Nieuwe ontwikkelingen
ISAD(G) in de praktijk
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De totstandkoming van ISAD(G)

dat u deze machtiging, ondertekend door het college van

ISAD(G) is in 1994 oorspronkelijk ontwikkeld door een commissie van de International Council on Archives tijdens
een congres in Ottawa. Toen al werd voorzien dat deze eerste versie regelmatig zou moeten worden herzien en
aangepast, waarbij de internationale archiefgemeenschap dringend werd uitgenodigd, commentaar voor
herziening in te dienen. Ook bij de Nederlandse vertaling is uitdrukkelijk gevraagd om kritisch commentaar
vanuit het veld. Dit jaar kon de Nederlandse versie definitief gepresenteerd worden.
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