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 Richtlijn archivering e-mail 

 
E-mails kunnen belangrijke informatie bevatten die de HvA dient te bewaren voor de continuïteit 
van de bedrijfsvoering, bewijsvoering en cultureel erfgoed. E-mails die aan deze voorwaarden 
voldoen, zijn dan archiefstukken die doorgestuurd dienen te worden naar de afdeling 
Documentaire Informatievoorziening (DIV) ter archivering. Denk bijvoorbeeld aan alle informatie 
die 15 jaar geleden nog per brief binnen kwam. 
Hieronder staan richtlijnen aan de hand waarvan bepaald kan worden welke e-mails wel en 
welke niet doorgestuurd dienen te worden.  
 
 
Richtlijnen: 
 
Welke e-mails hebben wel archiefwaarde? 
E-mails die worden opgemaakt of ontvangen bij de uitoefening van de taken en de activiteiten 
van de ‘archiefvormer’1.  
 
Vragen die een medewerker zichzelf daarbij altijd kan stellen: 
− Bevat de e-mail informatie die ikzelf of iemand anders in de nabije toekomst nodig heeft voor 

continuïteit van de bedrijfsvoering of voor bewijsvoering intern of extern? 
− Bevat de e-mail informatie die we als organisatie willen bewaren in het kader van cultureel 

erfgoed? 
 
Voorbeelden van te bewaren e-mails. Deze bevatten: 
− belangrijke financiële informatie (toezeggingen, afspraken, overeenkomsten, 

akkoordverklaringen). Deze dienen 7 jaar bewaard te worden ter verantwoording aan de 
Belastingdienst; 

− belangrijke inhoudelijke afspraken, bijvoorbeeld de stukken over de benoeming van een lector; 
− vergaderstukken van HvA-gremia of externe gremia waar een HvA medewerker namens de 

HvA deel aan neemt, zoals HvA Holding B.V.. In het geval er geen werkafspraken zijn over wie 
deze beheert/bewaart (meestal heeft de secretaris van de betreffende vergadering de 
bewaarplicht) bij twijfel graag de documenten naar DIV sturen (servicedesk-div@hva.nl); 

− informatie met culturele waarde, bijvoorbeeld alle documenten die het Koninklijk Huis betreffen 
(hoe triviaal ook), correspondentie met de burgemeester van Amsterdam of informatie die een 
bijdrage heeft geleverd aan het beantwoorden van Tweede Kamervragen.  

 
 
 
 
 
1  Archiefvormer: een persoon die bevoegd is te handelen en op grond hiervan gegevens verzamelt, 

ontvangt, produceert, verzendt en/of beheert.  
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Welke e-mails hebben geen archiefwaarde? 
− Informatieve e-mails ter kennisgeving. 
− E-mails met een korte werkingsduur waar geen actie uit is voortgekomen (bijvoorbeeld 

afgewezen uitnodigingen). 
− E-mails die geen verband hebben met de taken en activiteiten van de medewerker. 
− Persoonlijke e-mails. 

 
 
Instructie voor verzending naar DIV (servicedesk-div@hva.nl): 
− Bijlagen moeten meegestuurd worden. E-mails moeten namelijk samen met hun bijlagen in 

de toekomst interpreteerbaar zijn. 
− Indien niet gelijk uit de te bewaren email opgemaakt kan worden in het kader van welk 

werkproces de e-mail opgemaakt is, graag dit aangeven in de begeleidende email.   
 
 

Tips: 
− Verwijder vergaderstukken zo snel mogelijk na de vergadering uit de e-mailbox in het geval dat 

volgens (bekende) werkafspraken iemand anders deze beheert/bewaart (meestal heeft de 
secretaris van de betreffende vergadering de bewaarplicht) of verplaats deze stukken naar een 
andere (persoonlijke) opslaglocatie als deze stukken nog voor enige tijd raadpleegbaar 
moeten zijn voor eigen gebruik. 

− Verwijder documenten met persoonsgegevens zo snel mogelijk uit de e-mailbox, bijvoorbeeld 
CV’s en/of open sollicitaties. 

 
 
Vragen of opmerkingen? 
Stuur een e-mail naar de balie van DIV: servicedesk-div@hva.nl. Of stuur een e-mail naar het 
hoofd van de afdeling DIV: e.a.m.baake@uva.nl. 
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