsverband in-
richten voor het beheer van hun archiefbestan-
den, waarbij zij de verantwoordelijkheid hou-
den in die samenwerkingsorganisatie de ele-
menten g), h) en i) zoals hierboven vermeld, 
blijvend in stand te houden. Bij een audit op 
het beheer of een toets op de zorg wordt deze 
samenwerkingsorganisatie onderzocht. 

Verwachte ontwikkelingen

De zorgvuldige lezer zal bemerken dat het moge-
lijk is om de bestaande organisatievormen (natio-
naal archief, rijksarchief in de provincie, gemeente-
archief, waterschapsarchief, regionaal historische 
centra e.d.) in stand te houden. In mijn optiek zal 
dat in een dergelijke constellatie niet gebeuren om-
dat het kostenaspect in een digitale omgeving sa-
menwerking zal initiëren. In mijn optiek zal het 
volgende gaan gebeuren:

1. samenvoeging van het Nationaal Archief met 
de Koninklijke Bibliotheek, zodat investerin-
gen in onderzoek, technische infrastructuren, 
organisatie e.d. slechts eenmaal behoeven te 
worden ingezet. Beide organisaties richten 
zich op het behoud van cultuur-historisch erf-
goed van ongeveer hetzelfde karakter. Uiter-
aard zijn er verschillen in de status van de be-
heerde informatie, maar de beheersproblema-
tiek is grotendeels identiek.

2. ontstaan (en uitbouw van reeds bestaande) sa-
menwerkingsverbanden, die gericht zijn op 
het beheren van cultureel-historisch erfgoed in 
brede zin des woords, waardoor steeds meer 
lokale beheersfunctionaliteiten over zullen 
gaan naar grotere verbanden.

Er kan nog veel meer over worden gezegd, maar 
ik beperk mij hier tot de hoofdzaken. Mijn essen-
tiële wijziging van het bestel richt zich vooral op 
de randvoorwaarden voor de organisatie van zorg, 
beheer en toetsing. De organisatie die daaruit 
voortvloeit is mij in principe om het even, zolang 
de randvoorwaarden zoals hierboven omschreven 
worden ingevuld. Maar duidelijk zal zijn dat een 
veel meer toetsbare situatie ontstaat, die uiteinde-
lijk meer garanties biedt voor het blijvend bestaan 
van archieven in de tijd en die een 'dementerende 
overheid' meer voorkomt dan de situatie zoals die 
nu bestaat.
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