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document gelijk is aan een papieren
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delijke jurisprudentie is, moet uit de
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organisatie blijken dat zorgvuldig is

die

kenbaar

hebben

gemaakt dat ze langs elektronische

gehandeld.

weg voldoende bereikbaar zijn.

aanvragen, bezwaarschriften e.d.

Artikel 2:14 lid 2 schrijft echter voor

dienen

dat verzending van berichten die aan

gevolgd door een schriftelijke, onder-

het algemene publiek zijn gericht,

tekende bevestiging. Als aan deze

niet uitsluitend elektronisch mogen

voorwaarde is voldaan, is de juridi-

geschieden. Algemene publicaties

sche waarde van een document op

Wet elektronisch bestuurlijk

mogen dus niet uitsluitend op de

de website dus gelijk aan de waarde

verkeer

website worden geplaatst, maar

van een document op papier.

Officiële bekendmakingen via de

moeten ook nog via de conventionele

website zijn geregeld in de Wet elek-

middelen bekend worden gemaakt.

hoe dat moet gebeuren en wat de juridische waarde
is van de informatie op de website.
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De juridische bewijskracht van infor-

zijn. Interne procedures zijn daar-

Stb. 2004, 260).

matie op de website is vergelijkbaar

bij belangrijk:

met de juridische bewijskracht van

- Goedgekeurde documenten of ver-

De Wet elektronisch bestuurlijk ver-
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ningen die op 21 mei 2003 in werking

tie op de website te vergelijken met

sprake is van archiefbescheiden. In
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voldaan, bijvoorbeeld bij:
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- bekendmaking van besluiten in
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zoals brochures of voorlichtingsma-

maar zelfs verplicht om (deze delen

zal worden gearchiveerd. Hiervoor

gemaakt. De wet geeft geen duide-

teriaal. Deze laatste worden door-

van) de website te archiveren.

zijn drie methoden:
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gaans niet als archiefbescheiden
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1. Archiveren van de bronbestanden

elektronische vorm;
- het aanvragen van een vergunning

Archiefwet geen nadere vormbepa-

beschouwd, maar soms wordt om

De website aanmerken als

- de inzage van een ontwerpbestem-

andere redenen toch besloten deze

archiefstuk

mingsplan door plaatsing op de

voor een bepaalde periode te

Voor het archiveren van een website

website van een gemeentebestuur.

bewaren. Hetzelfde kan voor een

bestaat geen aparte wetgeving. U

website gelden.

moet hierop gewoon de Archiefwet

Het kan dus wenselijk zijn om, net

en het Archiefbesluit toepassen. Het

per e-mail;

lingen (“...ongeacht hun vorm…”).

waaruit de website is samengesteld;
2. Archiveren van de website zelf
(snapshot-methode);
3. Archiveren door middel van een
Content Management Systeem.
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Nieuwe ontwikkelingen
ISAD(G) in de praktijk
In het Archievenblad van mei 2004 is een artikel versche-

burgemeester en wethouders, aan de VNG terugstuurt.

nen waarin uitgebreid wordt ingegaan op de wijze waar-

Gemeenten die de machtiging niet ondertekenen, moeten

op websites kunnen worden gearchiveerd.

conform de Archiefwet en het Archiefbesluit een eigen
selectielijst opstellen en indienen. Deze moeite kunt u zich

Samenvattend

nu besparen. Vergeet u bovendien niet het inlichtingenfor-

Naar verwachting zullen er in de nabije toekomst Content

mulier over de intergemeentelijke organen mee te zenden.

Management Systemen bestaan die automatisch de op grond
van de vigerende wet- en regelgeving daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden archiveren (methode 3). Op

PIVOT

dit moment zijn er echter nog geen systemen bekend die een

Beschrijven volgens ISAD(G) kan, in combinatie met bestaande nationale normen, worden toegepast op elke vorm of
medium van het archiefmateriaal. Hoewel ISAD(G) zich in
eerste instantie richt op de beschrijving van (semi)statische

Door Chaja Beck, senior informatiespecialist bij Doxis en

archieven kunnen deze regels ook al tijdens de dynamische

Wilona Schute, adviseur bij Doxis

fase worden toegepast.

Op 16 juni van dit jaar presenteerde de Archiefschool

Het uiteindelijke doel van ISAD(G) is om de gebruiker een

tijdens het symposium ‘Opnieuw Beschrijven?’ de Neder-

duidelijker beeld te geven van de inhoud en de context van

dergelijke functionaliteit hebben.

Recente uitgaven

landse vertaling van ISAD(G). Wat gaat er eigenlijk

het archief dan wel de archiefstukken. Alle informatie die

Vooralsnog adviseren wij de bronbestanden zorgvuldig te

In de reeks Rapporten Institutionele Onderzoeken is tot de

schuil achter die afkorting en wat is de impact van dit

een inventarisator vroeger zo graag in een NB zou hebben

archiveren (methode 1). Hierbij kan het documentair struc-

sluitingsdatum van deze Info Management het volgende

fenomeen voor de DIV’er of archivaris?

gestopt, kan hij nu op een reguliere manier kwijt in zijn

tuurplan (DSP) een goed hulpmiddel zijn.

nieuwe PIVOT-rapport verschenen:

beschrijvingen.

Wat is ISAD(G)?

Daarnaast kan het om redenen van juridische aard belangNummer 157 LANDBOUWKWALITEIT EN VOEDING

ISAD(G) is de afkorting van International Standard for

Verschil met klassiek inventariseren

toe te passen, omdat bijvoorbeeld burgers rechten (heb-

Landbouwkwaliteit en Voedselveiligheid.

Archival Description (General), oftewel: de Algemene

Eén van de kenmerkende verschillen met de klassieke

ben) kunnen ontlenen aan hetgeen op enig moment op de

Kwaliteit van het uitgangsmateriaal en Biotechnologie

Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven. Het is, net

manier van inventariseren is, dat de inventarisator de vrij-

website is vermeld. Ook om historische redenen kan het

1945 – 1998

als een plaatsingslijst of een beschrijvende inventaris, een

heid heeft om toelichtingen te geven op elk niveau van

interessant zijn om deze methode aanvullend toe te passen.

Auteur: A. Overbeeke

manier om een archief toegankelijk te maken door een dui-

beschrijven, waardoor de onderzoeker, waar ook ter

delijke beschrijving, die recht doet aan de context en de

wereld, van veel rijkere inhoudelijke informatie wordt

Bestellen

inhoud van de archiefstukken. Het internet vervult een steeds

voorzien dan tot nu toe het geval was.

PIVOT-rapporten zijn te bestellen bij het Nationaal Archief,

grotere rol binnen de archiefwereld. Dit heeft een behoefte

groep Selectie, de heer R. te Slaa, email

gecreëerd aan een internationale norm. Met behulp van het

De toekomst voor ISAD(G)

robin.te.slaa@nationaalarchief.nl, telefoon 070-3315511 of

toepassen van internationale regels moet het terugvinden en

Hoewel ISAD(G) dus al een aantal jaren bestaat, is de

mevrouw A. Dellebeke, email

uitwisselen van informatie gemakkelijker verlopen. Tevens

bekendheid ermee nog gering. De meeste archiefdiensten

angela.dellebeke@nationaalarchief.nl, telefoon 070-3315592.

moet de integratie van beschrijvingen uit verschillende plaat-

hadden tot nu toe behoefte aan de traditionele beschrij-

de langverwachte vaststelling van de nieuwe selectielijst

sen in een gemeenschappelijk informatiesysteem op deze

vende inventaris. De verwachting is dat dit in de nabije

voor gemeenten en intergemeentelijke organen. Bij het

manier vereenvoudigd worden.

toekomst zal veranderen. Het Nationaal Archief investeert

Gemeentelijke
selectielijst
Een regelmatig terugkerend onderwerp in deze rubriek is

al enige tijd in een digitale ontwikkeling die naadloos aan-

schrijven van dit artikel staat de VNG op het punt om aan
al haar leden de nieuwe selectielijst toe te sturen.

Hoe werkt het?

sluit op ISAD(G): EAD, en heeft daar goede ervaringen

Waarschijnlijk hebt u deze inmiddels ontvangen. De nieu-

Bij ISAD(G) wordt gebruik gemaakt van het beschrijven op

mee. Ook is nu dus een Nederlandse vertaling beschikbaar.

we selectielijst is van toepassing op alle archiefbescheiden

verscheidene niveaus. Men begint met het hoogste niveau,

Hierdoor is de stap naar een intensiever gebruik kleiner

die vanaf 1 januari 1996 zijn opgemaakt of ontvangen. Bij

dat van het archief als totaal. Via het beschrijven van

geworden. De komende vijf jaar zullen leren of ISAD(G) ook

de lijst zit een uitgebreide toelichting, zodat we daar op

onder meer reeksen en bestanddelen komt men uiteinde-

voor de Nederlandse archieven een standaard zal worden.

deze plaats niet verder op in zullen gaan.

lijk terecht bij het kleinste onderdeel, het stuk. Er wordt
dus beschreven van algemeen naar bijzonder, waarbij op

Meer informatie?

Machtiging

elk niveau 26 verschillende beschrijvingselementen de

De Nederlandse vertaling van ISAD kunt u vinden op

Omdat de VNG namens de gemeenten (zorgdragers) de

revue passeren.

www.archiefschool.nl

lijst ter vaststelling gaat aanbieden aan de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, is een machtigingsformulier bijgevoegd. Graag wijzen wij u op het belang

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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