
Wat zijn archiefstukken?

Wat is een archief?

Beginselen

Ordening

2010



 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn 
aard bestemd om te berusten onder de 
persoon, groep personen of organisatie die 
het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde 
van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken 
of ter handhaving van zijn of haar rechten.

 --- Horsman pleit voor de term 
“archiefdocument”.

 Bevat procesgebonden informatie.



 Bestemming  (21) (blijkt uit document of 
context)

 Context (20) = “omgeving, achtergrond”  
(administratief/organisatorische, bestuurlijk / 
juridisch, technisch) van archiefvorming 

 Archiefvormer (14) = natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, maar ook “groep” zonder 
rechtspersoonlijkheid



 Primair:
◦ Geheugensteun

◦ Kennisbron

◦ Bewijsstuk

◦ Verantwoording

◦ Emotioneel

 Secundair: 
◦ Cultuurhistorisch



 Integriteit  (behoud van vorm, inhoud en 
structuur) (bedoeling: boodschap vastleggen 
+ blijvend overdragen)

 Authenticiteit  (controleerbare archiefvorming 
en –beheer)

 Context  (moet duidelijk zijn en blijven)



 Niet relevant: ouderdom, materiële vorm 
(drager)

 Juridische status (hangt vaak af van 
archiefvormer)

 Verschil met andere documenten (met name 
boeken): die spelen geen elementaire rol in 
het werkproces.  Archief <> collectie.



 Geheel van archiefbescheiden (8), ontvangen 
of opgemaakt door een persoon, groep 
personen of organisatie.

 Thomassen: procesgebonden informatie in 
documentvorm.

 Gegenereerd door en gebonden aan 
(onderling samenhangende) primaire en 
secundaire werkprocessen.



 Horsman: vervanging schoolmeubilair –
resulteert in diverse werkprocessen.

 In persoonlijke sfeer: relaties met overheid, 
werkgever, verhuurder, leverancier, enz. 
(persoon kan ook zelf op andere niveaus –
beroepshalve – archiefvormer zijn)

 Archief is dynamisch (i.t.t. afgesloten) zo lang 
de archiefvormer functioneert.

 Incorrect gebruik: archief als historische 
collectie.



 Typen archiefvormers (b.v. overheids-, 
bedrijfs-, verenigingsarchief).

 Binnen een organisatie kunnen zelfstandig 
functionerende onderdelen als archiefvormer 
(actor) optreden (b.v. correspondentie, 
notulering, financiële administratie) = 
vorming van deelarchieven. Binding actor –
archief niet permanent

 Doel van archiveren: structuur aanbrengen
om snel documenten terug te kunnen vinden. 
Dus: gericht op toekomstig gebruik!



 Archiefwet 1995 = basis.

 Daarnaast nog andere wettelijke 
verplichtingen.

 Goede, geordende en toegankelijke staat.

 Openbaarheid na overbrenging naar 
archiefbewaarplaats.



 Bestemmingsbeginsel  (21)

 Structuurbeginsel  (22)

 (Herkomstbeginsel)

 Respect des fonds



 Ieder archiefstuk maakt deel uit van het 
archief waarin het (door de archiefvormer) bij 
ontvangst of opmaken is opgenomen.

 Vroeger ten onrechte ná herkomstbeginsel 
geplaatst.

 (Afgedwaalde stukken: reïntegreren.)



 Ieder archief is een geheel, met een structuur 
die bepaald is door de archiefvormer.

 Structuur moet afspiegeling zijn van 
werkprocessen, maar logische en fysieke 
structuur kan verschillen.

 De structuur kan afwijken van het 
oorspronkelijke ordeningsplan (122).

 Verstoring van de structuur leidt tot 
informatieverlies (stukken worden 
losgemaakt uit de context).
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 De structuur is een logische constructie.
(Vastleggen van relaties tussen 
functies/taken, handelingen en 
geproduceerde documenten.)

 De structuur is systematisch opgebouwd. 
Algemeen / bijzonder (beleid / uitvoering).

 De structuur is de weergave van het 
functioneren van de archiefvormer. 
Dit biedt garantie voor samenhang van archief 
en context.



 In buitenland: combinatie van bestemmings-
en structuurbeginsel.

 Oorspronkelijk in Nederland: 
herkomstbeginsel (dit begrip is vervallen).



 Definitie (ATNV 120):
Systematische rangschikking van 
archiefstukken / archiefbestanddelen en 
“archiefafdelingen” binnen een archief.

 Geldt zowel voor de archiefvorming als voor 
afgesloten archieven.

 Logische en fysieke volgorde kunnen 
uiteenlopen (verwijzingen!).



 Definitie (ATNV 122):  Plan voor de ordening 
van een archief (door de archiefvormer).

 Archiefcode = systematisch gerangschikte 
staat van rubrieken t.b.v. ordening van 
archiefstukken.

 Rubriek = onderwerp van bemoeienis t.b.v. 
de rangschikking van archiefstukken.



 Hiërarchische structuur: 

 Macroniveau
◦ Archief

Mesoniveau
◦ Deelarchief

Microniveau
◦ Serie

◦ Bestanddeel

◦ Stuk



 Naar organisatie, hoe is de archiefvormer 
georganiseerd.

 Naar functie, welke taken, activiteiten voert 
de archiefvormer uit, zijn 'handelen„.

 Naar onderwerp, welke onderwerpen 
behandelde de archiefvormer.

Gelden zowel bij archiefvorming als bij latere 
herordening.



 Definitie (ATNV 121): door de archiefvormer 
bepaald systeem van ordening (doorgaans 
voor een deel van een archief).

 Voorbeelden: dossierstelsel (oudere periode: 
resolutiestelsel, agendastelsel).

 Rangschikking naar datum of redactionele 
vorm (serievorming), onderwerp (rubrieken) 
of zaken (dossiers).



 Groepering op grond van formele kenmerken.
◦ Redactionele vorm: notulen, akten, begrotingen, 

correspondentie.

◦ Ontwikkelingsstadium: concepten, minuten.

◦ Functie: bijlagen bij de jaarrekening.



 Groepering per af te handelen zaak.

 Dossier = geheel van archiefstukken, 
ontvangen of opgemaakt bij de behandeling 
van één zaak.

 Betreft dus één specifieke kwestie (b.v. bouw 
van een brug).

 Afbakening in tijd.



 Groepering per onderwerp.

 Bijvoorbeeld voortvloeiend uit dezelfde 
handeling (subsidieverlening).

 Vanuit verschillende oogpunten: concreet 
object, abstract begrip, rechtshandeling, 
activiteit, gebeurtenis.

 In spraakgebruik vaak “dossier” genoemd, 
maar in praktijk: onderwerpsmap / 
objectdossier / verzameldossier.



 Criteria voor rangschikking binnen een groep 
(en groepen onderling):
◦ Chronologisch

◦ Numeriek

◦ Alfabetisch

◦ Systematisch (o.a. Basisarchiefcode VNG).



 Geheel van activiteiten gericht op het 
scheiden van voor blijvende bewaring resp. 
voor vernietiging in aanmerking komende 
archiefstukken.

 Overheid: selectielijst (118); verplichting tot 
gerichte en tijdige vernietiging.

 Rijk: institutionele selectie + selectie op 
handelingen (PIVOT).

 Particuliere archiefvormers: vrijheid (maar: 
fiscale e.d. verplichtingen; risico-analyse).


