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

 Bevat procesgebonden informatie.

 Verschil met b.v. boek (geen specifieke 
bestemming, niet procesgebonden, geen context; 
auteur functioneert niet als archiefvormer).



 Primair:
◦ Geheugensteun

◦ Kennisbron

◦ Bewijsstuk

◦ Verantwoording

◦ Emotioneel

 Secundair: 
◦ Cultuurhistorisch



 Geheel van archiefstukken, ontvangen of 
opgemaakt door een persoon, groep personen of 
organisatie.

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

 Doel van archiveren: structuur aanbrengen
(gericht op toekomstig gebruik).



 Bestemmingsbeginsel (archiefstuk – behoort in 
het archief waarin het door de archiefvormer bij 
ontvangst of opmaken is opgenomen).

 Structuurbeginsel (archief : structuur wordt 
bepaald door werkprocessen van de 
archiefvormer; onderscheid logische en fysieke 
structuur).
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 Definitie: systematische rangschikking van  
archiefbestanddelen en “archiefafdelingen” 
binnen een archief (zowel bij archiefvorming als 
bij afgesloten archieven).

 Logische en fysieke volgorde kunnen uiteenlopen 
(verwijzingen!).

 Ordeningsplan = ordening van een archief door 
de archiefvormer (hulpmiddel = archiefcode --
systematisch gerangschikte staat van rubrieken).



 Hiërarchische structuur: 

Macroniveau
◦ Archief

Mesoniveau
◦ Deelarchief

Microniveau
◦ Serie

◦ Archiefbestanddeel (kleinste beschrijvingseenheid)

◦ Archiefstuk



 Naar organisatie (van de archiefvormer).

 Naar functie (taken, activiteiten van de 
archiefvormer).

 Naar onderwerp.

Gelden zowel bij archiefvorming als bij latere 
herordening.



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

 Voorbeeld: dossierstelsel (geheel van 
archiefstukken, ontvangen of opgemaakt bij de 
behandeling van één zaak).

 Rangschikking naar vorm (series), 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.

 Criteria voor rangschikking binnen een groep:
◦ 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).



 Houd (bij de bewerking van een archief) de oude, 
waardevol gebleken groeperingmethoden 
(ordeningsstelsels) zo goed mogelijk in stand of 
herstel ze in de geest van de oorspronkelijke 
archiefvorming.

 De archiefbewerker kan zelf series vormen en 
onderwerpsmappen samenstellen. Een dossier 
vormen is doorgaans uitgesloten.

 Niet alle stukken lenen zich tot groepering tot grotere 
eenheden. Er zullen steeds stukken overblijven die 
niet op grond van vormgeving of inhoud tot grotere 
gehelen kunnen worden samengevoegd.



 Beschrijf alle niveaus.

 Beschrijf de bestanddelen van een archief, niet de 
inhoud van de bestanddelen.

 Beschrijf van algemeen naar bijzonder.

 Geef alleen relevante informatie (passend bij - de 
context van - het beschrijvingsniveau).

 Koppel de beschrijving aan het bovenliggende 
niveau, maar vermijd overbodige herhalingen.

 Beschrijvingsdiepte: beperken!



Elementen:

 Referentie

 (Oude titel)

 Ontwikkelingsstadium 

 Redactionele vorm 

 Inhoudsbeschrijving

 Datering

 Aanvullende informatie



Unieke identificatie van een beschrijving en de 
beschreven eenheid ((deel)archief, serie, 
archiefbestanddeel (archiefstuk).

 Archief: codering.

 Serie: ?

 Archiefbestanddeel: uniek inventarisnummer 
binnen het archief.



 Neem een oude titel (opschrift) van een 
archiefbestanddeel alleen op, als dit zinvol is voor 
de identificatie van het bestanddeel of als dit 
aanvullende informatie biedt (t.o.v. de gewone 
beschrijving).

 In sommige gevallen kan een oud opschrift ook in 
een annotatieveld worden geplaatst.



 Geeft aan in welke fase van het ontstaansproces 
een archiefstuk tot stand is gekomen.

 Een archiefstuk ontstaat soms direct in definitieve 
versie, soms in meerdere fasen.

 Indien passend in verwachtingspatroon, dan niet 
vermelden!



 Ontwerpfase: klad, concept.

 Vaststelling definitieve versie: minuut.

 Expeditie <> net-exemplaar.

 Afschriften (kopieën): doorslag, afdruk (fotokopie, 
lichtdruk, blauwdruk, facsimile), gedrukt.

 Uittreksels, vertalingen, transcripties.

 Authentieke afschriften en uittreksels
(vormvereisten, bevoegde autoriteit).



 Type archiefstuk dat de archiefvormer gebruikt 
om de informatie over te brengen.

 Geeft de functie weer die een archiefstuk in een 
handeling / werkproces / activiteit heeft gehad.

 Altijd bezien in nauwe samenhang met de 
inhoudsbeschrijving.

 We beschrijven stukken, geen handelingen!  (dus 
niet: aanbesteding, maar akte van …).

 In principe: één redactionele vorm per 
archiefbestanddeel.



 Algemeen

 Bewijs leverend

 Regel gevend

 Verslag gevend

 Bericht gevend

 Planning

 Geheugen steunend

 Toegang gevend



 Lijst

 Staat

 Formulier

 Register

 Schema, grafiek

--- Deze termen kunnen nooit worden gebruikt 
zonder inhoudelijke toelichting!



 Akte, protocol

 Proces-verbaal

 Verklaring (diploma, bul, paspoort, exploot, polis, 
getuigschrift, obligatie, kwitantie)

 Bevelschrift, mandaat

 Overeenkomst

 (Jaar)rekening

 Besluit



 Verordening (wet, algemene maatregel van 
bestuur, ministeriële regeling)

 Ordonnantie (stadsrecht, plakkaat, keur)

 Statuten

 Reglement

 Beschikking (o.a. KB, vonnis, vergunning, akte van 
benoeming / benoemingsbesluit)

 Instructie



 Verslag (jaarverslag)

 Notulen

 Rapport

 Jaarrekening

 Balans



 Brief, circulaire, correspondentie

 Verzoekschrift, bezwaarschrift

 Nota, memorandum

 Bekendmaking, publicatie

 Offerte

 Declaratie, factuur

 Bevelschrift, dagvaarding, mandaat



 Plan

 Programma

 Bestek

 Begroting

 Kohier



 Aantekening

 Inventaris, catalogus

 Boekhoudkundige stukken:
◦ Voorraadboek

◦ Dagboek

◦ Kasboek

◦ Rekening-courant

◦ Grootboek

◦ Legger



 Agenda, indicateur

 Inhoudsopgave

 Repertorium

 Index (klapper)



 Zo beknopt mogelijke, eenduidige weergave van 
de relevante handeling(en) of behandelde 
onderwerpen die in het archiefbestanddeel zijn 
vastgelegd.  

 Gelijkmatige graad van detaillering t.o.v. overige 
beschrijvingen.

 Soms is handeling al vervat in redactionele vorm 
(notulen, rapport, testament).

 Bij bestanddelen van serie: handeling alleen op 
hoogste niveau beschrijven.



 Betreft in principe het opmaken of ontvangen van 
het archiefbestanddeel (de periode van 
archiefvorming).

 (Datum van de handeling of gebeurtenis hoort 
thuis in de inhoudsbeschrijving.)

 Vermeld ook de data van kopieën, bijlagen, 
retroacta e.d.

 Datering dient tevens t.b.v. rangschikking (serie!).



 Keuze tussen ontstaans- en ontvangstdatum 
hangt af van het ordeningssysteem van de 
archiefvormer.

 Uitzondering: jaarrekeningen en jaarverslagen.

 Notatie: doorgaans alleen jaartal(len).

 Benadering: tussen [], ?, z.d.

 Hiaten vermelden.



 Doel = (primair) controle.

 1. De fysieke / logische omvang = het aantal 
materiële eenheden (in Arabische cijfers).

 2. Het medium:

- archiefstukken op conventionele drager (papier, 
perkament) -- generaliserend;

- overige media (audiovisueel, digitaal) – exact 
beschrijven. 



 Conventionele drager:
◦ Stuk

◦ Charter

◦ Katern, deel, band

◦ Omslag, lias, pak 

◦ Kaartsysteem

◦ Blad, rol

 Overige media: 
◦ Tekening, kaart, plattegrond

◦ Foto, (glas)negatief, geluidsband, film, videoband

◦ Diskette, cd-rom, dvd


