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1.  Inleiding 1.  Inleiding 

                                                      

 

Bij veel archivarissen leeft de vraag hoe ze met digitale archiefbescheiden moeten omspringen. Het uitbouwen 
van een archiveringssysteem wordt algemeen als de centrale oplossing aangeduid. De term archiveringssysteem 
is de Nederlandse vertaling van het Engelse record keeping system en heeft betrekking op het geheel van 
procedures, methoden, kennis, middelen en documenten die worden aangewend om te archiveren1. Dit 
archiveringssysteem stelt grote eisen aan het intellectueel beheer van de archiefdocumenten. Digitale 
archiefdocumenten zijn samengesteld uit verschillende componenten, die in tegenstelling tot papieren 
documenten geen fysieke eenheid vormen en die enkel nog op een logische wijze aan elkaar relateerbaar zijn. 
De context van de archiefbescheiden dient bijvoorbeeld afzonderlijk en expliciet gearchiveerd te worden2. Het 
archiveringssysteem sluit aan bij de organisatie en de werkprocessen en is dus in principe voor elke organisatie 
uniek. Een kant en klare oplossing kan dus niet worden aangeboden en het is niet altijd even duidelijk hoe men 
start met het uitwerken van een archiveringssysteem voor digitale archiefdocumenten.  

Het opstellen en bijhouden van een beheersinventaris met informatie over de digitale informatiesystemen 
en de digitale documenten binnen de organisatie is één mogelijkheid3. Met de beheersinventaris kunnen 
diverse doelstellingen worden nagestreefd. In zijn meest eenvoudige vorm kan de opzet van de 
beheersinventaris beperkt blijven tot de identificatie en lokalisatie van archiefbescheiden, waardoor de 
organisatie op zijn minst over een overzicht van de beschikbare digitale informatie beschikt. Maar bij het 
aanleggen van een beheersinventaris kan men ook een aantal stappen verder gaan. Wanneer aan identificatie 
en lokalisering ook de archiefwaardering, het uitbouwen van archiveringsstrategieën en het beheer van 
contextuele gegevens wordt toegevoegd, groeit de beheersinventaris uit tot een sleutelinstrument in het 
archiveringssysteem voor digitale archiefdocumenten. De beheersinventaris is in deze vorm een belangrijk 
middel om greep te krijgen en te houden op digitale archiefdocumenten. 

 
1  P. HORSMAN, Digitaal archiveren. Het recordkeeping system als kader voor het beheer van digitale 

archiefbescheiden, Den Haag, 1998, p. 10. 
2  H. HOFMAN, Het intellectueel beheer van archiefbescheiden in het digitale tijdperk, P.J. HORSMAN, F.C.J. KETELAAR 

en T.H.P.M. THOMASSEN, Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, 1999, p. 121-131. 
3  F. BOUDREZ, Het digitaal archiveringssysteem: beheersinventaris, informatielagen en beslissingsmodel als 

uitgangspunt¸Antwerpen, 2001, p. 13-14. 
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In deze bijdrage worden de mogelijkheden en het belang van een beheersinventaris toegelicht. Na het 
belang van identificatie en lokalisering voor de hele organisatie wordt ingegaan op de meer specifieke 
archieftoepassingen. Tot slot is een praktisch voorbeeld en een datamodel opgenomen. 

 

  

2.  Identificeren en lokaliseren (niveau 1) 2.  Identificeren en lokaliseren (niveau 1) 

                                                      

 

Een beheersinventaris is in zijn meest primaire vorm een instrument om documenten te identificeren en te 
lokaliseren. Identificatie en lokalisering zijn basisvoorwaarden om documenten onder gecontroleerd beheer te 
brengen. Die controle is van belang voor zowel de organisatie in het algemeen als de archivaris in het 
bijzonder. 

Administraties kampen steeds meer met een overweldigende informatiestroom. De documentenstroom 
heeft alsmaar meer een digitaal karakter en bevat documenten die voor de organisatie van vitaal belang zijn 
voor de (juridische) verantwoording en bedrijfsvoering. Documenten zijn echter maar bruikbaar als 
geheugensteun, kennisbron of bewijs als de organisatie er toegang tot heeft. Men moet de documenten 
hiervoor kunnen lokaliseren en terugvinden. Slechts weinig organisaties hebben een overzicht van de digitale 
informatie die ze beheren, bij de hand. Over welke digitale informatie beschikt men? Waar en in welke vorm 
vindt men ze terug? In de praktijk blijkt de digitale informatie verspreid te zitten over 
tekstverwerkingsbestanden, spread sheets, databanken, e-mail, intranet- en internetwebsites, 
documenbeheerssystemen of presentaties, en bewaard te worden op mainframes, fileservers, lokale harde 
schijven en externe dragers. De creatie van digitale documenten in een gecontroleerde omgeving zal bij de 
meeste organisaties eerder de uitzondering dan de regel zijn. Daardoor ontbreekt het overzicht van de 
documenten, en weet de organisatie meestal niet over welke informatie ze beschikt en voor welke documenten 
ze verantwoordelijk is. Een dergelijk overzicht is van belang uit zowel toegankelijkheids- als beheersstandpunt.  

Dit geldt voor documenten in het algemeen, maar is voor digitale documenten des te belangrijker. Digitale 
documenten zijn immers niet tastbaar of even gemakkelijk visueel waarneembaar als papieren stukken. Bij het 
zoeken naar digitale informatie moet men bijgevolg al op voorhand weten waar de documenten gelokaliseerd 
zijn. Met een beheersinventaris waarin de documenten geïdentificeerd en gelokaliseerd zijn, neemt de 
toegankelijke staat van de stukken bij de archiefvormer toe. Een ander belangrijk verschil met papieren 
documenten is het groter risico op verlies van digitale documenten. Harde schijven en computers worden 
regelmatig vervangen en de drempel om computerbestanden te vernietigen, is heel laag. Door digitale 
documenten te beschrijven worden er op zijn minst een aantal gegevens geregistreerd en blijven er in principe 
een aantal sporen achter. Die sporen documenteren het bestaan en leiden idealiter tot het terugvinden van de 
documenten. Bij vernietiging verdwijnen de documenten niet langer spoorloos4. Zolang digitale documenten 
niet geïdentificeerd, gelokaliseerd of geregistreerd zijn, lopen ze gevaar en bestaan ze officieel niet voor de 
organisatie. 

Het bijhouden van een beheersinventaris kan voor de organisatie onrechtstreeks nog een aantal andere 
voordelen opleveren. Bij het samenstellen worden dikwijls problemen inzake algemeen documentbeheer 
blootgelegd. Terugkerende pijnpunten op dit vlak zijn onder andere onvoldoende beveiliging, afwezigheid van 
duidelijke klasseersystemen, inefficiënt gebruik van de beschikbare technologie, creatie van moeilijk 
archiveerbare documenten, enz. Een dergelijk overzicht kan ook het samenstellen van ad hoc lijstjes (bijv. 
naar aanleiding van het Y2K-probleem of de invoering van de euro) vergemakkelijken of zelfs overbodig maken. 
Een beheersinventaris kan ook bijdragen tot een grotere bewustwording van de administratie voor de 
archiveringsproblematiek. Archiefdocumenten worden nog altijd in de eerste plaats met papier en stof 
geassocieerd en men is zich niet altijd bewust van de archiefwaarde van digitale documenten. Ten slotte kan 
de beheersinventaris ook nuttig zijn in het kader van de openbaarheid van bestuur of om de originele, 
authentieke, definitieve of laatste versie van een document aan te duiden.  

Net zoals voor de administratie is het belangrijk dat de archivaris weet welke documenten op welke 
plaatsen worden bewaard en dat er enige vorm van beheer is. Onder invloed van het records continuumdenken 

 
4  P. HORSMAN, Archiveren. Een inleiding, 1999, p. 20. 
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wordt van de digitale archivaris verwacht dat hij de archiefvorming begeleidt en er toezicht op houdt. Het 
spreekt voor zich dat de archivaris eerst zicht moet hebben op de soort digitale archiefdocumenten die er 
worden gevormd alvorens hij richtlijnen en adviezen kan formuleren. Met die betrokkenheid bij de creatie 
zorgt hij er mee voor dat er archiveerbare digitale documenten worden gecreëerd. De informatie in de 
beheersinventaris kan de archivaris een basis bieden voor het uitbouwen van zijn archiveringsbeleid voor 
digitale archiefdocumenten. De digitale documenten van een organisatie hebben soms sterk uiteenlopende 
karakteristieken die elk concrete eisen stellen aan het archiveringssysteem. Om het digitale 
archiveringssysteem gestalte te geven, zijn ondertussen tal van procedures, richtlijnen en softwaretools 
beschikbaar, maar het komt er op aan om die keuzes te baseren op de specifieke noden van de organisatie en 
haar documenten. Tot op heden is de eerste stap in dit proces doorgaans het uitvoeren van een 
archiefenquête. Deze archiefenquêtes slorpen veel tijd en middelen op en de resultaten zijn niet altijd 
gemakkelijk interpreteerbaar. Bovendien bieden ze enkel een stand van zaken op een gegeven tijdstip die 
regelmatig moet bijgewerkt of herhaald worden. Voor de meeste applicaties moet men met archiefenquêtes 
nog steeds retroactief informatie verzamelen, en dit is niet de meest aangewezen werkwijze. Met een goed 
bijgehouden beheersinventaris kunnen dergelijke bevragingsacties in principe vermeden worden. Toezicht of 
inspectie van de archivaris zijn evenmin mogelijk als er geen inventaris van de digitale documenten is.  

Vanuit het standpunt van informatie- en documenbeheer en van digitale archivering is identificatie een 
eerste essentiële stap om digitale (archief)documenten onder gecontroleerd beheer te brengen. Dit 
gecontroleerd beheer is voor de archivaris een opstap naar het intellectueel archiefbeheer van digitale 
documenten. 

 

 

3. Ontstaanscontext en waardering (niveau 2) 3. Ontstaanscontext en waardering (niveau 2) 

                                                      

 

Het identificeren en lokaliseren van de digitale documenten is een eerste stap naar het onder archiefcontrole 
brengen en toegankelijk maken van de digitale bescheiden. Het opstellen van een selectielijst kan als een 
tweede stap in dit proces worden beschouwd. Zolang er geen selectielijsten voor digitale documenten zijn, is 
de kans reëel dat documenten met archiefwaarde worden vernietigd en dat documenten willekeurig worden 
bewaard. De selectielijst zorgt er voor dat de administratie weet welke documenten voor welke periode 
bewaard blijven. Het is niet de bedoeling om van de beheersinventaris een selectielijst te maken, al is dit 
mogelijk. De doelstelling bij niveau 2 is in eerste instantie in de beheersinventaris de contextgegevens te 
registreren die nodig zijn voor archiefwaardering zodat er een selectielijst kan worden opgesteld.  

Zonder identificatie van alle documenten binnen een organisatie kunnen de documenten met archiefwaarde 
niet worden aangeduid. Archiefwaardering is ook slechts mogelijk wanneer men beschikt over informatie met 
betrekking tot de ontstaanscontext van archiefbescheiden: archiefvormende organisatie, functie, mandaat, 
bedrijfsproces, relaties met andere documenten, enz5. Het verzamelen van deze gegevens is doorgaans de 
eerste stap in het archiefwaarderingsproces. Bij archivering verlaten de archiefbescheiden in principe hun 
oorspronkelijke context. Voor papieren archiefdocumenten worden deze contextuele gegevens pas expliciet 
gemaakt wanneer de achiefbescheiden uit het bedrijfsproces werden weggehaald en naar het archief werden 
overgebracht. Bij papieren dragers kan een groot deel van de contextuele informatie immers uit de 
documenten zelf en hun fysieke bewaring worden afgeleid. Bij digitale documenten is dit niet het geval en is 
het bijgevolg aangewezen om van bij de creatie documenten te relateren aan de functies en activiteiten van 
de archiefvormer en te registreren binnen welk werkproces ze werden gecreëerd, ontvangen en gebruikt. Deze 
contextuele gegevens vormen een belangrijke component van het digitaal archiefstuk. 

Voor archivering is het overigens aangewezen om archiefwaardering vroeg in de levenscyclus van 
documenten te laten plaats vinden, en dit geldt zeker voor digitale archivering. De waardering van digitale 
documenten hangt in belangrijke mate af van de informatie die men verzamelt over de context. Cruciale 
elementen in de archiefwaardering zijn het onderzoek naar de mate van authenticiteit en de technische 

 
5  H. HOFMAN,  Een uitdijend heelal? Context van archiefbescheiden, in: P.J. HORSMAN, F.C.J. KETELAAR en T.H.P.M. 

THOMASSEN, Context. Interpretatiekaders in de archivistiek, 2000, p. 53. 
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kenmerken van de archiefdocumenten. Archiefwaardering gebeurt bijgevolg best wanneer de 
archiefdocumenten nog in het informatiesysteem actief zijn en binnen hun oorspronkelijke context worden 
bewaard6. Zonder het actieve informatiesysteem zelf is het moeilijk om achteraf kwaliteitsvolle informatie te 
reconstrueren, zodat het registreren van relevante informatie tijdens het actieve proces dient te starten. Het 
bijhouden van een beheersinventaris wordt op die manier een onderdeel van de selectieprocedure in zijn brede 
betekenis. 

De expliciete vastlegging van deze contextuele gegevens is overigens niet alleen belangrijk om 
archiefwaardering mogelijk te maken. Digitale documenten kunnen maar de status van archiefstuk hebben 
wanneer ook hun context expliciet wordt gearchiveerd. Digitale archiefdocumenten worden doorgaans in drie 
componenten opgedeeld: de inhoud, de structuur en de context7. Terwijl de inhoud en de structuur doorgaans 
in het gearchiveerd digitaal object zelf steekt, geldt dit niet voor de context. De context moet expliciet 
worden vastgelegd. Dit is één van de voornaamste functies van het archiveringssysteem8. Een document wordt 
een archiefstuk op basis van zijn functie binnen de context. Zonder de context heeft men wel informatie of 
een document, maar geen archiefstuk. Digitale documenten kunnen slechts ten volle begrepen worden en 
bewijs leveren als ze zijn aangelegd in de loop van een werkproces en als dit samen met het archiefstuk 
reconstrueerbaar is. Aangezien bij archivering de context van essentieel belang is, moet de band van digitale 
archiefdocumenten met het werkproces en met de gerelateerde bescheiden expliciet worden vastgelegd. De 
archivalische band weerspiegelt de context en de relaties tussen de bescheiden binnen het archiefbestand.  

In de beheersinventaris wordt contextuele informatie over het ontstaan van digitale documenten 
vastgelegd. Hiermee bereikt men twee doelstellingen. Essentiële informatie die men nodig heeft voor 
archiefwaardering wordt vastgelegd en de context van de archiefbescheiden wordt deels beschreven. Dit biedt 
het voordeel dat men bij het voorbereiden van selecties of archiveringsacties al over enige documentatie 
beschikt en niet van nul moet starten. Het retroactief verzamelen van deze metadata is tijdrovend en in veel 
gevallen zelfs niet meer mogelijk. Noch bij de administraties, noch bij de informaticadiensten bestaan 
systematische overzichten van de lopende IT-toepassingen en hun functies, laat staan van de toepassingen die 
in het verleden werden gebruikt. Als men geluk heeft, dan kan er nog informatie worden ingewonnen bij 
medewerkers die met de toepassingen werkten of ze beheerden. Hebben deze mensen de instelling verlaten, 
dan wordt het bijna een onmogelijke opgave om nog de nodige informatie te verzamelen9.  

De koppeling met selectielijsten kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan zich beperken tot het 
verwijzen naar bestaande selectielijsten of de bewaartermijnen in de beheersinventaris mee overnemen. Op 
die manier kan een onderscheid tussen documenten en archiefstukken worden gemaakt. Voor de documenten 
hoeven geen verdere stappen meer ondernomen worden om ze onder gecontroleerd beheer te brengen. Vanuit 
archiveringsperspectief kan het pure documentbeheer op dit niveau stoppen. De verdere inspanningen richten 
zich in het vervolg op de documenten met de status van archiefdocument. Voor de digitale archiefbescheiden 
betekent dit onder meer dat er maatregelen worden getroffen met het oog op de toegankelijkheid, de 
betrouwbaarheid en de uiteindelijke archivering.  

 

 

                                                       
6  INTERPARES I, Appraisal task force report, p. 5. 
7  ICA, Guide for managing electronic records from an archival perspective, p. 22. Naast inhoud, structuur, context 

worden soms ook opmaak en gedrag tot de component van een digitaal archiefstuk gerekend. (J. ROTHENBERG 
Avoiding Technological Quicksand: Finding a Viable Technical Foundation for Digital Preservation. A Report to the 
Council on Library and Information Resources, 1999).  

8  L. DURANTI, The archival bond, in: Archives and Museum Informatics, 1997 (vol. 11, nrs. 3-4), p. 213-218. 
9  Deze vaststelling is niet alleen gebaseerd op Antwerpse ervaringen, maar blijkt bij de meeste instellingen meer de 

regel dan de uitzondering te zijn (o.a. M. MOLENAAR, Digitaal archiefbeheer: niets bijzonders, lezing gehouden 
tijdens Studiedag KVAN. Digitaal doorgelicht of hoe krijgen en houden informatiebeheerders greep op digitaal 
gevormde archieven, Ede, 20 september 2001). 
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4. Technische en beheerscontext (niveau 3) 4. Technische en beheerscontext (niveau 3) 
 

De beheersinventaris biedt de mogelijkheid om een aantal contextuele gegevens van bij de creatie op een 
gestructureerde en systematische wijze bij te houden. Op die manier worden de digitale archiefbescheiden 
incrementeel beschreven tijdens hun levenscyclus. De beschrijving start best zo dicht mogelijk bij de creatie 
en wordt aangevuld wanneer de context wijzigt. Men kan die gegevens bijhouden binnen de beheersinventaris 
totdat de archiefdocumenten worden gearchiveerd. De beheersinventaris kan op die manier worden gebruikt 
bij het beheren van archiefbescheiden tussen de archiefwaardering en de uiteindelijke archivering. Bij 
archivering kan men deze contextuele gegevens overnemen in het archiefbeheerssysteem en daarbinnen verder 
aanvullen.  

 

 

 5



DAVID - Archief onder controle? 

44..11  TTeecchhnniisscchhee  ccoonntteexxtt  
 

Op grond van de informatie in de beheersinventaris kan vrij snel achterhaald worden voor welke documenten 
er lange termijn toegankelijkheidsmaatregelen nodig zijn of er een archiveringsoplossing moet uitgewerkt 
worden. Vanwege de technologische veroudering zijn immers maatregelen nodig om digitale informatie 
leesbaar te houden. Van digitale archiefdocumenten mag men veronderstellen dat hun levenscyclus de 
levensduur van het informatiesysteem waarin ze worden gecreëerd en gebruikt overstijgt. Hierop wordt best 
geanticipeerd en men wacht best niet af tot men met het digitale duurzaamheidsprobleem wordt 
geconfronteerd. Anders bestaat de kans dat men plots met de afbouw van een toepassing wordt 
geconfronteerd (bijv. producentenondersteuning valt weg, keuze voor nieuwe applicatie) en dat de digitale 
documenten heel snel moeten gearchiveerd worden of dat men gewoon geen (goede) maatregelen neemt om 
documenten leesbaar te houden. Onderzoek naar de geschikte archiveringsstrategie vraagt best wat tijd. Bij de 
keuze voor migratie als oplossing voor de technologische veroudering - tot op heden de meest toegepaste 
aanpak - is het bovendien aangewezen om over een migratieplan te beschikken alvorens het informatiesysteem 
buiten gebruik wordt geplaatst.  

Dit betekent dat er naast de contextuele gegevens over het ontstaan, ook technische gegevens in de 
beheersinventaris worden bijgehouden. De technische karakteristieken van een document zijn eigenlijk een 
onderdeel van zijn contextuele gegevens. Deze gegevens hebben betrekking op de specificaties van de 
technologische infrastructuur (apparatuur, besturingsprogrammatuur, applicatieprogrammatuur, versies, 
afhankelijkheden, dynamische componenten, enz.), de omvang en de jaarlijkse aangroei. Deze parameters zijn 
immers belangrijk bij het zoeken naar oplossingen voor de duurzaamheid en archivering10.  

Met het oog op het uitwerken van een archiveringssysteem kan een beheersinventaris een meerwaarde 
krijgen door voldoende technische gegevens op te nemen zodat op basis hiervan of althans de grote lijnen van 
de archiveringsstrategie kan worden vastgelegd. De archivaris is overigens niet de enige die iets aan deze 
gegevens heeft. Bij uitbreiding kunnen ook IT-verantwoordelijken ook deze gegevens gebruiken voor hun 
inventarisatie van het IT-park, helpdeskfunctie of bij calamiteiten. Dit zou dan wel betekenen dat deze 
technische gegevens voor alle digitale documenten worden bijgehouden, en niet enkel voor die met 
archiefwaarde. 

 

  
44..22  BBeehheeeerrssccoonntteexxtt  

                                                      

 

Het beheer van de digitale documenten met archiefwaarde dient eveneens gedocumenteerd te worden. Naast 
de maatregelen voor toegankelijkheid en betrouwbaarheid wordt in de contextuele gegevens inzake het beheer 
de uitwerking van de archiveringsstrategie beschreven: de migratiestappen, de eventuele vernietigingen, de 
huidige vindplaats, de voorbije archiveringsacties, enz. 

 

 

 

 

 

 

 
10  Deze bevinding is gebaseerd op de vaststelling dat voor de archivering van digitale archiefdocumenten bij de Stad 

Antwerpen uit de informatiesystemen zelf wordt vertrokken. De te volgen archiveringsstrategie is immers in grote 
mate afhankelijk van architectuur van het informatiesysteem en van de bewerkingen of functionaliteiten die na 
archivering nog uitvoerbaar moeten zijn. Hiervoor zijn een aantal technische gegevens nodig. Opnieuw moet 
vastgesteld worden dat deze informatie niet altijd op een gestructureerde wijze wordt bijgehouden en dat het 
verzamelen tijd vergt. 
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5. De beheersinventaris in de praktijk 5. De beheersinventaris in de praktijk 
 

55..11  IInnddeelliinngg  vvaann  ddee  bbeehheeeerrssiinnvveennttaarriiss  

                                                      

 

Een beheersinventaris kan op verschillende wijzen in de praktijk worden uitgewerkt. De indeling van de 
inventaris vraagt een duidelijke reflectie over de doelstellingen van de beheersinventaris. 

In het algemeen zijn er twee verschillende invalshoeken: het informatiesysteem of het archiefdocument. In 
dit laatste geval wordt de hoofdindeling van de beheersinventaris gebaseerd op de categorieën documenten die 
bij een bepaalde archiefvormer zijn bijgehouden. Per categorie documenten wordt een overzicht van de 
metadata aangelegd. Deze invalshoek leunt dicht aan bij de klassieke archivistische manier van beschrijven op 
basis van dossiers en series. Deze invalshoek lijkt interessant wanneer verschillende categorieën niet-
gerelateerde documenten binnen hetzelfde informatiesysteem (bijv. een kantoorapplicatie) worden gevormd 
en er nood is aan het onder controle brengen van deze bescheiden. Deze aanpak wordt ondermeer gevolgd 
door het Public Record Office (Verenigd Koninkrijk)11 en door EDDA (gemeentearchief Amsterdam)12. De 
bewaartermijnen kunnen gemakkelijk aan de beschrijvingen worden toegevoegd zodat de beheersinventaris 
defacto als selectielijst kan functioneren.  

Bij de benadering vanuit de informatiesystemen worden metadata meer op applicatieniveau bijgehouden. 
De opsomming van de digitale archiefbescheiden is dan een onderdeel van de beschrijving van het 
informatiesysteem. Binnen een digitale omgeving is inventarisatie op het niveau van informatiesystemen 
gebruikelijk. Hiermee wordt alvast een herhaling van de technische gegevens vermeden bij documenten die 
binnen hetzelfde informatiesysteem worden gevormd. Bij veel databanktoepassingen vallen de digitale 
documenten overigens in grote mate samen met het informatiesysteem. Met het oog op selectie blijft de rol 
van de beheersinventaris wel beperkt tot het aanleveren van de bouwstenen voor een afzonderlijke 
selectielijst, maar dit biedt het voordeel dat deze op papieren en digitale archiefbescheiden van toepassing is. 
De selectielijst heeft wel de archiefdocumenten zelf als uitgangspunt. Dergelijke voorbeelden van 
'beheersinventarissen' vindt men onder andere in de National Archives van de Verenigde Staten13 en Nederland 
(provincie Zeeland)14. 

Voor de stad Antwerpen werd beslist de beheersinventaris op het niveau van de informatiesystemen bij te 
houden. Naast bovenstaande argumenten is de motivatie van deze keuze eveneens gebaseerd op de concrete 
nood aan het documenteren van informatiesystemen. Bij de eerste casussen inzake digitale archivering ging 
immers veel tijd verloren aan het verzamelen van de essentiële metadata over de informatiesystemen. Deze 
gegevens werden nergens systematisch bijgehouden. Het bijhouden van documentatie over informatiesystemen 
dringt zich ook op omdat archiveringsstrategieën niet op een typologie van digitale archiefdocumenten kan 
worden gebaseerd. Het uitgangspunt voor de archiveringsstrategieën zijn de informatiesystemen waarbinnen 
de documenten worden gecreëerd15. Dit geldt in het bijzonder voor digitale archiefdocumenten die niet binnen 
klassieke kantoorapplicaties worden gevormd en die geen papieren equivalenten hebben. Deze documenten 
ontbreken doorgaans in de klassieke selectielijsten en kunnen niet zomaar met behulp van een 
mappenstructuur op gemeenschappelijke schijven onder gecontroleerd beheer worden gebracht. De 
beheersinventaris van de stad Antwerpen is bijgevolg in de eerste plaats bedoeld voor de ad hoc ontwikkelde 
informatiesystemen die (hele delen van) werkprocessen automatiseren.  

 
11  Guidance for an inventory of electronic record collections: A toolkit, Kew, 2000. 
12  EDDA (Effectieve Digitale Duurzaamheid Amsterdam) is een applicatie die werd ontwikkeld door het 

Gemeentearchief Amsterdam en Decos Software Enigineering. De digitale archiefdocumenten worden binnen EDDA 
gekoppeld aan de overeenstemmende VNG-code, waardoor ze aan het overeenstemmende werkproces worden 
gelinkt.  

13  VS: Regulations: 36 CFR Part 1222. 
14  Art. 3 van de Regeling geordende en toegankelijke staat. Bij het provinciebestuur van Zeeland moet elk hoofd van 

een beheerseenheid erop toezien dat een inventaris wordt aangelegd waarin de informatiebestanden worden 
beschreven en met de taken en werkprocessen in verband worden gebracht (art.12). 

15  F. BOUDREZ, Het digitaal archiveringssysteem: beheersinventaris, informatielagen en beslissingsmodel als 
uitgangspunt¸Antwerpen, 2001.  
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DAVID - Archief onder controle? 

De keuze voor de benadering vanuit de informatiesystemen of vanuit de categorieën archiefdocumenten 
heeft gevolgen voor de verdere bruikbaarheid van de beheersinventaris. Besluitend kan men de gehanteerde 
indeling laten afhangen van de concrete (archief)noden van de organisatie, de doelstellingen van de 
beheersinventaris en de verhouding ten opzichte van de selectielijst. 

 

 

55..22  OOppssttaarrtteenn  eenn  oonnddeerrhhoouuddeenn  
 

Het bijhouden van een beheersinventaris dient een ruimer belang dan archivering alleen. De hele organisatie 
(o.a. administratie, ICT-verantwoordelijken) hebben belang bij het aanleggen en onderhouden van een 
beheersinventaris. In die zin is het bijhouden van een dergelijke inventaris een verantwoordelijkheid voor de 
hele organisatie en niet voor de records manager of archivaris alleen. Van hem kan wel verwacht worden dat 
hij een leidende rol speelt bij het samenstellen en beheren van de inventaris. Zo zal hij ondermeer moeten 
vastleggen welke metadatavelden in de beheersinventaris worden opgenomen. Voor het dagdagelijks bijhouden 
van de inventaris is de archiefvormende dienst, eventueel met behulp van de informaticadienst, beter 
geplaatst. 

Het spreekt voor zich dat het bijhouden van een beheersinventaris continue opvolging behoeft en dat het 
niet volstaat dat enkel bij de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem de nodige gegevens worden 
ingevuld. Het beschrijven van digitale archiefbescheiden is een incrementeel proces met als gevolg dat de 
beschrijvingen van archiefdocumenten aangroeien. De beheersinventaris moet hierop voorzien zijn. De 
bruikbaarheid van de beheersinventaris zal natuurlijk ook afhangen van de mate waarin de informatie up-to-
date wordt gehouden. Een procedure hiervoor is geen overbodige luxe, want een aantal belangrijke 
beheersbeslissingen zoals archiefwaardering en de keuze van archiveringsstrategie gebeuren op basis van de 
inhoud van de beheersinventaris.  

Bij de ontwikkeling van de beheersinventaris houdt men er dus best rekening mee dat het een dynamisch 
instrument is, en dat meerdere partijen toegang moeten hebben tot de gegevens. Afhankelijk van de 
doelstellingen, de organisatie van het archiefbeheer en de grootte van de organisatie kan men de inventaris 
gecentraliseerd of gedecentraliseerd bijhouden in gewone tekstbestanden, databanken of in een 
intranettoepassing. In welke vorm de beheersinventaris uiteindelijk wordt bijgehouden, is uiteindelijk niet zo 
belangrijk. Bij de stad Antwerpen is de beheersinventaris een intranettoepassing waarbij de data worden 
ingevoerd via een webinterface en de eigenlijke gegevens in een databank worden bijgehouden. De 
beheersinventaris wordt gebruikt voor archiveringsdoeleinden en voor het globale ICT-beheer bij de stad. 

 

 

55..33  VVoooorrbbeeeelldd  ddaattaammooddeell  bbeehheeeerrssiinnvveennttaarriiss  vvoooorr  iinnffoorrmmaattiieessyysstteemmeenn  
  

IDENTIFICATIE EN LOKALISERING 

 

Naam informatiesysteem betekenis en afkorting 

Opslagplaats gegevens waar worden de documenten opgeslagen (centraal, 

decentraal, server, mainframe)? 

Gebruikte opslagmedia harde schijven? magnetische media? optische media? 

(type + bestandssysteem) 

Verantwoordelijken informatiesysteem contactgegevens verantwoordelijken 
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DAVID - Archief onder controle? 

ONTSTAANSCONTEXT 

 

Archiefvormer organisatie, dienst 

Functie archiefvormer wat is de algemene functie van de archiefvormer? 

Werkproces bij de uitoefening van welke taken en activiteiten is 
het informatiesysteem ingeschakeld 

Functionaliteiten informatiesysteem voornaamste functies (o.a. dynamische componenten) 
waarvoor het informatiesysteem wordt gebruikt 

Historiek:  

− voorganger informatiesysteem dat werd vervangen 

− versies  

 

voor elke versie: datum ingebruikname, datum 
vervanging of afbouw 

− opvolger informatiesysteem dat dit systeem vervangt 

Datering digitale documenten digitale documenten hebben betrekking op de periode 

Openbaarheid openbaar / beperkingen op gebruik en toegang 

Input: afhankelijkheid van externe bronnen wordt informatie uit andere informatiesystemen 
overgenomen? welke? 

Output: gevormde documenten documenten die worden ontvangen of gemaakt binnen 
het informatiesysteem 

Gerelateerde documenten papieren en digitale documenten die in relatie staan 
met de documenten binnen het informatiesysteem 

 

ARCHIEFWAARDE 

 

Archiefwaarde? Hebben de digitale documenten archiefwaarde? 

 

TECHNISCHE CONTEXT 

 

Computerplatform  

− apparatuur beschrijving van de essentiële hardwarecomponenten 

− programmatuur:  

 besturingssysteem (+ versie) besturingssysteem van het informatiesysteem 

 applicaties (+ versies) uit welke softwarecomponenten bestaat het 
informatiesysteem 

 bestandsformaten (+ versies) in welke bestandsformaten worden de digitale 
documenten bewaard 

 compressie welke compressiealgoritmen worden bij dataopslag 
toegepast? 

 karakterset bij tekstuele documenten: welke karaktertabel werd 
gebruikt 

Volume digitale documenten wat is de bestandsomvang van de digitale documenten 
binnen het informatiesysteem 

Jaarlijkse aangroei met hoeveel mega-, giga- of terabytes neemt de 
aangroei jaarlijks toe 

 

BEHEERSCONTEXT 

 

Betrouwbaarheidswaarborgen welke maatregelen staan garant voor de 
betrouwbaarheid van de documenten? 

Migraties hoe werden de documenten in het verleden omgezet 
naar het huidig formaat 
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DAVID - Archief onder controle? 

Archiveringsacties welke archiveringsacties werden in het verleden 
ondernomen? voor welke periode werden de data al 
gearchiveerd? hoe werden de documenten 
gearchiveerd? 

Vernietigingen welke documenten werden vernietigd (+ datering) 

 

 

 

6.  Besluit 6.  Besluit 
 

Een goed bijgehouden beheersinventaris kan een flink stuk bijdragen tot de intellectuele controle van digitale 
archiefdocumenten. De beheersinventaris beantwoordt in zijn primaire vorm (niveau 1) aan een aantal 
concrete noden inzake informatie- en documentbeheer zoals het terugvinden van digitale documenten en 
documenteren van digitale informatiesystemen. Met behulp van de beheersinventaris kan men echter ook een 
aantal fundamentele archiefproblemen aanpakken. De beheersinventaris kan de basis vormen voor het 
actieplan voor digitale archivering. De beheersinventaris maakt ook archiefwaardering mogelijk (niveau 2) en 
laat de beschrijving van contextuele gegevens ivm de technologie en het beheer toe (niveau 3). De organisatie 
weet welke digitale documenten een langere levenscyclus hebben dan hun informatiesysteem zodat tijdig 
migratiestappen worden gepland. Zonder context is er geen sprake van functionele, toegankelijke en 
betrouwbare archiefbescheiden. Het beschrijven en expliciet vastleggen van de context van digitale 
archiefbescheiden is een belangrijk aspect van het intellectueel archiefbeheer. Door de afwezigheid van een 
fysieke eenheid bij digitale documenten, is het belang van intellectueel beheer als bindmiddel tussen de 
componenten van digitale bescheiden immers sterk toegenomen. Met de beheersinventaris kan men het 
archiveringssysteem voor digitale documenten al deels gestalte geven en de digitale archiefvorming onder 
controle brengen. Van volledige archiefcontrole is echter nog geen sprake. Hiervoor zijn nog duidelijke 
procedures nodig voor onder meer de uitvoering van overdrachten en vernietigingen, de duurzame en 
betrouwbare archivering en de toegankelijkheid van het digitaal archief. 
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