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1. Inleiding 

In de Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid1 (hierna: 

Handreiking) is in 2018 de werkwijze voor het bewaren van 

e-mail beschreven. Vanuit het Rijksprogramma voor 

Duurzaam Digitale Informatiehuishouding2 (RDDI) wordt bij 

de implementatie daarvan zoveel mogelijk gestreefd naar 

geautomatiseerde oplossingen met als doel organisaties en 

hun medewerkers zoveel mogelijk te ontlasten. De 

Handreiking heeft echter niet het detailniveau dat nodig is om 

organisaties een uitgangspunt te verschaffen bij het (laten) 

inrichten van een digitale oplossing (door hun ICT-aanbieder). 

Om daar alsnog in te voorzien is opdracht gegeven tot het 

opstellen van een nadere interpretatie van de uitgangspunten 

van de Handreiking naar functionele en productonafhankelijke 

eisen en wensen. Dit document voorziet in de beoogde 

productonafhankelijke interpretatie van de Handreiking.3 De 

interpretatie van aanpalende wet- en regelgeving en 

beleidsstukken valt buiten de reikwijdte van de interpretatie 

van de Handreiking. 

 

Dit document is geschreven voor deskundigen op het gebied 

van ICT en informatiehuishouding. Organisaties kunnen dit 

document gebruiken bij het opstellen van een programma van 

eisen4 om de werkwijze van de Handreiking te implementeren 

in een applicatieve en/of procesmatige oplossing. Om die 

reden zijn in dit document ook eisen en wensen aan die 

oplossingen opgenomen. 

 

De opbouw van deze interpretatie is als volgt. Om een 

overzicht te bieden, wordt de werkwijze van de Handreiking in 

hoofdstuk 2 op hoofdlijnen besproken. In hoofdstuk 3 staan 

algemene opmerkingen, eisen en wensen ten aanzien van de 

werkwijze. Hoofdstuk 4 bespreekt enkele algemene 

opmerkingen over de mogelijke oplossingen. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 5 en 6 respectievelijk de functionaliteiten 

                                                
1 Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid, versie 1.0 van 18 oktober 2018, 
zie bijlage 5. 
2 RDDI ondersteunt organisaties binnen de Rijksoverheid bij de verbetering van de 
informatiehuishouding. De Handreiking en deze interpretatie komen voort uit het 
project E-mailarchivering van RDDI. Daarnaast kent het RDDI-programma andere 
projecten, zoals Wob-hulp, Berichtenapps, Webarchivering Rijksoverheid en Actieve 
openbaarmaking overheidsinformatie. Zie voor meer informatie de website van 
RDDI: www.informatiehuishouding.nl. 
3 De reikwijdte van de Handreiking betreft de Rijksoverheid, maar deze interpretatie 
kan ook worden gebruikt voor implementatie buiten de Rijksoverheid. 
4 In dit document staan de functionele eisen en wensen die uit de Handreiking 
voortvloeien. Organisaties zullen daarnaast eigen functionele eisen en wensen 
hebben, die niet voortkomen uit de Handreiking. Dat kunnen ook eisen en wensen 
zijn op basis van aanbevelingen in dit document. Daarnaast kunnen de technische 
aspecten van een programma van eisen verschillen per organisatie, onder andere 
doordat hun bestaande technische inrichting verschilt. Daarom kan op basis van de 

Handreiking in dit document geen allesomvattend programma van eisen worden 
opgesteld. Zie ook het Implementatieplan E-mailarchivering op 
www.informatiehuishouding.nl. 

http://www.informatiehuishouding.nl/
http://www.informatiehuishouding.nl/
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Veiligstellen en Uitzonderen van veiligstellen toegelicht. In 

hoofdstuk 7 wordt vervolgens uitgelegd hoe herstel kan 

plaatsvinden als een e-mail onterecht is veiliggesteld/ 

uitgezonderd. In hoofdstukken 8 en 9 worden 

onderscheidenlijk de functionaliteiten Overbrengen en 

Vernietigen uiteengezet. Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 

afgesloten met een lijst van gebruikte begrippen. Bij de 

opbouw van de hoofdstukken is ervoor gekozen om een 

onderwerp zoveel mogelijk op één plaats te behandelen. Op 

andere plaatsen is dan een verwijzing opgenomen. 

 

Deze interpretatie is in het voorjaar van 2020 opgesteld in 

opdracht van RDDI, waarbij een RDDI-begeleidingsgroep de 

invulling van de interpretatie voor zijn rekening heeft 

genomen. SSC-ICT heeft als opdrachtnemer het proces 

gefaciliteerd en de penvoering verzorgd. Voor een overzicht 

van de verschillende rollen en deelnemers, zie bijlage 2. In die 

bijlage staat ook beschreven hoe dit document tot stand is 

gekomen.5  

                                                
5 Dit document is het eindproduct van fase 1b van het onderzoek dat SSC-ICT in 
opdracht van RDDI heeft uitgevoerd. Het tussenrapport na fase 1a is te raadplegen 
op de site van RDDI: “Onderzoek naar de technische mogelijkheden van 
implementatie van de Handreiking bewaren van e-mail Rijksoverheid met 
standaardfunctionaliteiten binnen Microsoft Exchange” van 1 april 2020 via 
www.rijksoverheid.nl en www.informatiehuishouding.nl. Versie 1.0 van dit 

document (de interpretatie) was ten behoeve van dat tussenrapport opgesteld. Ook 
deze versie 2.0 zal worden gepubliceerd op www.informatiehuishouding.nl en/of op 
www.rijksoverheid.nl. 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.informatiehuishouding.nl/
http://www.informatiehuishouding.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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2. De werkwijze van de Handreiking op 

hoofdlijnen 

De werkwijze die in de Handreiking staat beschreven is in 

onderstaande overzichtstekening op hoofdlijnen weergegeven. 

Dit schematische overzicht vormt tevens de opzet van de 

interpretatie in dit document. 

 

De overzichtstekening en de korte toelichting in dit hoofdstuk 

bevatten nadrukkelijk niet alle details en eventuele 

nuanceringen. Een volledig overzicht van de werkwijze staat 

namelijk in de rest van dit document. Dit hoofdstuk en de 

tekening hebben tot doel een visueel overzicht te geven. 

 

De begrippen in onderstaande tekening en in de rest van dit 

document worden toegelicht in hoofdstuk 10. De tekening 

staat ook uitvergroot in bijlage 3. 

Figuur 1. Overzicht van de werkwijze van de Handreiking. 

 

 Hoofdregel: veiligstellen en na tien jaar vernietigen 

Een e-mail ontstaat bij  ontvangst/verzending (de oranje 

zeshoek linksboven). Als hoofdregel zal een e-mail 10 weken 

later worden  veiliggesteld (hoofdstuk 5) en na tien jaar 

worden  vernietigd (paragraaf 9.4). In de overzichtstekening 

zijn dit de bovenste drie oranje zeshoeken ( ), van links 

bovenin (ontvangst/verzending) tot rechts bovenin 

0 weken
(ontstaan e-mail)

10 weken 10 jaar

Ontvangst/
verzending

VernietigingVeiligstelling

Overbrengen
naar NA

Wissen2

Over te brengen 
(sleutelfunctionaris/ 

hotspot)?

Vroegtijdig 
overbrengen 
(hotspot)?

Overbrengen
naar NA

Wissen2

Vroegtijdige 
vernietiging?

Vernietiging

Herstel 
onterecht 

veiligstellen?

Uitzonderen: 
aanmerken als
niet-relevant?

Uitzonderen: 
verwijderen?

Wissen1

Bewerken mogelijk

Wissen

Verwijderen 
of behouden?

Uitgezonderd van 
veiligstellen

1 Is een e-mail onterecht uitgezonderd/gewist, en is ergens een exemplaar 
daarvan terug te vinden?  Dan kan de vergissing worden hersteld door de 
e-mail in een DMS (of vergelijkbaar) te plaatsen.

11 jaar

Wissen2

ja ja ja ja ja ja

nee nee nee nee nee nee

Uitgezonderd van 
veiligstellen1

2 Nadat de e-mail succesvol is gekopieerd (overgebracht) naar het 
Nationaal Archief (NA), mag er geen exemplaar achterblijven. Alleen 
het NA behoudt een exemplaar (dat natuurlijk niet wordt gewist). 

10 weken 10 jaar 11 jaar

De eerste tien weken na ontvangst/verzending; de e-mail is nog niet 
veiliggesteld of uitgezonderd van veiligstellen. T.b.v. het latere 
veiligstellen wordt de authenticiteit wel geborgd.

De periode tussen tien weken na ontvangst/verzending en tien 
jaar na ontvangst/verzending; de e-mail is veiliggesteld.

De periode ná tien jaar na ontvangst/verzending; de e-mail is 
veiliggesteld en wordt binnen een jaar vernietigd of overgebracht 
naar het NA.

Een periode zonder voorzien einde; de e-mail is uitgezonderd van 
veiligstellen en kan op elk moment door de eindgebruiker worden 
bewerkt en gewist, zonder dat die bewerkingen worden bijgehouden.

(start)

0 weken
(ontstaan e-mail)



 

 

Definitief | Interpretatie van de Handreiking | 25 mei 2020 

 Pagina 9 van 64 

(vernietiging). Al het andere is een afwijking van die 

hoofdregel. Van links naar rechts zijn dat de navolgende 

situaties, gemarkeerd met een blauwe ruit ( ). 

 

 Uitzonderen van veiligstellen 

In de eerste tien weken na ontvangst/verzending kan de 

eindgebruiker zelf op twee manieren een e-mail uitzonderen 

van veiligstellen. De eerste manier is door de e-mail  aan te 

merken als niet-relevant (bijv. privé) (paragraaf 6.2). De 

e-mail is dan niet veiliggesteld en kan door de eindgebruiker 

op elk moment worden bewerkt en gewist. De tweede manier 

van uitzonderen is door de e-mail te  verwijderen 

(paragraaf 6.3). De e-mail wordt dan gewist. 

 

 Herstelacties 

Nadat de e-mail is  veiliggesteld, kan blijken dat de e-mail 

 onterecht is veiliggesteld (paragraaf 7.2). Dat kan door het 

bevoegd gezag worden hersteld. Dat herstellen heeft de vorm 

van  verwijderen of behouden. Bij verwijderen wordt de 

e-mail  gewist, en bij behouden wordt de e-mail alsnog 

 uitgezonderd van veiligstellen en aangemerkt als niet-

relevant. 

 

 Vernietigen eerder dan tien jaar 

Het bevoegd gezag kan ook besluiten dat een veiliggestelde 

e-mail  vroegtijdig wordt vernietigd (paragraaf 9.3). Dan 

wordt de e-mail dus  vernietigd (paragraaf 9.1). 

 

 Overbrengen eerder dan tien jaar 

Het bevoegd gezag kan een e-mail ook  vroegtijdig 

overbrengen naar het Nationaal Archief (paragraaf 8.4), 

omdat de e-mail betrekking heeft op een hotspot en al eerder 

voor het publiek toegankelijk moet worden. Na de 

 overbrenging (paragraaf 8.6) wordt het achterblijvende 

exemplaar  gewist (paragraaf 8.7), zodat alleen het 

Nationaal Archief een exemplaar van de e-mail heeft. 

 

 Overbrengen na tien jaar 

Het bevoegd gezag bepaalt welke e-mails moeten worden 

 overgebracht naar het Nationaal Archief (paragraaf 8.2). 

Dat betreft e-mails uit de mailboxen van sleutel-

functionarissen en e-mails betreffende hotspots. Tenzij de 

e-mails al eerder zijn overgebracht, worden ze tien jaar na de 

ontvangst/verzending van de e-mail  overgebracht naar het 

Nationaal Archief (paragraaf 8.6). Daarna wordt het achter-

blijvende exemplaar  gewist (paragraaf 8.7), zodat alleen 

het Nationaal Archief een exemplaar van de e-mail heeft. 

 

 Vernietigen na tien jaar 

E-mails waarvoor niets bijzonders geldt (alle -vragen zijn 

met ‘nee’ beantwoord), worden tien jaar na 

ontvangst/verzending  vernietigd (paragraaf 9.4).  
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3. Algemene opmerkingen over de werkwijze van 

de Handreiking 

 E-mails die onder de werkwijze vallen 

De Handreiking heeft alleen betrekking op e-mail die wordt 

ontvangen door of verzonden vanuit een mailbox binnen de 

Rijksoverheid. Een nooit verstuurd conceptbericht of spam die 

vóór ontvangst door een anti-spamvoorziening in de 

infrastructuur wordt tegengehouden, valt dus buiten de 

werkingssfeer van de Handreiking. Als een kopie van een 

bericht ná de ontvangst/verzending nog wordt aangepast, valt 

die kopie dus ook buiten de werkingssfeer van de 

Handreiking. Het oorspronkelijke bericht, zoals dat is 

verstuurd of ontvangen, valt nadrukkelijk wel onder de 

werkingssfeer van de Handreiking. 

 

 Tijdstip van ontvangst/verzending bij doorgestuurde of 

beantwoorde e-mail 

Bij het doorsturen of beantwoorden van een e-mail, of door 

een e-mail als bijlage bij een andere e-mail te voegen, wordt 

een eerdere e-mail opnieuw verzonden. Daarmee ontstaat een 

nieuw e-mailbericht, met een nieuw ontvangst-/verzend-

tijdstip, en voor dat nieuwe e-mailbericht gaan de termijnen 

(tien weken, tien jaar) opnieuw lopen. 

 

 Uitgezonderde mailboxen 

Het moet mogelijk zijn om in opdracht van het bevoegd gezag 

(functionele) mailboxen tijdelijk of permanent in zijn geheel 

uit te zonderen van de toepassing van de werkwijze van de 

Handreiking. Dat betekent dat de berichten uit die mailboxen 

niet worden veiliggesteld volgens de werkwijze die hier wordt 

beschreven. Voor die uitgezonderde mailbox kan het bevoegd 

gezag met de ICT-leverancier wel andere afspraken maken 

om het bewaren van die e-mails zoveel mogelijk in 

overeenstemming te brengen met de Handreiking. Dit kan 

permanent gewenst zijn – bijvoorbeeld voor de functionele 

mailbox van een integriteitscoördinator of een bedrijfsarts –  

maar ook tijdelijk – bijvoorbeeld voor de persoonlijke mailbox 

van de eindgebruiker die tijdelijk een dergelijke functie heeft. 

Tijdelijke uitzondering maakt het bovendien mogelijk om de 

werkwijze binnen een organisatie gefaseerd in te voeren. Het 

heeft een sterke voorkeur als dit uitzonderen van specifieke 

mailboxen op een technische manier kan worden bereikt, 

maar een procedurele oplossing wordt niet uitgesloten.6 

 

De uitwerking daarvan wordt hier geïllustreerd met een 

voorbeeld. Een e-mail die wordt verzonden van een gewone 

mailbox (door een medewerker) naar een uitgezonderde 

mailbox (van een integriteitscoördinator), bestaat als 

                                                
6 Daarbij kan worden gedacht aan oplossingen waarbij de e-mail van uitgezonderde 
mailboxen eerst wordt veiliggesteld, maar dat er procedurele waarborgen gelden 
voor het gebruiken en doorzoeken van de betreffende informatie. 
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verzonden item in de ene mailbox en als ontvangen item in de 

andere mailbox. In dit voorbeeld wordt alleen het door de 

integriteitscoördinator ontvangen exemplaar uitgezonderd van 

de werkwijze, omdat zijn hele mailbox is uitgezonderd. Het 

verzonden item in de mailbox van de medewerker valt wél 

onder de werkwijze van de Handreiking, omdat zijn mailbox 

niet is uitgezonderd. De medewerker kan desgewenst 

uiteraard het individuele bericht uitzonderen van veiligstellen. 

 Individuele (reguliere en functionele) mailboxen kunnen 

permanent of tijdelijk worden uitgezonderd van het 

toepassingsbereik van de werkwijze van de Handreiking. 

 

 Functionele mailboxen 

Functionele postbussen of groepspostbussen zijn mailboxen7 

die niet gekoppeld zijn aan (een account van) een eind-

gebruiker. Het zijn mailboxen waar meerdere eindgebruikers 

voor zijn geautoriseerd, bijvoorbeeld secretariaatsmailboxen. 

In de werkwijze van de Handreiking wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen een functionele mailbox en een reguliere 

mailbox van een eindgebruiker. Dat betekent bijvoorbeeld ook 

dat de eindgebruikers die toegang hebben tot een functionele 

mailbox, op dezelfde manier e-mails kunnen uitzonderen van 

veiligstellen (zie ook paragraaf 4.9). 

 

In dit document wordt ervan uitgegaan dat er voor elke 

functionele mailbox één bevoegd gezag is, ook wanneer de 

mailbox wordt gebruikt voor een (interdepartementaal) 

samenwerkingsverband. De partijen die bij dat samen-

werkingsverband zijn betrokken, bepalen wie het bevoegd 

gezag is. 

 

Sommige functionele mailboxen worden niet door 

eindgebruikers gebruikt, maar voor het geautomatiseerd 

ontvangen en verwerken van berichten in bijvoorbeeld een 

zaaksysteem. Die kunnen worden uitgezonderd van de 

werkwijze van de Handreiking, omdat de archivering van die 

berichten al elders (in het zaaksysteem) is belegd. De 

mogelijkheid om aangewezen functionele mailboxen uit te 

zonderen van de toepassing van de werkwijze van de 

Handreiking is opgenomen in paragraaf 3.3 en de daar 

omschreven eis. 

 De werkwijze geldt voor zowel mailboxen die gekoppeld zijn 

aan (het account van) een eindgebruiker, als voor functionele 

mailboxen. 

 

 Inactieve mailboxen 

Nadat een eindgebruiker uit dienst gaat (of bij een andere 

organisatie gaat werken) is de mailbox niet meer actief. De 

mailbox kan vanaf een zeker moment geen mail meer 

                                                
7 Postbus en mailbox betekenen exact hetzelfde. 
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ontvangen en verzenden.8 Na uitdiensttreding heeft de 

eindgebruiker geen toegang meer tot de mailbox en geen 

mogelijkheid meer om e-mailberichten uit te zonderen van 

veiligstellen. Voor het overige moet de werkwijze van de 

Handreiking ook voor inactieve mailboxen gelden. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat het proces van vernietigen van 

veiliggestelde e-mails na de tienjaarstermijn ook van 

toepassing is op inactieve mailboxen (zie paragraaf 9.4). 

Bovendien moet het ook bij een inactieve mailbox mogelijk 

zijn dat het bevoegd gezag een veiliggestelde e-mail 

uitzondert van veiligstellen na de tienwekentermijn (paragraaf 

7.2), vernietigt vóór de tienjaarstermijn (paragraaf 9.3) of 

overbrengt naar het Nationaal Archief (hoofdstuk 8). 

Overigens kunnen ook functionele mailboxen die niet meer 

worden gebruikt, worden geïnactiveerd op dezelfde wijze als 

persoonlijke mailboxen. 

 Bij de werkwijze van de Handreiking wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen e-mails behorend bij een nog actieve mailbox 

en e-mails behorend bij een inactieve mailbox. Uitzondering: 

Eindgebruikers hoeven geen toegang meer te hebben tot 

e-mails behorend bij een inactieve mailbox, bijvoorbeeld om 

een e-mail uit te zonderen van veiligstellen. 

 

Als een technische oplossing zo is ingericht dat de 

veiliggestelde e-mail buiten het mailsysteem zelf wordt 

bewaard, dan is er na de-activatie van de mailbox vanuit de 

Handreiking bezien geen noodzaak om in het mailsysteem nog 

een exemplaar van de veiliggestelde mail te bewaren. Het 

bevoegd gezag kan met de ICT-aanbieder afspraken maken 

hoe in dat geval met de mail (of gehele mailbox) in het 

mailsysteem moet worden omgegaan.9 

 

 Het recht op rectificatie van gegevens uit de AVG 

De AVG geeft betrokkenen (ambtenaren, burgers) het recht 

op rectificatie van hun persoonsgegevens. Rectificatie kan in 

het algemeen plaatsvinden door het oorspronkelijke document 

aan te passen, of door daar een nieuw document aan toe te 

voegen. Dat nieuwe document bevat dan de eigen lezing van 

degene die het rectificatieverzoek doet.10 

 

Voor e-mails, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, 

wordt de oorspronkelijke e-mail niet aangepast. Op die manier 

is de authenticiteit van de veiliggestelde e-mail geborgd. Bij 

een ingewilligd11 rectificatieverzoek wordt aan de e-mail een 

lezing toegevoegd van de indiener van het rectificatieverzoek. 

                                                
8 Het komt voor dat in de eerste maand nog wel een geautomatiseerd antwoord 
wordt verstuurd, waarin wordt aangegeven dat de geadresseerde niet meer via dat 
e-mailadres kan worden bereikt. 
9 Overigens stelt eis 41 wel een grens aan de bewaartermijn.  
10 Zie artikel 16 van de AVG, met analoge toepassing van artikel 45 van de UAVG. 
11 Of een rectificatieverzoek wordt ingewilligd, valt buiten de reikwijdte van dit 
document. Dat is immers een besluit van het bevoegd gezag (art. 34 UAVG).  
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 Het bevoegd gezag kan aan een veiliggestelde e-mail een 

lezing toevoegen. Er moet worden bijgehouden welke lezingen 

aan welke e-mailberichten zijn toegevoegd. 

Het is aan te raden dat die lezing de vorm heeft van een 

nieuwe e-mail. Voor die lezing mag een nieuwe 

tienjaarstermijn gelden (bijv. als de lezing in de vorm van een 

e-mail wordt bewaard), maar de lezing volgt bij voorkeur de 

bewaartermijn van het e-mailbericht waar de lezing 

betrekking op heeft. 

 

Als iemand in de archiefstukken van het Nationaal Archief een 

e-mail raadpleegt, zal daarbij duidelijk moeten zijn welke 

lezingen aan die e-mail zijn toegevoegd. Die informatie moet 

dus worden bewaard en overgebracht naar het Nationaal 

Archief. 

 Bij overbrenging van een e-mail naar het Nationaal Archief, 

dienen ook alle lezingen bij die e-mail (en dus de relaties 

tussen de lezingen en de e-mails) te worden overgebracht. 
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4. Algemene opmerkingen over de oplossingen 

 Eén of twee systemen: drie oplossingsrichtingen 

Het heeft vanuit het oogpunt van gebruiksvriendelijkheid de 

voorkeur dat de werkwijze van de Handreiking wordt 

geïmplementeerd binnen de bestaande mailsystemen. 

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit niet mogelijk is 

met de standaardfunctionaliteiten van Microsoft Exchange, het 

meest gebruikte mailsysteem.12 Daarom is (in ieder geval 

voor dat mailsysteem) een applicatieve of procesmatige 

aanvulling nodig, in de vorm van een ander systeem, naast of 

in aanvulling op het mailsysteem. 

 

Op conceptueel niveau zijn daarvoor drie oplossingsrichtingen 

denkbaar. Deze interpretatie is niet bedoeld om te 

onderzoeken hoe dat andere systeem eruit moet zien, of om 

te kiezen voor een oplossingsrichting. Toch is bij het schrijven 

van deze interpretatie rekening gehouden met een denkraam 

van de drie conceptuele oplossingsrichtingen.13 Bij elke 

oplossingsrichting horen namelijk weer eigen vraagstukken. 

Door daarmee alvast rekening te houden, is dit document zo 

bruikbaar mogelijk voor alle oplossingsrichtingen. Voor een 

goed begrip van de rest van dit document, worden hierna de 

drie oplossingsrichtingen op hoofdlijnen geschetst. 

Figuur 2. Drie oplossingsrichtingen op hoofdlijnen. 

 

4.1.1. Gemeenschappelijk voor oplossingsrichtingen A en B 

Voor oplossingsrichtingen A en B geldt dezelfde basis. Bij deze 

oplossingsrichtingen bestaan er namelijk twee systemen naast 

elkaar: het mailsysteem en het ‘mailarchiefsysteem’. Het 

mailsysteem is het bestaande e-mailplatform, wat door de 

eindgebruikers wordt gebruikt voor hun dagelijkse 

                                                
12 Zie het “Onderzoek naar de technische mogelijkheden van implementatie van de 
Handreiking bewaren van e-mail Rijksoverheid met standaardfunctionaliteiten 
binnen Microsoft Exchange” van 1 april 2020 (via www.rijksoverheid.nl en 
www.informatiehuishouding.nl). Dat onderzoek is in opdracht van RDDI verricht 

door SSC-ICT in fase 1a, waarna in fase 1b versie 2.0 van deze interpretatie is 
opgesteld. 
13 Het is niet uit te sluiten dat andere oplossingsrichtingen mogelijk zijn. 

Mailsysteem Mailarchief-
systeem

Alle veilig 
te stellen 

e-mail 
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weken 
oud
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Mailsysteem Mailarchief-
systeem
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Gedeelde 
opslag

Mailarchief-
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mailhandelingen. Vaak is dat een Microsoft Exchange-

omgeving die in datacentra draait. De eindgebruiker kan 

daarmee op de werkplek werken via een mailprogramma voor 

Windows, iOS of Android.14 

 

In het mailarchiefsysteem wordt de veiliggestelde e-mail 

opgeslagen. Van één e-mailbericht kunnen dan twee 

exemplaren bestaan: een in het mailsysteem, en een in het 

mailarchiefsysteem.15 Het exemplaar in het mailarchief-

systeem is veiliggesteld en volgt de werkwijze van de 

Handreiking. Binnen enkele grenzen (zie verderop in dit 

document) is de eindgebruiker vrij in zijn handelingen met het 

exemplaar in het mailsysteem. De organisatie kan daar ook 

beleid op voeren, bijvoorbeeld door alle berichten na een 

bepaalde periode uit het mailsysteem te verwijderen.16 

 

Tot zover zijn oplossingsrichtingen A en B gelijk. Zij 

verschillen in de manier waarop e-mail in het mailarchief-

systeem terecht komt. 

 

4.1.2. Oplossingsrichting A 

Bij oplossingsrichting A wordt op de zogenoemde transport-

laag elke17 e-mail die het mailsysteem binnenkomt of verlaat, 

gedupliceerd. Het duplicaat wordt doorgestuurd naar het 

mailarchiefsysteem. Op die manier is verzekerd dat van álle 

berichten een identiek en authentiek exemplaar in het mail-

archiefsysteem terecht komt. 

 

4.1.3. Oplossingsrichting B 

Bij oplossingsrichting B wordt elke e-mail die 10 weken oud is, 

en die niet in het mailsysteem is uitgezonderd van 

veiligstellen, gekopieerd naar het mailarchiefsysteem. 

Verderop in dit document staat meer over de manier van 

uitzonderen, en de eisen aan de authenticiteit van dat 

exemplaar.18 

 

4.1.4. Oplossingsrichting C 

Bij oplossingsrichting C wordt het mailsysteem uitgebreid en 

geïntegreerd met een aanvullend systeem. Beide systemen 

delen één exemplaar van elke e-mail, zodat het maken van 

duplicaten of kopieën niet nodig is. Bij dit soort zogenoemde 

In-Place Record Management blijft de inhoud op dezelfde 

                                                
14 Bijvoorbeeld Outlook. Andere softwarepakketten zijn mogelijk. Exchange en 
Outlook zijn als meest gebruikte producten binnen de Rijksoverheid voor de 
herkenbaarheid genoemd, maar de Interpretatie is productonafhankelijk. 
15 Een oplossing met maar één exemplaar, waarbij vanuit het ene systeem met 
zogenoemde stubs naar het andere systeem wordt verwezen, is ook mogelijk. 
16 Dat bespaart in de opslag van e-mail in het mailsysteem, terwijl het 
veiliggestelde exemplaar in het ‘andere’ systeem is opgeslagen 
17 Daarbij kan een selectie worden gemaakt om de e-mail van/naar bepaalde 
mailboxen uit te zonderen (denk aan vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen, etc.). 
18 Bij het Ministerie van Defensie is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met een 

proof-of-concept-opstelling. Die opstelling is een voorbeeld van oplossings-
richting B. Dat haalbaarheidsonderzoek is ook gepubliceerd op 
www.informatiehuishouding.nl. 

http://www.informatiehuishouding.nl/
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locatie, maar beheert het aanvullende systeem het 

bewaarbeleid daarvan.19 

 

4.1.5. Eisen/wensen specifiek voor een oplossingsrichting? 

De eisen en wensen zijn zo opgeschreven dat ze in ieder geval 

voor alle drie oplossingsrichtingen van toepassing zijn. Als 

bijvoorbeeld wordt gesproken over een “veiliggestelde 

e-mail”, dan volgt uit hoofdstuk 5 hoe dat voor elk van de 

oplossingsrichtingen is bedoeld, zodat de eis algemeen kan 

worden geformuleerd. 

 

Soms is het voor de duidelijkheid echter nodig om te 

beschrijven hoe een eis of wens bedoeld is als met twee 

systemen wordt gewerkt. Daarom worden in het vervolg wel 

de termen mailsysteem en het mailarchiefsysteem gebruikt. 

 

 Technische of procedurele oplossing 

Het heeft de uitdrukkelijke voorkeur dat aan elke eis en wens 

kan worden voldaan door een technische (geautomatiseerde) 

oplossing. Tenzij dit bij een eis of wens expliciet anders is 

vermeld, mag echter ook een procedurele of organisatorische 

oplossing voor een eis of wens worden gevonden. 

 

 Gebruiksvriendelijkheid 

Het is in het algemeen wenselijk als de hele werkwijze voor de 

eindgebruiker zo intuïtief mogelijk werkt en er voor de 

eindgebruikers zo min mogelijk verandert aan de 

gebruikersinterfaces (onder meer Outlook en BlackBerry) en 

werkwijze die nu worden gebruikt bij de betreffende 

organisatie. Een voorbeeld van die intuïtiviteit is dat een knop 

op een logische plaats staat en dat de bijbehorende handeling 

voor iedereen zonder uitleg begrijpelijk is. De andere eisen en 

wensen uit dit document kunnen het onvermijdelijk maken dat 

de interactie minder intuïtief wordt. Dat vergt dan aandacht 

voor de communicatie daarover door het bevoegd gezag naar 

de verscheidene groepen gebruikers. 

wens 1 De gebruikersinterface en werkwijze van het mailsysteem 

wijzigt zo min mogelijk, en blijft zo intuïtief mogelijk. 

wens 2 Voor het mailarchiefsysteem is de gebruikersinterface en 

werkwijze in relatie tot het mailsysteem zo intuïtief mogelijk. 

 

Daaruit volgt ook dat het wenselijk is dat de huidige 

mailfunctionaliteit op hoogmobiele apparaten (smartphones en 

tablets) behouden blijft.20 Het is ook wenselijk als de 

                                                
19 Oplossingsrichting C kan niet worden geïmplementeerd met alleen de 
standaardfunctionaliteiten van Microsoft Exchange. Zie het eerdergenoemde 
“Onderzoek naar de technische mogelijkheden van implementatie van de 
Handreiking bewaren van e-mail Rijksoverheid met standaardfunctionaliteiten 
binnen Microsoft Exchange” van 1 april 2020 (via www.rijksoverheid.nl en 
www.informatiehuishouding.nl). Dat onderzoek is in opdracht van RDDI verricht 
door SSC-ICT in fase 1a, waarna in fase 1b versie 2.0 van deze interpretatie is 

opgesteld. 
20 Uit de Handreiking volgt niet dat dit een eis is, maar dat zal het voor de 
organisaties waarschijnlijk wel zijn. 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.informatiehuishouding.nl/
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eindgebruiker ook op zijn gebruikelijke mobiele applicatie 

berichten kan uitzonderen van veiligstellen (verwijderen/ 

aanmerken als niet-relevant). Zie daarvoor uitgebreider 

paragraaf 6.3. 

 

De geavanceerdere handelingen door specifiek groepen 

gebruikers (zoals het doorzoeken van mail door een Wob-

functionaris) hoeven niet vanaf een hoogmobiel apparaat te 

kunnen worden verricht. 

wens 3 De bestaande mailfunctionaliteit op hoogmobiele apparaten 

blijft behouden. 

 

 Herkenbaarheid en zichtbaarheid 

Er kunnen drie categorieën e-mails worden onderscheiden: 

(1) veiliggestelde e-mails, (2) e-mails die zijn uitgezonderd 

van veiligstellen en (3) e-mails die niet zijn veiliggesteld én 

niet zijn uitgezonderd. In deze derde categorie zitten de 

e-mails die nog geen tien weken oud zijn en dus nog niet zijn 

veiliggesteld, terwijl deze e-mails ook (nog) niet door de 

eindgebruiker zijn uitgezonderd van veiligstellen. 

 

De eindgebruiker moet uit het oogpunt van gebruiks-

vriendelijkheid voor elk van zijn e-mails kunnen achterhalen 

welke e-mails zijn veiliggesteld (categorie 1) en welke niet 

zijn veiliggesteld (categorie 2 en 3). Het heeft een sterke 

voorkeur als de status ‘wel/niet veiliggesteld’ herkenbaar of 

zichtbaar is in het mailsysteem dat de eindgebruiker regulier 

gebruikt. Maar in ieder geval moet de eindgebruiker die status 

zelfstandig (zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de 

leverancier of bevoegd gezag) kunnen achterhalen. Dat 

achterhalen kan desnoods door raadpleging van een ander 

systeem. Het is echter wenselijk als de eindgebruiker dat op 

alle devices (dus ook op smartphones en tablets) kan via de 

reguliere e-mailapplicaties. 

 De eindgebruiker moet zelfstandig van elk bericht kunnen 

achterhalen of het wel of niet is veiliggesteld. 

wens 4 De eindgebruiker kan in zijn reguliere e-mailapplicaties op alle 

devices eenvoudig zien welke berichten wel of niet zijn 

veiliggesteld. 

 

Bij een oplossing met twee systemen, is het toegestaan dat 

een eindgebruiker het exemplaar in het mailsysteem bewerkt 

en wist. In het mailarchiefsysteem is immers een ander 

exemplaar van diezelfde e-mail al veiliggesteld. Welke 

oplossing ook wordt gebruikt, de eindgebruiker moet al zijn 

veiliggestelde e-mails kunnen inzien. Daaruit volgt bij twee 

systemen dat de eindgebruiker (via een inkijk) in het mail-

archiefsysteem zijn veiliggestelde e-mails moet kunnen 

raadplegen. 

 De eindgebruiker kan zelfstandig zijn veiliggestelde e-mails 

inzien. 
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 Toekomstvastheid van de oplossing 

De werkwijze van de Handreiking werkt met lange termijnen. 

Voor elke verzonden of ontvangen e-mail gaat een tienjaars-

termijn lopen. Daarom is het van belang om daar bij het 

selecteren van de oplossing rekening mee te houden. Het is 

verstandig om er rekening mee te houden dat op enig 

moment van oplossing of aanbieder moet kunnen worden 

gewisseld. Ook worden mailsystemen door hun leveranciers 

doorontwikkeld. Daarom verdient het sterke aanbeveling om 

uit te gaan van standaardoplossingen zonder (of met zo min 

mogelijk) maatwerk. Een andere aanbeveling is om zoveel 

mogelijk (dus ook voor de metagegevens) gebruik te maken 

van open standaarden, zoals de Handreiking Voorkeurs-

formaten van het Nationaal Archief. Ook kunnen voor diverse 

onderwerpen waarborgen worden gevonden binnen de 

geldende richtlijnen van de Rijksoverheid op het gebied van 

security en architectuur (o.a. BIO, NORA en EAR21). Wel volgt 

uit de Handreiking een eis met betrekking tot het kunnen 

exporteren van e-mails inclusief hun metagegevens.22 Dat 

faciliteert een mogelijke toekomstige migratie van de e-mails 

naar een nieuw systeem. 

 

 Vastleggen van het bevoegd gezag 

Voor elke e-mail moet duidelijk zijn wie het bevoegd gezag is. 

Het bevoegd gezag is immers als enige bevoegd om te 

beslissen wat er met veiliggestelde e-mails gebeurt. Denk 

daarbij aan (vroegtijdig) vernietigen en overbrengen naar het 

Nationaal Archief, maar ook aan het doorzoeken en opleveren 

bij informatieverzoeken. Daarbij is het bevoegd gezag als 

enige bevoegd om te bepalen welke functionarissen welke 

handelingen mogen uitvoeren (zie ook paragraaf 4.8). 

 

Enkele ICT-aanbieders binnen de Rijksoverheid leveren hun 

diensten op een gedeeld platform als shared service aan 

meerdere organisaties. Als vanuit deze gedeelde 

dienstverlening één oplossing wordt gebruikt door meerdere 

organisaties, dan is het essentieel dat voor elke e-mail 

duidelijk is wie het bevoegd gezag is.23 

 

Die duidelijkheid is ook vereist bij organisatorische 

wijzigingen. Als (bijvoorbeeld na een kabinetsformatie) een 

organisatieonderdeel overgaat van het ene naar het andere 

ministerie, zal duidelijk moeten zijn welk van de twee 

ministeries voor elk van de e-mails het bevoegd gezag 

wordt.24 Het bevoegd gezag volgt dus niet vanzelfsprekend uit 

                                                
21 Baseline Informatiebeveiliging Overheid, Nederlandse Overheid Referentie 
Architectuur, Enterprise Architectuur Rijksdienst. 
22 Zie paragraaf 4.7, paragraaf 4.11 en hoofdstuk 8. 
23 Elke e-mail bestaat minstens twee keer: eenmaal bij de verzender als verzonden 
item en eenmaal per ontvanger als ontvangen item. Als de verzender en ontvanger 
beide voor een andere organisatie werken, dan hebben het verzonden item en het 

ontvangen item twee verschillende bevoegd gezagen. 
24 Dat is bepaald in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie. Artikel 2 
maakt onderscheid tussen archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment 
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het ministerie wiens naam in het e-mailadres na het 

apenstaart-teken staat.25 

 

Daarom is het vereist dat voor elke e-mail uit de 

metagegevens kan worden afgeleid wie het bevoegd gezag 

voor die e-mail is. Dit mag door een aanduiding van het 

bevoegd gezag zelf als metagegeven aan elke e-mail toe te 

voegen. Dit mag ook op andere manieren, zoals het opnemen 

van een organisatieonderdeel als metagegeven, zolang daaruit 

het bevoegd gezag per e-mail kan worden afgeleid.26 

 Voor elke veiliggestelde e-mail kan uit de metagegevens 

worden afgeleid wie het bevoegd gezag is. 

 Naast de eindgebruiker zelf, kan alleen het bevoegd gezag 

voor een e-mail die e-mail inzien of daarmee andere 

handelingen verrichten. 

 

 Corrigeren van het bevoegd gezag 

Elke reguliere mailbox hoort bij een persoon en elk persoon 

hoort bij een organisatie. Bij elke organisatie hoort een 

bevoegd gezag. Zo kan eenvoudig worden bepaald wie 

standaard het bevoegd gezag is voor alle e-mails in een 

mailbox. Individuele e-mails in een mailbox kunnen echter 

toch een ander bevoegd gezag hebben. Dat is bijvoorbeeld het 

geval bij de hiervoor genoemde organisatiewijzigingen, of bij 

detacheringen. 

 

Eindgebruikers die (bijvoorbeeld in deeltijd) zijn 

gedetacheerd, kunnen namelijk een deel van hun tijd voor de 

ene organisatie, en het andere deel voor een andere 

organisatie werken. Die eindgebruikers hebben dus te maken 

met twee bevoegde gezagen. Daarom is het sterk aanbevolen 

om bij een detachering als eindgebruiker een nieuwe mailbox 

(van de inlenende organisatie) te hebben en ook 

daadwerkelijk te gebruiken.27 Zo wordt aan de bron geregeld 

dat elke organisatie het bevoegd gezag is voor het juiste deel 

van de e-mails. Ondanks deze aanbeveling, kan niet worden 

uitgesloten dat een eindgebruiker toch één e-mailadres 

                                                
van reorganisatie nog niet zijn afgedaan en zaken die op dat moment al wel zijn 
afgedaan. Een strikte uitleg van dat artikel betekent dat per e-mail zou moeten 
worden bekeken of de e-mail een wel/niet afgedane zaak betreft. Dat bepaalt voor 
die e-mail dan het bevoegd gezag. 
25 Het daadwerkelijk doorvoeren van de wijziging van een e-mailadres na een 
organisatieverandering bij een kabinetsformatie is zeer complex, omdat aan het 
e-mailadres (technisch: de UPN die gelijk is aan het e-mailadres) vaak ook de 
toegang tot applicaties is gekoppeld. Ook kan een overdracht naar een andere ICT-
aanbieder nodig zijn. Het aanpassen van het e-mailadres kan om uiteenlopende 
redenen dus soms meer dan een jaar ná de organisatiewijziging plaatsvinden.  
26 Als per e-mail wordt bijgehouden bij welk organisatieonderdeel die hoort, dan zou 
wellicht aan de hand van de datum van ontvangst/verzending van elke e-mail en 
met behulp van het openbare Actorenregister van het Nationaal Archief kunnen 
worden afgeleid wie het bevoegd gezag voor elke e-mail is. 
27 Het komt in de praktijk voor dat de ‘tweede’ mailbox wel bestaat, maar dat alle 

e-mails automatisch worden doorgezonden naar de ‘eerste’ mailbox. Dan komt 
alsnog de e-mail van het ‘tweede’ bevoegd gezag onder beheer van het ‘eerste’ 
bevoegd gezag. 
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gebruikt voor beide deeltijdfuncties. E-mail met twee 

verschillende bevoegde gezagen, zit dan in één mailbox.  

 

Ongeacht de aanleiding (organisatiewijziging, detachering of 

anderszins), moet het bevoegd gezag dat standaard “hoort” 

bij alle e-mails van een mailbox, de veiliggestelde e-mails die 

bij een ander bevoegd gezag horen, kunnen overbrengen naar 

dat andere bevoegde gezag. Als beide bevoegde gezagen 

gebruikmaken van dezelfde gezamenlijke technische 

oplossing, zal dat kunnen door het betreffende metagegeven 

voor de individuele e-mails aan te passen. Als het andere 

bevoegde gezag gebruikt maakt van een andere technische 

oplossing, zullen beide oplossingen moeten voorzien in een 

export/import-faciliteit om de betreffende e-mails over te 

brengen naar het juiste bevoegd gezag. De import en export 

moet mogelijk zijn op een gangbare en algemeen 

geaccepteerde wijze. Dat mag overigens ook volgens dezelfde 

specificaties als voor de overbrenging naar het Nationaal 

Archief (zie paragraaf 8.6). Na succesvolle overbrenging naar 

het andere bevoegd gezag, moeten de achterblijvende e-mails 

worden gewist (overeenkomstige toepassing van 

paragraaf 8.7).28 

 Het bevoegd gezag kan via de metagegevens het bevoegd 

gezag van individuele veiliggestelde e-mails aanpassen. 

 Het systeem maakt het mogelijk om veiliggestelde e-mails 

(inclusief metagegevens en eventuele lezingen) op een 

gangbare en algemeen geaccepteerde wijze te exporteren en 

te importeren. 

 

 Autorisatiestructuur voor het bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag is als enige bevoegd om te besluiten wat 

er met veiliggestelde e-mails gebeurt. Het bevoegd gezag kan 

deze bevoegdheden mandateren, zodat aangewezen 

functionarissen namens het bevoegd gezag handelingen 

uitvoeren. Als in dit document wordt gesproken over het 

bevoegd gezag, worden daarmee ook de gemandateerde 

functionarissen bedoeld. 

 

De gemandateerde functionarissen kunnen uiteenlopende 

rollen hebben. Een Wob-functionaris en een medewerker 

belast met integriteitsonderzoeken moeten de veiliggestelde 

e-mails kunnen inzien, doorzoeken en exporteren (read-only). 

De recordmanager of DIV-functionaris29 zal namens het 

bevoegd gezag juist de selecties maken van over te brengen 

en te vernietigen e-mails en daarna die handelingen ook 

uitvoeren. Ook voortijdig vernietigen, veiliggestelde e-mail 

alsnog uitzonderen en het toevoegen van een lezing aan een 

e-mail vallen onder hun taak. En de bevoegdheid om te 

bepalen welke functionaris welke rechten heeft in het 

                                                
28 Export van A naar B betekent: kopiëren van A naar B, en daarna het A-exemplaar 

wissen. 
29 DIV staat voor Documentaire InformatieVoorziening. DIV-medewerkers zijn vaak 
verantwoordelijk voor het beheren van archiefbescheiden. 
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systeem, zal waarschijnlijk maar bij een klein aantal 

functionarissen liggen.30 Daarom moet de oplossing voorzien 

in een autorisatiestructuur, waarbij individuele functionarissen 

kunnen worden gekoppeld aan rollen, en van elke rol de 

bevoegdheden kunnen worden ingesteld. Zonder de bevoegd-

heid om een handeling te verrichten, is die handeling niet 

mogelijk. Dat geldt ook voor het doorzoeken en inzien van 

veiliggestelde e-mails. 

 De oplossing voorziet in een gangbare technische autorisatie-

structuur waarmee het bevoegd gezag op basis van rollen 

bevoegdheden aan functionarissen kan toekennen. 

 

Het is aanbevolen31 om wijzigingen in de autorisatiestructuur 

bij te houden, zodat de autorisatiestructuur op elk moment in 

het verleden kan worden achterhaald. 

 

Uit het bovenstaande volgt dat de autorisatiestructuur moet 

regelen wie welke handelingen mag verrichten (wie mag 

inzien, overbrengen, et cetera). De autorisatiestructuur moet 

daarnaast ook regelen wie toegang heeft tot welke gegevens 

(wiens mailboxen mag ik inzien, of er berichten uit 

overbrengen, et cetera). De toegang tot de e-mail moet 

namelijk kunnen worden gereguleerd: de oplossing moet het 

mogelijk maken dat het bevoegd gezag per functionaris 

bepaalt tot welke mailboxen die functionaris toegang heeft. 

Het bevoegd gezag kan daarbij natuurlijk nooit toegang 

verlenen tot e-mails die onder een ander bevoegd gezag 

vallen (zie eis 9). Daarbij moet het mogelijk zijn om alleen 

toegang te verkrijgen toe e-mails die binnen een bepaald 

tijdvak zijn ontvangen/verzonden (bijvoorbeeld: alleen de 

e-mails verzonden/ontvangen in 2020). De toegang wordt 

verleend voor de tijdsduur dat de toegang is vereist, zodat de 

functionaris alleen gedurende dat tijdvak toegang heeft 

(bijvoorbeeld: de functionaris heeft van 25 tot en met 

29 november toegang tot een specifieke mailbox). 

 Het bevoegd gezag bepaalt via de autorisatiestructuur tot 

welke mailboxen (of een selectie van de e-mails daarin binnen 

een tijdvak) elke individuele functionaris toegang heeft, om de 

veiliggestelde e-mails in die mailboxen in te zien of om er 

andere handelingen aan te verrichten. Die toegang moet 

kunnen worden beperkt in tijdsduur. 

 

 Autorisatiestructuur voor eindgebruikers 

De eindgebruiker moet zijn e-mails kunnen uitzonderen van 

veiligstellen (zie eis 26 en eis 24) en zijn veiliggestelde 

e-mails kunnen inzien (zie eis 7). Als bij een oplossing met 

twee systemen alleen aan deze drie eisen kan worden voldaan 

                                                
30 In deze paragraaf staat slechts een voorbeeld van mogelijke rollen en de taken 
die bij elke functie horen. Dit is géén volledige opsomming. Het bevoegd gezag 

beslist zelf over de rollen en bijbehorende bevoegdheden. 
31 Dit is voorgeschreven in paragraaf 9.2 van de BIO. (Dit volgt niet uit de 
Handreiking en is daarom niet als eis opgenomen in dit document.) 
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door de eindgebruiker toegang te geven tot het mailarchief-

systeem, dan dient dat systeem te beschikken over een 

adequate autorisatiestructuur voor eindgebruikers. Daarmee 

wordt geborgd dat een eindgebruiker alleen zijn eigen 

(actieve) mailbox(en) kan inzien en alleen zijn eigen e-mails 

kan uitzonderen van veiligstellen. 

 

Die autorisatiestructuur voor eindgebruikers moet ook 

rekening houden met functionele mailboxen. Eis 7, eis 26 en 

eis 24 gelden namelijk ook voor iedereen met toegang tot een 

functionele mailbox.32 Iedereen met toegang tot een func-

tionele mailbox, moet dus in staat zijn om in die functionele 

mailbox e-mails uit te zonderen van veiligstellen en de 

veiliggestelde e-mails in te zien.33 

 Indien dat nodig is om aan de andere eisen (met name eis 2, 

eis 7, eis 9, eis 24 en eis 26) te voldoen, voorziet de oplossing 

in een adequate gangbare autorisatiestructuur voor 

eindgebruikers. 

 

Het is aanbevolen34 om wijzigingen in de autorisatiestructuur 

bij te houden, zodat de autorisatiestructuur op elk moment in 

het verleden kan worden achterhaald. 

 

 Doorzoekbaarheid van de veiliggestelde e-mails 

Een deel van functionaliteiten die in dit document is 

beschreven, houdt in dat het bevoegd gezag een handeling 

moet kunnen uitvoeren op een selectie van veiliggestelde 

e-mails.35 Daarom zal een technische oplossing het mogelijk 

moeten maken om een dergelijke selectie te maken. Daarvoor 

is het nodig om de e-mails te kunnen doorzoeken. De eerste 

behoefte aan een zoekfunctionaliteit heeft dus betrekking op 

het verrichten van de (beheer)handelingen uit deze 

interpretatie door (of namens) het bevoegd gezag.36 

 

De tweede behoefte aan een zoekfunctionaliteit heeft 

betrekking op het doorzoeken, selecteren en exporteren ten 

behoeve van informatieverzoeken (Wob-verzoeken, 

parlementaire onderzoeken, et cetera).37 

 

                                                
32 Dat volgt al uit eis 2, dus dat is hier geen nieuwe eis. 
33 Het is niet uitgesloten dat in een functionele mailbox ook niet-relevante e-mail 
belandt. Niet-relevante e-mail is – naast het standaardvoorbeeld van privé-mail – 
ook p-vertrouwelijke e-mail of e-mail niet uit hoofde van functie verstuurd of 
ontvangen. Die moet ook bij functionele mailboxen kunnen worden uitgezonderd 
van veiligstellen. 
34 Dit is voorgeschreven in paragraaf 9.2 van de BIO. (Dit volgt niet uit de 
Handreiking en is daarom niet als eis opgenomen in dit document.) 
35 Dit betreft in ieder geval de handelingen genoemd in eis 4, eis 10, eis 11, eis 12, 
eis 13, eis 17, eis 29, eis 30, eis 32, eis 34, eis 35, eis 43, eis 44 en eis 45. Zoals 
vermeld in paragraaf 4.8 kan op basis van rollen worden bepaald welke 
medewerkers welke van deze handelingen mogen uitvoeren. 
36 De zoekfunctionaliteit mag ook beschikbaar zijn voor eindgebruikers die hun 
eigen veiliggestelde e-mails (inclusief hun functionele mailboxen) mogen inzien. 

Zie eis 2, eis 7 en paragraaf 4.9. 
37 Voor meer informatie, zie het RDDI-project Wob-hulp: 
www.informatiehuishouding.nl. 

http://www.informatiehuishouding.nl/


 

 

Definitief | Interpretatie van de Handreiking | 25 mei 2020 

 Pagina 23 van 64 

Uit de Handreiking vloeit niet voort hoe een oplossing moet 

voorzien in een dergelijke zoekfunctionaliteit. Bij het 

ontwerpen (en het in de markt uitvragen) van een 

IT-oplossing, kunnen daarvoor meerdere architectuurkeuzes 

worden gemaakt.38 Ook die keuzes zijn niet door de 

Handreiking bepaald. Gedetailleerde eisen aan de doorzoek-

baarheid hangen echter samen met de architectuurkeuzes, 

zodat daar in dit document alleen op hoofdlijnen over kan 

worden gesproken. 

 

Om de selecties genoemd in de andere eisen uit dit document 

te kunnen uitvoeren – de eerste behoefte aan een 

zoekfunctionaliteit – moet de zoekfunctionaliteit het ten 

minste mogelijk maken om: 

- Full text te zoeken op alle gegevens (incl. metagegevens 

en bijlagen in een gangbaar39 formaat); 

- Te zoeken op zoektermen binnen een specifiek veld 

(bijvoorbeeld het onderwerp, afzender of een (ander) 

metagegeven); 

- Te zoeken op waarden binnen metagegevens 

(bijvoorbeeld e-mails binnen een bepaald tijdvak); 

- Samengestelde zoekopdrachten te geven met behulp van 

operators en wildcards. 

 Ten behoeve van het maken van een selectie om daarop de 

verschillende handelingen uit dit document te kunnen 

uitvoeren, bevat de oplossing een zoekfunctionaliteit voor 

geautoriseerde medewerkers, die ten minste de hierboven 

opgesomde functionaliteiten bevat. 

 

De veiliggestelde e-mails moeten kunnen worden doorzocht 

ten behoeve van informatieverzoeken – de tweede behoefte 

aan een zoekfunctionaliteit. Uit de Handreiking volgt echter 

niet hoe aan die eis invulling moet worden gegeven. Dat kan 

bijvoorbeeld door in het mail(archief)systeem een uitgebreide 

functionaliteit toe te voegen. 

 

Het is ook mogelijk om in het mail(archief)systeem slechts 

een koppelvlak op te nemen. Via dat koppelvlak krijgt een 

andere applicatie toegang tot de veiliggestelde e-mails. Alle 

functionaliteiten ten behoeve van informatieverzoeken kunnen 

dan in die andere applicatie zitten. Een voordeel daarvan kan 

                                                
38 Een belangrijke keuze is bijvoorbeeld de vraag of het systeem waarin de e-mails 
worden opgeslagen, ook de business intelligence dient te bevatten voor het 
doorzoeken en manipuleren van de e-mails. Die business intelligence kan ook in een 
apart systeem worden opgenomen, dat via een twee-weg-connector is aangesloten 
op het opslagsysteem. (Dat zou de migratie naar een andere leverancier overigens 
vergemakkelijken.) De datamanipulatie betreft niet alleen het uitvoeren van 
informatieverzoeken, maar ook diverse handelingen die conform deze interpretatie 
door (namens) het bevoegd gezag moeten worden uitgevoerd (zoals met name het 
overbrengen en vernietigen). 
39 Onder gangbaar formaat voor bijlagen zijn in ieder geval begrepen: Microsoft 
Office bestanden (oude en nieuwe standaard) (zoals Word doc- en docx-bestanden, 

maar ook e-mails in EML en MSG-formaat), de openstandaardvarianten daarvan 
(ODF etc.), PDF-bestanden (minimaal type 1.x, 2.0, A-1, A-2 en UA), tekst-
bestanden en opgeslagen internetpagina’s. 
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zijn dat Wob-functionarissen met één applicatie meerdere 

gegevensbronnen (zoals de veiliggestelde e-mails) kunnen 

benaderen. Daarom is het wenselijk als het systeem door het 

gebruik van standaardkoppelvlakken op basis van open(bare) 

standaarden kan worden gekoppeld aan de bestaande 

systemen voor het verwerken van informatieverzoeken en in 

het bijzonder Wob-verzoeken. Ook bij de koppeling met 

andere applicaties moet worden gewaarborgd dat alleen 

geautoriseerde functionarissen toegang hebben tot de e-mails. 

 Veiliggestelde e-mails kunnen worden doorzocht, geselecteerd 

en geëxporteerd ten behoeve van informatieverzoeken. 

wens 5 De oplossing voorziet in standaardkoppelvlakken op basis van 

open(bare) standaarden voor het doorzoeken, raadplegen en 

exporteren van veiliggestelde e-mails inclusief metagegevens 

ten behoeve van de koppeling met andere applicaties, waarbij 

de autorisatiestructuur behouden blijft. 

 

Organisaties kunnen een eigen invulling geven aan de eisen 

en wensen op het gebied van doorzoekbaarheid, en de 

onlosmakelijk daarmee samenhangende eisen en wensen aan 

de koppeling met andere applicaties en systemen. 

 

 Export van veiliggestelde e-mails 

De e-mails die voldoen aan de zoekcriteria, moeten kunnen 

worden geëxporteerd door (de aangewezen functionarissen 

namens) het bevoegd gezag in een toegankelijk en te 

ontsluiten formaat. Dat maakt het mogelijk om na export deze 

e-mails openbaar te maken op grond van de Wob en (daaraan 

voorafgaand) passages weg te lakken volgens de criteria van 

de Wob. Ook voor andere soorten informatieverzoeken, zoals 

parlementaire enquêtes of opsporingsonderzoeken is het 

vereist dat geselecteerde e-mails met de bijbehorende 

metagegevens kunnen worden geëxporteerd. Gangbare 

formaten voor de export van e-mails zijn EML en MSG (voor 

individuele e-mails) en MBOX en PST (voor meerdere e-mails 

in EML gebundeld). Bundeling daarvan in een gecomprimeerd 

ZIP -bestand is ook gangbaar. Toegevoegde metagegevens40 

en lezingen die niet kunnen worden opgenomen in een EML-, 

MSG-, MBOX- of PST-bestand, worden in een ander gangbaar 

formaat zoals XML geëxporteerd. 

 Het bevoegd gezag kan een selectie van veiliggestelde e-mails 

met de bijbehorende metagegevens exporteren in een 

gangbaar formaat. 

 

 Logging van handelingen 

Voor het verwerken van Wob-verzoeken en andere 

informatieverzoeken, zal een aangewezen functionaris de 

e-mails van eindgebruikers mogen inzien. De doorzoekingen, 

raadplegingen en exports kunnen worden gelogd. Ook andere 

                                                
40 Toegevoegde metagegevens zijn bijvoorbeeld het bevoegd gezag (eis 8) of een 
verwijzing naar een toegevoegde lezing (eis 4). 
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handelingen, zoals het toevoegen van een lezing of het 

wijzigen van het bevoegd gezag kunnen in logging worden 

bijgehouden.  

 

Vanuit het oogpunt van duurzame toegankelijkheid en het 

waarborgen van de authenticiteit, moeten wijzigingen in de 

metagegevens van veiliggestelde e-mails in ieder geval in de 

logging worden bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan de 

correctie van het bevoegd gezag (zie paragraaf 4.7). Ook de 

herstelacties waarbij veiliggestelde berichten na de 

tienwekentermijn alsnog worden uitgezonderd van 

veiligstellen (zie paragraaf 7.2) moeten worden gelogd.41 Die 

logging dient ten minste te worden bewaard tot het moment 

van vernietiging van de betreffende e-mail (zie hoofdstuk 9). 

Als een e-mail wordt overgebracht naar het Nationaal Archief, 

dient de logging van die e-mail ook te worden overgebracht 

naar het Nationaal Archief. In het Nationaal Archief komt dus 

alleen de logging over e-mails die zijn overgebracht naar het 

Nationaal Archief. 

 

Bij de andere handelingen (waaronder doorzoekingen, 

raadplegingen en exports) wordt aanbevolen de logging bij te 

houden en een gepaste tijd te bewaren. Op die manier kan 

onder meer vanuit privacy-oogpunt worden aangetoond dat 

de vertrouwelijkheid geborgd is gebleven. 

 Wijzigingen in de metagegevens van veiliggestelde e-mails 

worden bijgehouden. Herstelacties waarbij veiliggestelde 

e-mails na de tienwekentermijn alsnog worden uitgezonderd 

van veiligstellen worden eveneens bijgehouden. De aldus 

bijgehouden wijzigingen ten aanzien van e-mails die worden 

overgebracht naar het Nationaal Archief, worden op datzelfde 

moment mede overgebracht. Ten aanzien van de andere 

e-mails blijven zij tenminste bewaard totdat de betreffende 

e-mail is vernietigd. 

  

                                                
41 Dit betreft dus beide manieren waarop een bericht kan worden uitgezonderd van 
veiligstellen: verwijderen en aanmerken als niet-relevant. 
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5. Veiligstellen 

 Welke e-mail wordt veiliggesteld? 

Alle verzonden of ontvangen42 e-mail wordt veiliggesteld, 

behalve:43 

a. e-mails die conform de Handreiking zijn uitgezonderd van 

veiligstellen (zie ook hoofdstuk 6 en de eisen daarin); 

b. e-mails in mailboxen waarvoor de werkwijze van de 

Handreiking niet geldt (zie ook eis 1 in paragraaf 3.3). 

 

 Wat is het veiligstellen van e-mails? 

Het veiligstellen van een e-mail betekent het bewaren van een 

exemplaar van de oorspronkelijke e-mail tot het moment dat 

de e-mail conform de Handreiking wordt gewist of vernietigd. 

 

Uit de Handreiking volgt dat elke veiliggestelde e-mail op enig 

moment wordt gewist. Als hoofdregel is dat na tien jaar via 

het proces van vernietigen,44 maar in sommige gevallen is dat 

eerder. En in andere gevallen wordt de e-mail gewist nadat 

(een exemplaar van) de veiliggestelde e-mail succesvol is 

overgebracht naar het Nationaal Archief. Daar wordt in de 

volgende hoofdstukken op ingegaan. 

 Veiliggestelde e-mails zijn beschermd tegen onbedoeld wissen 

en vernietigen. Zij kunnen alleen worden gewist of vernietigd 

op een manier die volgt uit de Handreiking of deze 

Interpretatie. 

 

Een veiliggestelde e-mail is een exemplaar van het 

oorspronkelijke e-mailbericht dat wordt beschouwd als het 

origineel. De authenticiteit van dat exemplaar wordt op een 

technische manier45 gewaarborgd: de e-mail kan vanaf het 

moment van ontvangst/verzending op geen enkele manier zijn 

gewijzigd. Deze technische borging van de authenticiteit geldt 

dus vanaf ontvangst/verzending van de e-mail, en niet pas 

vanaf het moment van veiligstellen (tien weken later). Als aan 

die voorwaarde is voldaan, kan het veiliggestelde exemplaar 

van een e-mail dus een identiek duplicaat zijn dat in een 

                                                
42 Zie paragraaf 4.5 voor een toelichting. 
43 In de Handreiking staat in de toelichting (paragraaf 3) dat e-mailberichten in de 
map Verwijderde items niet worden veiliggesteld. Geheel in lijn met de bedoeling 
van de Handreiking, wordt die zin uit de Handreiking in deze Interpretatie niet 
letterlijk genomen. Bij die formulering werd er namelijk nog van uitgegaan dat het 
uitzonderen van e-mails door verwijdering alleen kan plaatsvinden door deze in de 
map Verwijderde items te plaatsen. Als met twee systemen wordt gewerkt, waarbij 
de veiliggestelde exemplaren in een ‘ander’ systeem staan, staat echter vooraf 
helemaal niet vast hoe dat uitzonderen moet plaatsvinden. In deze Interpretatie 
wordt daarom niet voorgeschreven hoe berichten kunnen worden uitgezonderd.  
44 Als de e-mail niet exact na tien jaar wordt vernietigd, maar enige tijd later, blijft 
de e-mail dus veiliggesteld tot het moment van vernietiging. 
45 Dat sluit een organisatorische/procedurele manier uit, waarbij zou worden 
vertrouwd op de integriteit van de eindgebruiker om een bericht tussentijds niet 
(abusievelijk) te bewerken. 
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ander systeem wordt opgeslagen. Die veiliggestelde 

exemplaren hebben de status van archiefbescheiden. 

 De authenticiteit van veiliggestelde e-mails wordt technisch 

geborgd.  

 

 Veiligstellen en twee systemen 

Als met twee systemen wordt gewerkt,46 bestaan na de 

tienwekentermijn twee exemplaren van dezelfde mail: één in 

het mailsysteem en één veiliggesteld exemplaar in het mail-

archiefsysteem. 

 

Bij oplossingsrichting A (paragraaf 4.1.2) kan de authenticiteit 

van het veiliggestelde bericht geheel in het mailarchief-

systeem worden geborgd. Er zijn dan vanaf de 

ontvangst/verzending geen eisen aan het borgen van de 

authenticiteit van de e-mail in het mailsysteem. Het 

exemplaar in het mailsysteem mag dan door de eindgebruiker 

worden aangepast of gewist.47 

 

Bij oplossingsrichting B (paragraaf 4.1.3) zal de authenticiteit 

in het mailsysteem moeten worden geborgd, zodat zeker is 

dat een exemplaar van de oorspronkelijke e-mail wordt 

gekopieerd naar het mailarchiefsysteem. Is die kopie eenmaal 

gemaakt, dan is er geen noodzaak meer om de authenticiteit 

te borgen van het exemplaar van die e-mail die nog in het 

mailsysteem staat. Na de tienwekentermijn (het moment 

waarop de kopieerslag wordt gemaakt) zijn er dan geen eisen 

aan het borgen van de authenticiteit van de e-mail in het 

mailsysteem. Het exemplaar in het mailsysteem mag dan door 

de eindgebruiker worden aangepast of gewist.48 

 

Bij beide oplossingsrichtingen moet het wel mogelijk zijn om 

van een e-mail (uit een van de twee systemen) het 

corresponderende exemplaar (in het andere van de twee 

systemen) terug te vinden.49 Daarvoor kan een unieke 

identifier van een e-mail die al onderdeel is van de (header 

van de) e-mail worden gebruikt. Het niet-veiliggestelde 

exemplaar kan zijn gewijzigd (dan moet het gewijzigde 

exemplaar worden teruggevonden) of gewist (dan is er niets 

om terug te vinden). 

 Als met twee systemen wordt gewerkt, moet van elke e-mail 

in elk van de twee systeem het corresponderende exemplaar 

in het andere van de twee systemen kunnen worden 

teruggevonden. Dat geldt ook als dat corresponderende 

exemplaar is gewijzigd, maar niet als dat al is gewist. 

 

                                                
46 Zie voor een toelichting paragraaf 4.1. 
47 Dit is geen verplichting: het zou ook technisch onmogelijk mogen zijn om het 
exemplaar nog te bewerken of wissen.  
48 Dit is geen verplichting (zie voetnoot 47). 
49 Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen met betrekking tot vernietigen, 
zie eis 41. 
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 Moment van veiligstellen 

E-mail wordt tien weken na ontvangst/verzending 

veiliggesteld. In de praktijk is het misschien technisch niet 

mogelijk om dit op de seconde nauwkeurig tien weken na 

ontvangst/verzending van de e-mail te doen. Het veiligstellen 

mag dan ook, zo nodig batchgewijs, binnen 24 uur na afloop 

van de tienwekentermijn. Daarmee heeft deze eis invloed op 

de verplichte beschikbaarheid en uitvoering van de oplossing, 

omdat ook bij verstoringen of onderhoud deze termijn 

gegarandeerd moet worden gehaald. 

 

Het moment van veiligstellen moet duidelijk zijn voor de 

eindgebruiker en eenduidig kunnen worden gecommuniceerd. 

Het moet voor de eindgebruiker bovendien te achterhalen zijn 

wanneer een e-mail wel of niet veiliggesteld is.50 

 De e-mails die moeten worden veiliggesteld, worden exact 

tien weken na ontvangst/verzending veiliggesteld, of tot 

maximaal 24 uur later. 

 Het moment van veiligstellen moet duidelijk zijn voor de 

eindgebruiker en eenduidig kunnen worden gecommuniceerd. 

 

 Welke items worden veiliggesteld?  

In de meeste mailsystemen worden niet alleen e-mails 

opgeslagen in de mailbox van een eindgebruiker, maar ook 

andere items als taken, agendaverzoeken en 

contactpersonen.51 Volgens de Handreiking moeten in ieder 

geval de e-mailberichten52 worden veiliggesteld. De 

Handreiking doet geen uitspraak over andere items. Dat 

betekent dat een oplossing zich mág beperken tot e-mails. 

Een oplossing die daarentegen de werkwijze ook toepast op 

andere (of alle) soorten items in het mailsysteem is echter 

niet in strijd met de Handreiking.  

                                                
50 Dit is in het algemeen al opgenomen in eis 6, zie paragraaf 4.4. 
51 Bijvoorbeeld: In Microsoft Exchange is een vergaderverzoek een gewone e-mail 

met wat aanvullende bijzondere kenmerken. 
52 In dit document omvat de term e-mailbericht ook alle bijlagen bij de e-mail, 
conform de begripsbepaling in paragraaf 10.5. 
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6. Uitzonderen 

 Hoe werkt het uitzonderen van veiligstellen? 

Tien weken na ontvangst/verzending van een e-mail wordt 

deze automatisch (voor in beginsel tien jaar) veiliggesteld. De 

eindgebruiker heeft in de eerste tien weken na het 

ontvangen/verzenden van de e-mail de mogelijkheid om 

niet-relevante53 e-mail uit te zonderen van veiligstellen. 

 

Dat kan op twee manieren: (1) door de e-mail aan te merken 

als niet-relevant en (2) door de e-mail te verwijderen. 

 

Een e-mail die is uitgezonderd van veiligstellen, wordt niet 

overgebracht naar het Nationaal Archief en wordt ook niet na 

tien jaar vernietigd. Door een e-mail uit te zonderen, kan 

overigens niet worden voorkomen dat het bericht op grond 

van de Wob openbaar moet worden gemaakt. Daarvoor 

gelden de criteria die in de Wob staan; het door de 

eindgebruiker aanmerken van een e-mail als niet-relevant is 

geen criterium.54 

 

Dit hoofdstuk geldt overigens zonder beperkingen ook voor 

sleutelfunctionarissen en functionele mailboxen. 

 

 Uitzonderen door aanmerken als niet-relevant 

Een eindgebruiker kan een e-mail binnen tien weken na 

ontvangst/verzending aanmerken als niet-relevant (vanuit het 

oogpunt van archivering, bijvoorbeeld omdat het privé-

berichten zijn). Dit kan op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld door een e-mail in een mapje ‘niet-relevant’55 te 

plaatsen, of door een e-mail een label/kenmerk te geven dat 

daar inhoudelijk mee overeenkomt. De Handreiking schrijft 

niet voor op welke manier een e-mail moet worden 

aangemerkt als niet-relevant. Wel gelden de wensen aan de 

gebruiksvriendelijkheid die in paragraaf 4.3 staan. 

 Een eindgebruiker kan een e-mail binnen tien weken na 

ontvangst/verzending aanmerken als niet-relevant. Dit heeft 

tot gevolg dat die e-mail niet wordt veiliggesteld. 

 

In een oplossing gebaseerd op één systeem wordt de 

betreffende e-mail niet veiliggesteld, maar blijft deze wel 

bestaan. Omdat de e-mail niet is veiliggesteld, kan de 

                                                
53 Zie de begripsbepaling in paragraaf 10.13. De eindgebruiker beoordeelt of een 
e-mail niet-relevant is. 
54 De Wob verhindert het openbaar maken van niet-relevante of privé-gegevens wel 
op een andere manier. De Wob gaat slechts over documenten over een bestuurlijke 
aangelegenheid, laat verstrekking van persoonsgegevens achterwege en laat het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer meewegen. Die 
beoordeling vindt plaats door de functionaris die het Wob-verzoek behandelt. De 

implementatie van de Handreiking verandert daar niets aan. 
55 Deze naam is slechts een voorbeeld. De naamgeving van een eventuele map 
voldoet bij voorkeur aan de gebruiksvriendelijkheidwensen (paragraaf 4.3). 
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eindgebruiker ook na de tienweken termijn de betreffende 

niet-veiliggestelde e-mail wijzigen of wissen. 

 

In een oplossing gebaseerd op twee systemen mag er geen 

exemplaar van een e-mail die is uitgezonderd van 

veiligstellen, voorkomen in het mailarchiefsysteem. In 

oplossingsrichting B (zie paragraaf 4.1.3) wordt de 

betreffende e-mail dus niet gekopieerd naar het mailarchief-

systeem. In oplossingsrichting A (zie paragraaf 4.1.2) zal het 

betreffende exemplaar dus binnen de tienwekentermijn uit het 

mailarchiefsysteem moeten worden verwijderd en gewist. 

 Als met twee systemen wordt gewerkt en een e-mail wordt 

uitgezonderd van veiligstellen, dan mag er geen exemplaar 

van die e-mail bestaan in het systeem dat wordt gebruikt voor 

het veiligstellen (het mailarchiefsysteem). Als dat exemplaar 

eerst wel voorkwam in dat systeem, moet het binnen de 

tienwekentermijn worden gewist. 

 

Omdat de uitgezonderde e-mail niet is veiliggesteld, wordt 

deze ook niet na tien jaar vernietigd. De Handreiking schrijft 

niets voor over het op termijn wissen van niet-veiliggestelde 

e-mail. De organisaties kunnen daar met de ICT-aanbieder 

afspraken over maken.56 In lijn met de Handreiking wordt 

daarvoor aanbevolen aan te sluiten bij de bewaartermijn van 

tien jaar. 

 

 Uitzonderen door verwijderen  

In de eerste tien weken na ontvangst/verzending van de 

e-mail kan de eindgebruiker de e-mail verwijderen. De e-mail 

wordt dan gewist. Daarna bestaat er geen exemplaar meer 

van de e-mail. Om toch een eigen privé-exemplaar van de 

e-mail te behouden, bestaat de mogelijkheid de e-mail aan te 

merken als niet-relevant. 

 Een eindgebruiker kan een e-mail binnen tien weken na 

ontvangst/verzending verwijderen. Dit heeft tot gevolg dat die 

e-mail niet wordt veiliggesteld.  

 

Een verwijderde e-mail moet worden gewist.57 Dat mag 

onmiddellijk, maar uiterlijk bij het verstrijken van de 

tienwekentermijn. Daarmee kan een abusievelijke 

verwijdering nog binnen die tijd door de eindgebruiker 

ongedaan worden gemaakt (zie paragraaf 7.1). Van het 

verwijderen binnen de tienwekentermijn en het 

daaropvolgende wissen hoeft geen verklaring van vernietiging 

te worden opgesteld, omdat het geen veiliggestelde e-mail 

                                                
56 Daarbij kunnen ook afspraken worden gemaakt over het wissen van 
uitgezonderde e-mails (niet-relevant/privé) van medewerkers die niet meer in 
dienst zijn. Zonder die afspraken, zouden uitgezonderde (privé) e-mails nog 
decennia na uitdiensttreding kunnen worden bewaard. De Handreiking schrijft niet 

voor dat uitgezonderde e-mails moeten/mogen worden gewist, dus daar zijn 
afzonderlijke afspraken voor nodig. 
57 Zie voor het verschil de begripsbepaling in paragraaf 10.20 en 10.21. 
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betreft. Zie voor dat onderscheid ook de begripsbepalingen 

voor vernietigen en wissen (paragraaf 10.19 en 10.21). 

 

In een oplossing gebaseerd op één systeem, heeft dit tot 

gevolg dat het enige exemplaar van de e-mail wordt gewist. 

Daarvan hoeft geen logging of bewijs te worden bijgehouden. 

 

In een oplossing gebaseerd op twee systemen, betekent dit 

dat in het mailarchiefsysteem geen exemplaar van de e-mail 

meer bestaat. De eindgebruiker wist zelf het exemplaar in het 

mailsysteem.58 

 Een e-mail die binnen de tienwekentermijn door de 

eindgebruiker is verwijderd, wordt binnen de 

tienwekentermijn door het systeem gewist. 

 

 Uitzonderen en twee systemen – gebruiksgemak 

Een gebruiksvriendelijke oplossing maakt het mogelijk dat de 

eindgebruiker op een eenvoudige manier berichten kan 

uitzonderen van veiligstellen. Idealiter sluit die manier aan op 

de bekende werkwijzen, zowel vanaf een reguliere werkplek 

als vanaf een hoogmobiele omgeving (smartphone/tablet). 

 

Als een eindgebruiker binnen de tienwekentermijn een e-mail 

op een normale manier verwijdert uit z’n mailbox (in het 

mailsysteem),59 zorgt die actie er bij voorkeur voor dat de 

e-mail niet wordt veiliggesteld. Bij oplossingsrichting A wordt 

het corresponderende exemplaar in het mailarchiefsysteem 

dan gewist. Bij oplossingsrichting B is het effect dat de mail 

niet wordt veiliggesteld naar het mailarchiefsysteem. 

Hetzelfde gemak is ook het ideaalbeeld voor het aanmerken 

als niet-relevant. Door een e-mail binnen de tienwekentermijn 

naar een mapje ‘niet-relevant/privé’ te verplaatsen, wordt de 

e-mail automatisch uitgezonderd van veiligstellen. 

 

Als een eindgebruiker deze handelingen uitvoert ná de 

tienwekentermijn mogen ze níet het effect hebben dat de 

berichten worden uitgezonderd van veiligstellen.  

 

Dit ideaalbeeld vereist een verregaande integratie tussen het 

mailsysteem, de (mobiele) mailapplicatie en het mailarchief-

systeem. Deze mate van gebruiksgemak vloeit bovendien niet 

als eis voort uit de Handreiking en wordt hier als wens, niet 

als eis, genoemd. 

                                                
58 Doet de eindgebruiker dat niet, dan is de situatie als volgt: In het ‘andere’ 
systeem komt de e-mail niet voor, dus de e-mail is niet veiliggesteld. In het 
mailsysteem komt de e-mail nog wel voor. Die situatie lijkt sterk op het 
“uitzonderen door aanmerken als niet-relevant”. Het verschil is dat de 
uitgezonderde e-mail in het mailsysteem niet is aangemerkt als niet-relevant. Hoe 
dan ook is het doel bereikt: het bericht is uitgezonderd van veiligstellen. 
59 Daarbij moet een keuze worden gemaakt: is het ‘normale verwijderen’ (A) het 
verplaatsen naar de map Verwijderde items (de prullenbak), of is (B) daarbovenop 

ook het ook het verwijderen uit die map (het legen van de prullenbak) nodig? Tegen 
A pleit dat veel gebruikers hun prullenbak nu als archief gebruiken voor belangrijke 
e-mails die geen actie meer vereisen. 
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wens 6 De eindgebruiker kan op een eenvoudige manier (binnen de 

tienwekentermijn) in het bestaande mailsysteem de 

handelingen verrichten die ervoor zorgen dat e-mails worden 

uitgezonderd van veiligstellen. 

wens 7 De eindgebruiker kan ook via de gebruikelijke (hoogmobiele) 

applicatie berichten uitzonderen van veiligstellen. 
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7. Herstelacties 

Eindgebruikers kunnen diverse handelingen uitvoeren, waarbij 

vergissingen kunnen worden gemaakt. Veel applicaties 

hebben de optie ‘Ongedaan maken’ voor snel ontdekte 

vergissingen, maar soms wordt een foutje pas later ontdekt. 

Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop dergelijke en 

andere situaties moeten kunnen worden hersteld. Dit 

hoofdstuk geldt overigens zonder beperkingen ook voor 

sleutelfunctionarissen en functionele mailboxen. 

 

 Herstel van uitzonderen van veiligstellen 

Een uitgezonderd bericht hoeft niet alsnog te kunnen worden 

veiliggesteld. Als het bericht nog bestaat en toch moet worden 

bewaard, kan het bericht op een andere geschikte manier 

worden bewaard. 

 

Als een e-mail is uitgezonderd van veiligstellen en alle 

exemplaren van de e-mail zijn gewist, dan kan de vergissing 

niet hersteld worden. Na het wissen van een exemplaar, kan 

dat exemplaar immers niet meer worden gereconstrueerd. 

 

Als de e-mail is aangemerkt als niet-relevant, of als er op een 

andere manier60 nog een exemplaar van de betreffende e-mail 

bestaat, dan kan dat exemplaar op een andere geschikte 

manier worden gearchiveerd. Alle organisaties gebruiken een 

vorm van document management system (DMS) of 

zaaksysteem, om dossiers digitaal te bewaren. Zo’n DMS is 

bedoeld voor het archiveren van documenten (niet van álle 

e-mails), en kan worden gebruikt om een ten onrechte 

uitgezonderd bericht toch te archiveren.61 Daarbij zal de 

authenticiteit van het bericht echter niet technisch kunnen 

worden geborgd. 

 

Het heeft echter de voorkeur dat het binnen de tienweken-

termijn uitzonderen van veiligstellen, nog binnen de 

tienwekentermijn ongedaan kan worden gemaakt, en daarna 

niet meer. Daarmee wordt de situatie hersteld, alsof het 

uitzonderen niet heeft plaatsgevonden.62 Het bericht is dan 

niet uitgezonderd van veiligstellen. 

wens 8 Een eindgebruiker kan binnen de tienwekentermijn het 

‘uitzonderen van veiligstellen’ ongedaan maken. 

 

                                                
60 Denk aan een afdruk van een bericht, of een versie die als bestand is opgeslagen. 
61 Een ander alternatief is de e-mail aan jezelf mailen. Dan start voor dat mailtje 
wel een nieuwe tienwekentermijn en tienjaarstermijn, terwijl de authenticiteit niet is 
geborgd. 
62 Ten overvloede: de tienjaarstermijn en tienwekentermijn worden ook in dit geval 
gerekend vanaf het moment van ontvangst/verzending van de e-mail. Het 
‘uitzonderen en dat weer ongedaan maken’ heeft daar geen invloed op. 
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 Herstel van veiligstellen 

Een e-mail kan per ongeluk zijn veiliggesteld, bijvoorbeeld 

doordat de eindgebruiker langer dan tien weken geen toegang 

had tot zijn mail.63 Omdat de e-mail dan al is veiliggesteld, is 

het bevoegd gezag als enige bevoegd om betreffende e-mail 

alsnog uit te zonderen van veiligstellen. Daarom moet het 

technisch onmogelijk zijn dat de eindgebruiker dit zelf doet.64 

 Het moet technisch onmogelijk zijn dat de eindgebruiker zelf 

na de tienwekentermijn alsnog een e-mail op enige manier 

uitzondert van veiligstellen. 

 

Het uitzonderen van veiligstellen kan door verwijdering of 

door aanmerken als niet-relevant. Als een eenmaal 

veiliggestelde e-mail alsnog wordt uitgezonderd door 

verwijdering, dan wordt het veiliggestelde exemplaar gewist. 

Daarbij wordt dus niet het proces van vernietiging doorlopen 

(zie paragraaf 9.1) en hoeft geen verklaring van vernietiging 

te worden opgesteld.65 De uitwerking hiervan voor een 

oplossing met één en twee systemen is hetzelfde als in 

paragraaf 6.3 is beschreven. 

 

De andere manier is uitzonderen door aanmerken als niet-

relevant. Het resultaat moet hetzelfde zijn als wanneer de 

e-mail op tijd (binnen de tienwekentermijn) zou zijn 

aangemerkt als niet-relevant. Daaruit volgt dat ook in dit 

geval eis 25 van toepassing is.66 

 Het bevoegd gezag kan eenmaal veiliggestelde e-mails alsnog 

uitzonderen van veiligstellen door verwijderen en door 

aanmerken als niet-relevant. 

 

Het bevoegd gezag zou ervoor kunnen kiezen dat de 

eindgebruiker een verzoek mag doen bij het bevoegd gezag 

om veiliggestelde e-mail alsnog uit te zonderen van 

veiligstellen. Dat kan vanuit de oplossing worden gefaciliteerd. 

De meest gebruikersvriendelijke manier om dat te doen is: de 

eindgebruiker kan zelf een selectie maken van e-mails en 

vanuit een systeem dat hij gewend is te gebruiken, een 

verzoek indienen bij zijn bevoegd gezag om die e-mails alsnog 

uit te zonderen van veiligstellen. 

wens 9 De eindgebruiker kan eenvoudig een selectie maken binnen 

zijn veiliggestelde e-mails en een verzoek bij het bevoegd 

gezag indienen om de geselecteerde e-mails alsnog uit te 

zonderen van veiligstellen.  

                                                
63 Dat is geen uitzonderlijke situatie. Denk daarbij aan eindgebruikers die zijn 
uitgezonden op een militaire missie. 
64 Dit lijkt al uit eerdergenoemde eisen voort te vloeien, maar dat dit ook technisch 
onmogelijk moet worden gemaakt, is een zelfstandige eis. 
65 Op dit detail wordt afgeweken van de letterlijke tekst van de Handreiking, met 
instemming van de opstellers de Handreiking. 
66 Bij eis 25 wordt gesproken over ‘wissen’ en niet over ‘vernietigen’. Om 

misverstanden te voorkomen: Dat betekent – ook bij deze herstelactie ná de 
tienwekentermijn – dat niet het proces van vernietiging wordt doorlopen, en van 
het wissen geen logging of bewijs hoeft te worden bijgehouden 
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8. Overbrengen 

 Overbrengen naar het Nationaal Archief 

Een deel van de veiliggestelde e-mails wordt na de 

tienjaarstermijn overgebracht naar het Nationaal Archief. Daar 

mogen de betreffende e-mails door het publiek worden 

ingezien voor zover daarbij op grond van de Archiefwet 1995 

geen beperkingen aan de openbaarheid zijn gesteld. E-mails 

die niet worden overgebracht, worden vernietigd (zie 

hoofdstuk 9). 

 

 Selectie van over te brengen e-mails 

Alleen veiliggestelde e-mails kunnen worden overgebracht 

naar het Nationaal Archief. Er zijn twee categorieën 

veiliggestelde e-mails die kunnen worden overgebracht: 

(1) de e-mails in de mailboxen van sleutelfunctionarissen en 

(2) andere e-mails, als het bevoegd gezag daar aanleiding 

voor ziet, bijvoorbeeld betreffende een hotspot. Een hotspot is 

een gebeurtenis of kwestie die leidt tot een opvallende of 

intensieve interactie tussen overheid en burgers, of tussen 

burgers onderling. In de tweede categorie vallen dus ook 

e-mails in de mailboxen van niet-sleutelfunctionarissen. Een 

e-mail kan in beide categorieën vallen. 

 

Het bevoegd gezag besluit welke e-mails worden 

overgebracht.67 Dat betekent dat het bevoegd gezag bepaalt 

wie gedurende welk tijdvak een sleutelfunctionaris is. Alleen 

de e-mails die in dat tijdvak zijn ontvangen of verzonden door 

de sleutelfunctionaris, worden overgebracht. Elk bevoegd 

gezag dient een register van sleutelfunctionarissen te 

onderhouden.68 

 

Het bevoegd gezag bepaalt bovendien welke andere e-mails 

moeten worden overgebracht, bijvoorbeeld omdat zij 

betrekking hebben op een hotspot. 

 

Voor beide categorieën geldt dat het bevoegd gezag zelf in het 

systeem de selectie moet maken welke berichten moeten 

worden overgebracht. Bij sleutelfunctionarissen zal het 

bevoegd gezag daarbij gebruik maken van het register 

sleutelfunctionarissen. Van de sleutelfunctionarissen betreft 

het alle veiliggestelde e-mails zonder nadere selectie. Voor 

elke keer dat e-mail wordt overgebracht is echter nog wel een 

selectie van het over te brengen tijdvak nodig. Bij andere over 

te brengen e-mails (bijvoorbeeld hotspots) zal een selectie op 

het niveau van individuele e-mails moeten kunnen worden 

                                                
67 De manier waarop dat besluit tot stand komt (selectielijsten e.d.) wordt niet in dit 
document beschreven. 
68 In opdracht van RDDI is een Handleiding aanwijzing en registratie sleutelfuncties 
tot stand gekomen. Die kan worden gedownload via de site van RDDI: 
www.informatiehuishouding.nl. 

http://www.informatiehuishouding.nl/
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gemaakt. De selectie wordt gemaakt met de zoek-

functionaliteit die is beschreven in paragraaf 4.10. 

 

Veiliggestelde e-mails die niet worden overgebracht, worden 

na de tienjaarstermijn vernietigd (zie het volgende 

hoofdstuk). Een e-mail die nog moet worden overgebracht 

naar het Nationaal Archief mag nog niet worden vernietigd. 

Als het bevoegd gezag een e-mail heeft geselecteerd voor 

overbrenging, moet het effect daarvan zijn dat de e-mail niet 

kan worden vernietigd voordat de overbrenging naar het 

Nationaal Archief succesvol is afgerond. 

 Het bevoegd gezag maakt in het systeem een selectie van 

over te brengen veiliggestelde e-mails. 

 Een veiliggestelde e-mail die door het bevoegd gezag is 

geselecteerd als ‘over te brengen’, wordt niet eerder 

vernietigd dan dat de overbrenging succesvol is afgerond. 

 

Het bevoegd gezag kan in het systeem – zonder tussenkomst 

van een leverancier – zelf de handelingen verrichten die nodig 

zijn om de geselecteerde e-mails over te brengen naar het 

Nationaal Archief. Het bevoegd gezag stemt het moment van 

overbrenging zo nodig met het Nationaal Archief af. 

 Het bevoegd gezag kan zelf in het systeem de overbrenging 

aan het Nationaal Archief initiëren. 

 

 Beperkingen aan de openbaarheid 

Bij overbrenging neemt het bevoegd gezag een besluit over 

de beperking van de openbaarheid van elk van de over te 

brengen e-mails.69 Een openbaarheidsbeperking betreft de 

termijn waarbinnen de overgebrachte e-mails niet openbaar 

mogen worden gemaakt. Aan een individuele e-mail moet een 

metagegeven over de openbaarheidsbeperking van die e-mail 

kunnen worden toegevoegd. Bij het overbrengen van die 

e-mail wordt dat metagegeven automatisch ook overgebracht. 

Dit moet ook mogelijk zijn voor een selectie van (of alle) 

e-mails in een mailbox. 

 Aan elke veiliggestelde e-mail moet als metagegeven een 

openbaarheidsbeperking kunnen worden toegevoegd 

voorafgaand aan de overbrenging. 

 

 Moment van overbrengen 

Het overbrengen vindt in batches plaats na afloop van de 

tienjaarstermijn. Dit is de hoofdregel, zowel voor e-mails uit 

de mailboxen van sleutelfunctionarissen als voor andere over 

te brengen e-mails, bijvoorbeeld bij hotspots. De 

overbrenging vindt ten minste eenmaal per jaar plaats. In 

overleg tussen het Nationaal Archief en het bevoegd gezag 

kan een hogere frequentie worden afgesproken. 

                                                
69 Zie paragraaf 9.1 van de Handreiking, en artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 
1995. 
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 De over te brengen e-mails worden na de tienjaarstermijn in 

batches ten minste een keer per jaar overgebracht naar het 

Nationaal Archief. 

 

Het bevoegd gezag kan – als uitzondering op de net 

genoemde hoofdregel – besluiten dat de overbrenging van 

een deel van de e-mails eerder plaatsvindt dan na tien jaar. 

Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om e-mails over 

hotspots die niet langer actief zijn en waarvoor geen nadere 

openbaarheidsbeperkingen gelden, al vóór de tienjaarstermijn 

bij het Nationaal Archief toegankelijk te maken voor het 

publiek. 

 Het bevoegd gezag kan een selectie van veiliggestelde e-mails 

vóór de tienjaarstermijn overbrengen naar het Nationaal 

Archief. 

 

 Verklaring van overbrenging 

Het bevoegd gezag en het Nationaal Archief stellen een 

verklaring van overbrenging op. Ten behoeve van (een bijlage 

bij) die verklaring, moet een inventarislijst beschikbaar zijn 

van de overgebrachte e-mails. De informatie die daarvoor 

beschikbaar moet zijn, is gelijk aan de informatie die beschik-

baar moet zijn voor een verklaring van vernietiging (zie 

daarvoor het volgende hoofdstuk, paragraaf 9.2). 

 Van overgebrachte e-mails is ten behoeve van een verklaring 

van overbrenging dezelfde informatie beschikbaar, als dat 

beschikbaar moet zijn voor een verklaring van vernietiging. 

 

 Wijze van aanleveren aan het Nationaal Archief 

De individuele over te brengen e-mails (en toegevoegde 

lezingen) moeten een (bestands)formaat hebben dat het 

Nationaal Archief accepteert.70 Meerdere berichten worden 

tegelijkertijd in een containerbestand overgebracht. Het 

containerbestand en de overbrenging moeten voldoen aan de 

geldende eisen die het Nationaal Archief daaraan stelt,71 

inclusief de eisen aan metagegevens en de eisen betreffende 

het waarborgen van de authenticiteit tijdens het overbrengen. 

 Bij de overbrenging hebben de e-mails een formaat dat 

acceptabel is op grond van de Handreiking Voorkeursformaten 

Nationaal Archief. 

 De overbrenging vindt plaats conform de eisen die het 

Nationaal Archief daaraan stelt. 

 

                                                
70 Op dit moment is EML het voorkeursformaat voor e-mails, terwijl MSG, PST en 
MBOX ook acceptabel zijn. De Handreiking Voorkeursformaten Nationaal Archief is 
te vinden via https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-
voorkeursformaten-nationaal-archief 
71 Op dit moment wordt vanuit het Nationaal Archief een ‘koppelvlakspecificatie 
aanleveren aan een e-depot’ opgesteld. Na vaststelling en publicatie, kan die 
worden geraadpleegd via de website van het Nationaal Archief. 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief
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 Wissen van overgebrachte e-mails 

Het uitgangspunt is dat er na overbrenging van een e-mail 

naar het Nationaal Archief geen exemplaar van die e-mail 

achterblijft in de systemen van het bevoegd gezag. Bij 

papieren archiefbescheiden is dat eenvoudig voor te stellen: 

het papieren document verhuist fysiek naar het Nationaal 

Archief. Bij digitale archiefbescheiden houdt het overbrengen 

in dat een digitale kopie wordt gemaakt van de betreffende 

stukken uit het systeem van het bevoegd gezag. Dat 

exemplaar wordt – conform de dan geldende (veiligheids-) 

voorschriften – naar een digitaal systeem van het Nationaal 

Archief gebracht (veilig geüpload). Als de archiefbescheiden in 

goede orde zijn ontvangen door het Nationaal Archief, wordt 

het (originele) exemplaar in het systeem van het bevoegd 

gezag gewist.72 Omdat voor deze e-mails reeds een verklaring 

van overbrenging wordt opgesteld, hoeft van het wissen geen 

verklaring van vernietiging te worden opgesteld. Daarom 

betreft het hier slechts het wissen van de betreffende e-mails, 

en niet het proces van vernietigen dat in hoofdstuk 9 is 

beschreven. Overigens mag voor het wissen van 

overgebrachte e-mails wel het proces van vernietigen worden 

gevolgd, maar het moet niet. 

 Nadat de overbrenging succesvol is afgerond, wordt de 

corresponderende e-mail in het systeem van het bevoegd 

gezag gewist. 

 

Bij een oplossing met één systeem,73 is er vóór de 

overbrenging maar één exemplaar van de overgebrachte 

veiliggestelde e-mail. Dat exemplaar wordt na overbrenging 

gewist. 

 

Bij een oplossing met twee systemen kunnen er vóór de 

overbrenging twee exemplaren van de betreffende e-mail 

bestaan. Het veiliggestelde exemplaar is opgeslagen in het 

mailarchiefsysteem. Daarnaast kan er nog een 

corresponderend exemplaar bestaan in het mailsysteem. De 

eindgebruiker kan dat exemplaar in het mailsysteem 

ondertussen hebben bewerkt of gewist.74 Als een dergelijk 

(eventueel bewerkt) exemplaar nog bestaat in het 

mailsysteem, dan dient dat uiterlijk gelijktijdig met het 

veiliggestelde exemplaar te worden gewist.75 Uiteindelijk 

moeten dus beide exemplaren zijn gewist. 

 

Het wissen van de corresponderende exemplaren in het 

mailsysteem hoeft niet technisch te zijn gewaarborgd. Dat 

mag ook op een procedurele wijze worden gewaarborgd, maar 

                                                
72 “Wissen van overgebrachte e-mails” betekent dus niet dat de e-mails die in het 
Nationaal Archief zijn opgeslagen worden gewist.  
73 Zie paragraaf 4.1 voor een toelichting op oplossingen met één of twee systemen. 
74 Zie paragraaf 5.3 en voetnoot 47 aldaar: Een oplossing kán het mogelijk maken 
dat het corresponderende exemplaar in het mailsysteem wordt bewerkt en gewist, 

maar mag dat ook technisch onmogelijk maken. 
75 Het is toegestaan dat dit al (geruime) tijd voor de tienjaarstermijn gebeurt. Het 
bevoegd gezag kan daarover afspraken maken met de ICT-aanbieder. 
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het wissen mag in dat geval niet afhangen van een actie van 

de eindgebruiker. Dat moet een actie van het bevoegd gezag 

zijn. 

 

Ook een back-up kan een kopie bevatten van een te wissen 

veiliggestelde e-mail.76 Een back-up is bedoeld voor de 

zogenoemde disaster recovery: als er technisch iets misgaat 

met het systeem, kan het gehele systeem worden hersteld 

met de gegevens van een eerder herstelpunt. Voor dat doel is 

slechts een recente back-up nodig. Back-ups zijn nadrukkelijk 

niet bedoeld om als archiefsysteem te dienen, waarbij 

back-ups meerjarig worden bewaard om daaruit individuele 

e-mails te kunnen reconstrueren. Een e-mail die in alle andere 

systemen is gewist/vernietigd, maar nog wel in een back-up 

voorkomt, valt overigens wél onder het toepassingsbereik van 

de Wob. Daarom wordt aanbevolen dat het bevoegd gezag 

met de ICT-aanbieder afspreekt dat back-ups niet langer 

worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor technische 

disaster recovery. 

 Bij het wissen van een overgebrachte e-mail worden alle 

exemplaren van die e-mail gewist zonder tussenkomst van de 

eindgebruiker, behalve de exemplaren in de back-ups voor 

disaster recovery. 

 

Vanuit het oogpunt van gebruiksvriendelijkheid, is het 

gewenst dat een eindgebruiker van tevoren op de hoogte 

wordt gebracht van het wissen. Na de vernietiging zijn de 

betreffende e-mails immers volledig weg, of (in geval van 

overbrenging) kunnen ze alleen bij het Nationaal Archief 

worden ingezien. De eindgebruiker kan op de hoogte worden 

gebracht via een e-mail, een bericht op het intranet of een 

andere geschikte manier. Daarbij moet duidelijk zijn welke 

berichten worden vernietigd. Dat hoeft niet specifiek per 

e-mail maar kan algemeen worden beschreven. Denk 

bijvoorbeeld aan een algemene beschrijving van de berichten 

die zijn overgebracht. 

wens 10 De eindgebruiker wordt van tevoren op de hoogte gebracht 

van het wissen van een overgebrachte e-mail. 

 

 Samenloop sleutelfunctionaris en hotspot 

Het zal vaak voorkomen dat bij een hotspot één of meer 

sleutelfunctionarissen zijn betrokken. Dat betekent dat 

dezelfde e-mail om twee verschillende redenen moet worden 

overgebracht: (1) omdat de e-mail over een hotspot gaat, en 

(2) omdat diezelfde e-mail in de mailbox van een 

sleutelfunctionaris staat. Als die overbrenging gelijktijdig 

plaatsvindt (na de tienjaarstermijn), is dat geen probleem. 

                                                
76 Persoonlijke kopieën en back-ups – waarbij de eindgebruiker een of meerdere 
e-mails buiten het mailsysteem bewaart – vallen geheel buiten de reikwijdte van de 

Handreiking. Dat kunnen bijvoorbeeld afgedrukte exemplaren van e-mails zijn of 
losse e-mails of PST-bestanden met meerdere e-mails die op een (persoonlijke) 
netwerkschijf staan. 
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Maar als het bevoegd gezag besluit om e-mails over een 

hotspot al vóór de tienjaarstermijn over te brengen, dan 

ontstaat een bijzondere situatie. Met name vanuit het 

perspectief van de dossiers bij het Nationaal Archief: in 

beginsel moet het dossier met e-mails over de hotspot 

compleet zijn, maar ook het dossier met e-mails uit de 

mailbox van de sleutelfunctionaris moet compleet zijn. De 

e-mails van de sleutelfunctionaris over de hotspot worden in 

dit specifieke geval vóór de tienjaartermijn overgebracht en 

conform de vorige paragraaf daarna gewist. Bij de 

overbrenging na de tienjaartermijn vertoont het dossier met 

e-mails van de sleutelfunctionaris dus een gat: de e-mails 

over de hotspot komen er niet meer in voor. Daarom is het 

wenselijk als voor dit specifieke geval een oplossing bestaat. 

wens 11 Het bevoegd gezag kan bij overbrenging vóór de 

tienjaartermijn bepalen dat een deel van de over te brengen 

e-mails niet na de overbrenging wordt gewist. 
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9. Vernietigen 

 Het proces van vernietigen 

Alle niet-overgebrachte e-mails die zijn veiliggesteld77 worden 

op een zeker moment78 vernietigd: de e-mails doorlopen dan 

het proces van vernietigen. Voor deze Interpretatie zijn twee 

stappen uit dat proces van belang: het daadwerkelijk wissen 

van de e-mail en het opstellen van een verklaring van 

vernietiging. Vernietigen is dus meer dan slechts het wissen 

van de gegevens. Vernietigen is het doorlopen van het proces 

van vernietigen. 

 

Als een e-mail wordt verwijderd, moet deze worden gewist. Bij 

een oplossing met één systeem,79 is er maar één exemplaar 

van de veiliggestelde e-mail. Die wordt als onderdeel van het 

proces van vernietigen gewist. 

 

Bij een oplossing met twee systemen kunnen er twee 

exemplaren van de betreffende e-mail bestaan. Het 

veiliggestelde exemplaar is opgeslagen in het mailarchief-

systeem. Daarnaast kan er nog een corresponderend 

exemplaar bestaan in het mailsysteem. De eindgebruiker kan 

dat exemplaar in het mailsysteem ondertussen hebben 

bewerkt of gewist.80 Als een dergelijk (eventueel bewerkt) 

exemplaar nog bestaat in het mailsysteem, dan dient dat 

uiterlijk gelijktijdig met het veiliggestelde exemplaar te 

worden gewist.81 Na afronding van het proces van vernietigen 

moeten dus beide exemplaren zijn gewist. 

 

Het wissen van de corresponderende exemplaren in het 

mailsysteem hoeft niet technisch te zijn gewaarborgd. Dat 

mag ook op een procedurele wijze worden gewaarborgd, maar 

het wissen mag in dat geval niet afhangen van een actie van 

de eindgebruiker. Dat moet een actie van het bevoegd gezag 

zijn. 

 

Ook een back-up kan een kopie bevatten van een te 

vernietigen veiliggestelde e-mail. Een verdere toelichting staat 

in paragraaf 8.7. 

                                                
77 E-mails die niet zijn veiliggesteld, worden dus niet vernietigd. Dat zijn e-mails die 
zijn uitgezonderd van veiligstellen en die kunnen wel door de eindgebruiker zelf 
worden gewist. Zie daarvoor hoofdstuk 6. 
78 Deze hele paragraaf beschrijft in het algemeen het proces van vernietigen, 
ongeacht het moment of de aanleiding. Dit hoofdstuk geldt zonder beperking ook 
voor sleutelfunctionarissen en functionele mailboxen. 
79 Zie paragraaf 4.1 voor een toelichting op oplossingen met één of twee systemen. 
80 Zie paragraaf 5.3 en voetnoot 47 aldaar: Een oplossing kán het mogelijk maken 
dat het corresponderende exemplaar in het mailsysteem wordt bewerkt en gewist, 

maar mag dat ook technisch onmogelijk maken. 
81 Het is toegestaan dat dit al (geruime) tijd voor de tienjaarstermijn gebeurt. Het 
bevoegd gezag kan daarover afspraken maken met de ICT-aanbieder. 
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 Bij vernietiging van een veiliggestelde e-mail worden alle 

exemplaren van die e-mail gewist zonder tussenkomst van de 

eindgebruiker, behalve de exemplaren in de back-ups voor 

disaster recovery. 

 

Vanuit het oogpunt van gebruiksvriendelijkheid, is het 

gewenst dat een eindgebruiker van tevoren op de hoogte 

wordt gebracht van de vernietiging. Een verdere toelichting 

staat in paragraaf 8.7. 

wens 12 De eindgebruiker wordt van tevoren op de hoogte gebracht 

van vernietiging. 

 

 Verklaring van vernietiging 

Op grond van de Archiefwet 1995 maakt het bevoegd gezag 

een verklaring op van de vernietiging.82 Die verklaring bevat 

ten minste een specificatie van de vernietigde archief-

bescheiden en geeft aan op grond waarvan en op welke wijze 

de vernietiging is geschied. Het bevoegd gezag bewaart een 

exemplaar van deze verklaring. 

 

Dat betekent dat de specificatie van de vernietigde e-mails 

beschikbaar moet zijn voor het bevoegd gezag. Het bevoegd 

gezag kan daarmee de verklaring van vernietiging opmaken. 

Het bevoegd gezag heeft zelf de overige gegevens (zoals de 

verantwoordelijke voor vernietiging, wie de vernietiging heeft 

uitgevoerd, de wijze van vernietiging en vernietigingsdatum). 

 

De specificatie van vernietigde e-mails kan op twee manieren 

worden opgesteld. Optie 1: Het systeem genereert een 

overzicht van daadwerkelijke vernietigde informatieobjecten 

met bijbehorende metagegevens. Binnen het systeem zijn 

deze informatieobjecten en bijbehorende metagegevens niet 

meer aanwezig. Optie 2: Binnen het systeem blijven 

(bijvoorbeeld in de logging) enkele metagegevens 

beschikbaar, bij wijze van verklaring dat de bijbehorende 

informatieobjecten daadwerkelijk vernietigd zijn. Deze 

metagegevens moeten geëxporteerd kunnen worden. 

 Na elke vernietiging is een specificatie van de vernietigde 

e-mails beschikbaar voor het bevoegd gezag. 

 

 Vernietigen voor de tienjaarstermijn 

E-mail met een bij wet gestelde vernietigingstermijn korter 

dan tien jaar wordt na verstrijken van deze termijn vernietigd. 

Die kortere vernietigingstermijn dan tien jaar kan van tevoren 

vaststaan, maar is in sommige gevallen onbekend. In de 

Handreiking worden als voorbeeld vernietigingstermijnen 

genoemd die samenhangen met het moment van rechterlijke 

uitspraak of overlijden van een persoon. Het bevoegd gezag 

besluit welke e-mails voortijdig – dat wil zeggen vóór het 

                                                
82 Zie artikel 8 van het Archiefbesluit 1995. 
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standaardmoment van vernietiging na tien jaar – worden 

vernietigd. 

 Het bevoegd gezag kan een veiliggestelde e-mail op elk 

moment vernietigen. 

 

 Vernietigen na de tienjaarstermijn 

Alle veiliggestelde e-mail wordt tien jaar na de ontvangst of 

verzending vernietigd, tenzij de betreffende e-mail al eerder is 

vernietigd en tenzij de e-mail nog moet worden overgebracht 

naar het Nationaal Archief. Dat betekent dus ook dat 

veiliggestelde e-mails in bijvoorbeeld het Postvak IN, 

Verzonden items of andere zelfgemaakte mappen worden 

vernietigd. E-mails die in de eerste tien weken na 

ontvangst/verzending zijn uitgezonderd van veiligstellen (door 

aanmerking als niet-relevant), zijn niet veiliggesteld en 

hoeven dus niet na tien jaar te worden vernietigd.83 

 

De vernietiging hoeft niet exact na afloop van de tienjaars-

termijn plaats te vinden. Dit kan ook in batches met een 

minimale frequentie van één keer per jaar. Een aandachtspunt 

daarbij is dat bij informatieverzoeken alle bestaande 

informatie wordt opgeleverd, dus ook e-mails die na de 

tienjaarstermijn nog bestaan maar nog niet zijn vernietigd.  

 

De vernietiging kan geautomatiseerd plaatsvinden na het 

verstrijken van de tienjaarstermijn. Van geautomatiseerde 

vernietiging zijn uitgezonderd de e-mails die nog moeten 

worden overgebracht naar het Nationaal Archief84 en de 

e-mails waarvoor de vernietiging is uitgesteld (zie paragraaf 

9.5 en eis 45). 

 

In plaats van geautomatiseerde vernietiging, kan de 

vernietiging ook in batches plaatsvinden door het bevoegd 

gezag. Het bevoegd gezag maakt een selectie van de te 

vernietigen e-mails op basis van het moment waarop de 

e-mail is ontvangen/verzonden (bijvoorbeeld alle e-mails 

ouder dan tien jaar). Het bevoegd gezag neemt geen e-mails 

in die selectie op als die e-mails nog moeten worden 

overgebracht naar het Nationaal Archief. Het bevoegd gezag 

kan in de selectie geen e-mails opnemen waarvoor de 

vernietiging is uitgesteld overeenkomstig paragraaf 9.5. 

 Veiliggestelde e-mail wordt na afloop van de tienjaarstermijn 

vernietigd: onmiddellijk en geautomatiseerd, of door het 

bevoegd gezag in batches met een minimale frequentie van 

een keer per jaar. 

 

 Vernietiging uitstellen 

Het bevoegd gezag moet de vernietiging van een e-mail 

tijdelijk kunnen blokkeren, bijvoorbeeld als die e-mail een rol 

                                                
83 Hierover kan het bevoegd gezag andere afspraken met de ICT-aanbieder maken. 
Zie uitgebreider het slot van paragraaf 6.2 en voetnoot 56 aldaar. 
84 Dit volgt reeds uit eis 30 en eis 31. Hiervoor is dus geen nieuwe eis nodig. 
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speelt bij een rechtszaak. Alleen het bevoegd gezag heeft die 

mogelijkheid, de eindgebruiker heeft namelijk geen 

zeggenschap over veiliggestelde e-mails. Het blokkeren moet 

mogelijk zijn op het niveau van een individuele e-mail, een 

selectie aan e-mails en een hele mailbox. Als het blokkeren 

wordt opgeheven, worden de berichten alsnog vernietigd. 

 Het bevoegd gezag moet de vernietiging van een e-mail of 

een selectie van e-mails kunnen uitstellen. 
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10. Begrippenkader 

Dit begrippenkader verduidelijkt de begrippen die in dit 

document worden gebruikt. Deze lijst is opgesteld ten 

behoeve van deze Interpretatie85 en omvat alleen de 

begrippen die daarvoor nodig zijn. Dat betekent dat in dit 

hoofdstuk niet alle begrippen en aspecten van de Handreiking 

worden behandeld. Zie daarvoor de producten die het project 

E-mailarchivering van RDDI heeft opgeleverd. 

 

De begrippen in dit hoofdstuk verwijzen soms naar elkaar, 

maar zijn voor het gebruiksgemak toch in alfabetische 

volgorde geplaatst. 

 

 Archiefbescheiden 

Archiefbescheiden zijn informatie(-objecten) gebonden aan de 

werkprocessen van het overheidsorgaan.86 Veiliggestelde 

e-mails hebben de status van archiefbescheiden. 

 

 Authentiek informatieobject 

Een authentiek informatieobject is een informatieobject 

waarvan kan worden bewezen: a) dat het is wat het beweert 

te zijn; b) dat het opgemaakt of verzonden is door de persoon 

die beweert het te hebben opgemaakt of verzonden, en c) dat 

het opgemaakt of verzonden is op het tijdstip als 

aangegeven.87 

 

 Authentieke/oorspronkelijke e-mail 

Een authentieke of oorspronkelijke e-mail is de e-mail zoals 

die is ontvangen/verzonden en die voldoet aan de eisen aan 

een authentiek informatieobject. Als een e-mail na 

ontvangst/verzending is aangepast, is die e-mail niet meer 

gelijk aan de oorspronkelijke e-mail en daarmee niet meer 

authentiek. 

 

 Bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag is degene die bij of krachtens de 

(Archief)wet belast is met de zorg voor de archief-

bescheiden.88 Dat betekent ook dat het bevoegd gezag beslist 

over wat er met veiliggestelde e-mails gebeurt. Bijvoorbeeld: 

het vaststellen van de bewaartermijn, uitzonderen van 

veiligstellen, vernietigen, of overbrengen van e-mails. In dit 

document wordt de term bevoegd gezag ook gebruikt op de 

plaatsen waar op grond van de Archiefwet 1995 (ook) de term 

zorgdrager zou moeten of kunnen worden gebruikt. 

 

                                                
85 Enkele begrippen zijn geactualiseerd ten opzichte van de 1.0-versie van dit 
document. 
86 Zie https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/archiefbescheiden 
87 Zie https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/authentiek-
informatieobject 
88 Zie https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/zorgdrager 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/archiefbescheiden
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/authentiek-informatieobject
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/authentiek-informatieobject
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/zorgdrager
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 E-mail 

Onder e-mail wordt verstaan ontvangen of verzonden 

e-mailberichten inclusief eventuele bijlagen. Er is in deze 

Interpretatie geen verschil in betekenis tussen de termen 

e-mail, e-mailbericht en bericht. 

 

 Eindgebruiker 

Een eindgebruiker is de persoon die uiteindelijk de e-mail-

dienstverlening gebruikt. Elke persoon met een e-mailaccount 

is dus een eindgebruiker. Als de betreffende persoon geen 

account meer heeft – omdat hij/zij geen medewerker meer is 

– dan is die persoon geen eindgebruiker meer.89 

 

 Hoogmobiel 

Hoogmobiele apparaten zijn smartphones en tablets. Daarmee 

wordt het onderscheid gemaakt met bijvoorbeeld laptops. Die 

zijn weliswaar mobiel, maar niet hoogmobiel. 

 

 Hotspot 

Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die leidt tot een 

opvallende of intensieve interactie tussen overheid en 

burgers, of tussen burgers onderling.90 Het gaat om zaken die 

veel maatschappelijke beroering veroorzaken. Een voorbeeld 

is de vuurwerkramp in Enschede. E-mails over (niet meer 

actieve) hotspots worden overgebracht naar het Nationaal 

Archief. 

 

 Lezing 

Dit is een term uit de Uitvoeringswet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (UAVG), in het bijzonder artikel 45, 

derde lid: Betrokkene heeft het recht om, in geval van 

onjuiste persoonsgegevens, zijn eigen lezing aan de 

desbetreffende archiefbescheiden toe te voegen. 

 

 Mailarchiefsysteem 

Als voor een oplossing met twee systemen wordt gekozen, zal 

naast het mailsysteem nog een mailarchiefsysteem bestaan, 

waarin de veiliggestelde e-mail wordt opgeslagen. Zie voor 

een uitgebreidere beschrijving en toelichting paragraaf 4.1. 

 

 Mailsysteem 

Het mailsysteem is het bestaande e-mailplatform, dat door de 

eindgebruikers wordt gebruikt voor hun dagelijkse 

mailhandelingen. Vaak is dat een Microsoft Exchange-

omgeving die in de datacentra draait. De eindgebruiker kan 

daar op de werkplek via Microsoft Outlook mee werken, en via 

de smartphone of tablet via een (andere) app.91 

                                                
89 Als in een eis staat dat een eindgebruiker iets moet kunnen doen, dan geldt dat 
dus alleen zolang de betreffende persoon een eindgebruiker is (een account heeft/in 
dienst is). 
90 Zie https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-
waardering-en-selectie 
91 Andere softwarepakketten zijn mogelijk. Exchange en Outlook zijn als meest 
gebruikte producten voor de herkenbaarheid genoemd, maar de Interpretatie is 
productonafhankelijk. 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-waardering-en-selectie
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-waardering-en-selectie
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 Metagegevens 

Metagegevens zijn gegevens die een informatieobject 

beschrijven.92 Bij een veiliggestelde e-mail omvat dat dus 

onder andere de afzender, geadresseerde, het tijdstip van 

verzending/ontvangst. Dergelijke gegevens die standaard in 

de zogenoemde header van elke e-mail zijn opgeslagen, zijn 

metagegevens. Daarnaast kunnen (en in sommige gevallen:93 

moeten) de metagegevens ook worden gebruikt om 

aanvullende informatie op te slaan. Dat hoeft niet in de 

header. Voorbeelden zijn gegevens over eventueel 

toegevoegde lezingen (zie paragraaf 3.6), het bevoegd gezag 

(zie paragraaf 4.6) of openbaarheidsbeperkingen na 

overbrenging (zie paragraaf 8.3). 

 

 Niet-relevante e-mails 

Niet-relevante e-mails zijn de e-mails die niet relevant zijn 

vanuit het oogpunt van archivering94 en daarom binnen de 

tienwekentermijn mogen worden uitgezonderd van 

veiligstellen. Niet-relevante e-mails zijn bijvoorbeeld privé 

e-mail, p-vertrouwelijke zaken of e-mail niet uit hoofde van 

functie verstuurd of ontvangen. 

 

 Overbrengen 

Overbrengen is de verplichte procedure uit de Archiefwet 1995 

om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na 

uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen 

archiefbewaarplaats over te dragen.95 Het bevoegd gezag 

besluit  welke e-mails moeten worden overgebracht naar het 

Nationaal Archief. Die e-mails ‘verhuizen’ dan van de 

organisatie van het bevoegd gezag naar het Nationaal Archief. 

Er blijft daarna geen kopie meer over bij het bevoegd gezag. 

Zie uitgebreider hoofdstuk 8. 

 

 Sleutelfunctionaris 

Het bevoegd gezag bepaalt welke van zijn functionarissen 

worden aangewezen als sleutelfunctionaris.96 Het 

uitgangspunt is dat de topformatie (ABD Topstructuur) als 

sleutelfunctionaris wordt aangemerkt. Daarnaast kunnen 

andere sleutelfunctionarissen worden aangewezen. Conform 

de termijn daarvoor gesteld in de Archiefwet 1995 wordt 

e-mail van sleutelfunctionarissen naar het Nationaal Archief 

overgebracht. Bij overbrenging kunnen organisaties 

openbaarheidsbeperkingen aanbrengen. 

 

                                                
92 Zie https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/metagegevens 
93 Dat volgt dan uit deze Interpretatie. 
94 Een eindgebruiker kan dit anders ervaren: voor hem of haar kan een e-mail wel 
relevant zijn, ook als die niet-relevant is vanuit het oogpunt van archivering, 
95 Zie https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/overbrenging 
96 In opdracht van RDDI is een Handleiding aanwijzing en registratie sleutelfuncties 
tot stand gekomen. Die kan worden gedownload via de site van RDDI: 
www.informatiehuishouding.nl. 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/metagegevens
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/overbrenging
http://www.informatiehuishouding.nl/
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 Tienjaarstermijn 

De tienjaarstermijn betreft de eerste tien jaar na het moment 

van ontvangst/verzending van een e-mail. Elke e-mail heeft 

een eigen tienjaarstermijn. 

 

 Tienwekentermijn 

De tienwekentermijn betreft de eerste tien weken na het 

moment van ontvangst/verzending van een e-mail. Elke 

e-mail heeft een eigen tienwekentermijn. 

 

 Veiligstellen 

Het veiligstellen van een e-mail betekent dat de 

oorspronkelijke e-mail gedurende een vastgestelde periode 

niet kan worden gewist. Voor de volledigheid wordt opgemerkt 

dat met de term ‘veiligstellen’ in de Handreiking niet wordt 

gedoeld op voorzieningen (zoals back-ups) om gegevens bij 

een calamiteit weer terug te kunnen zetten, opdat het 

primaire werkproces kan worden hervat. Het veiligstellen in de 

Handreiking en deze interpretatie heeft betrekking op het 

authentiek en beschikbaar houden van de gegevens ten 

behoeve van verschillende soorten informatieverzoeken en 

overbrenging aan het Nationaal Archief. 

 

 Vernietigen 

Vernietigen zoals in de Handreiking vermeld, is een term uit 

de Archiefwet 1995. Vernietigen is het proces dat leidt tot het 

wissen van veiliggestelde e-mails (archiefbescheiden), zodat 

zij niet weer gereconstrueerd kunnen worden. 

‘Vernietigen’ omvat dus het hele proces, inclusief het wissen 

en het opstellen van een verklaring van vernietiging.97 Dat 

proces is uitgebreider beschreven in hoofdstuk 9. 

 

 Verwijderen 

In dit document betekent ‘verwijderen’ de actie van de 

eindgebruiker om e-mail te verwijderen. Dat is een actie die in 

de meeste gevallen nog enige tijd ongedaan kan worden 

gemaakt. Verwijderen is immers niet hetzelfde als wissen. 

 

 Wissen 

Onder wissen uit een systeem wordt verstaan dat de e-mail 

uit dat systeem wordt gewist, daar niet meer in voorkomt en 

dus echt niet meer kan worden gereconstrueerd. Wissen kan 

niet ongedaan worden gemaakt. Overigens kan de informatie 

van het e-mailbericht nog steeds geheel of gedeeltelijk buiten 

het betreffende systeem bestaan (bijvoorbeeld in een afdruk 

op papier). Het wissen betreft dus de technische 

onomkeerbare ‘vernietiging’ van een e-mail, en is daarmee 

slechts een onderdeel van het ‘vernietigen’ in de zin van de 

Archiefwet 1995.  

                                                
97 Zie artikel 8 van het Archiefbesluit 1995. 
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Bijlage 1. Lijst van eisen en wensen 

Lijst van eisen 

 Individuele (reguliere en functionele) mailboxen kunnen 

permanent of tijdelijk worden uitgezonderd van het 

toepassingsbereik van de werkwijze van de Handreiking. 
 De werkwijze geldt voor zowel mailboxen die gekoppeld zijn 

aan (het account van) een eindgebruiker, als voor functionele 

mailboxen. 
 Bij de werkwijze van de Handreiking wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen e-mails behorend bij een nog actieve mailbox 

en e-mails behorend bij een inactieve mailbox. Uitzondering: 

Eindgebruikers hoeven geen toegang meer te hebben tot 

e-mails behorend bij een inactieve mailbox, bijvoorbeeld om 

een e-mail uit te zonderen van veiligstellen. 
 Het bevoegd gezag kan aan een veiliggestelde e-mail een 

lezing toevoegen. Er moet worden bijgehouden welke lezingen 

aan welke e-mailberichten zijn toegevoegd. 
 Bij overbrenging van een e-mail naar het Nationaal Archief, 

dienen ook alle lezingen bij die e-mail (en dus de relaties 

tussen de lezingen en de e-mails) te worden overgebracht. 
 De eindgebruiker moet zelfstandig van elk bericht kunnen 

achterhalen of het wel of niet is veiliggesteld. 
 De eindgebruiker kan zelfstandig zijn veiliggestelde e-mails 

inzien. 
 Voor elke veiliggestelde e-mail kan uit de metagegevens 

worden afgeleid wie het bevoegd gezag is. 
 Naast de eindgebruiker zelf, kan alleen het bevoegd gezag 

voor een e-mail die e-mail inzien of daarmee andere 

handelingen verrichten. 
 Het bevoegd gezag kan via de metagegevens het bevoegd 

gezag van individuele veiliggestelde e-mails aanpassen. 
 Het systeem maakt het mogelijk om veiliggestelde e-mails 

(inclusief metagegevens en eventuele lezingen) op een 

gangbare en algemeen geaccepteerde wijze te exporteren en 

te importeren. 
 De oplossing voorziet in een gangbare technische 

autorisatiestructuur waarmee het bevoegd gezag op basis van 

rollen bevoegdheden aan functionarissen kan toekennen. 
 Het bevoegd gezag bepaalt via de autorisatiestructuur tot 

welke mailboxen (of een selectie van de e-mails daarin binnen 

een tijdvak) elke individuele functionaris toegang heeft, om de 

veiliggestelde e-mails in die mailboxen in te zien of om er 

andere handelingen aan te verrichten. Die toegang moet 

kunnen worden beperkt in tijdsduur. 
 Indien dat nodig is om aan de andere eisen (met name eis 2, 

eis 7, eis 9, eis 24 en eis 26) te voldoen, voorziet de oplossing 

in een adequate gangbare autorisatiestructuur voor 

eindgebruikers. 
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 Ten behoeve van het maken van een selectie om daarop de 

verschillende handelingen uit dit document te kunnen 

uitvoeren, bevat de oplossing een zoekfunctionaliteit voor 

geautoriseerde medewerkers, die ten minste de hierboven 

opgesomde functionaliteiten bevat. 
 Veiliggestelde e-mails kunnen worden doorzocht, geselecteerd 

en geëxporteerd ten behoeve van informatieverzoeken. 
 Het bevoegd gezag kan een selectie van veiliggestelde e-mails 

met de bijbehorende metagegevens exporteren in een 

gangbaar formaat. 
 Wijzigingen in de metagegevens van veiliggestelde e-mails 

worden bijgehouden. Herstelacties waarbij veiliggestelde 

e-mails na de tienwekentermijn alsnog worden uitgezonderd 

van veiligstellen worden eveneens bijgehouden. De aldus 

bijgehouden wijzigingen ten aanzien van e-mails die worden 

overgebracht naar het Nationaal Archief, worden op datzelfde 

moment mede overgebracht. Ten aanzien van de andere 

e-mails blijven zij tenminste bewaard totdat de betreffende 

e-mail is vernietigd. 
 Veiliggestelde e-mails zijn beschermd tegen onbedoeld wissen 

en vernietigen. Zij kunnen alleen worden gewist of vernietigd 

op een manier die volgt uit de Handreiking of deze 

Interpretatie. 
 De authenticiteit van veiliggestelde e-mails wordt technisch 

geborgd. 
 Als met twee systemen wordt gewerkt, moet van elke e-mail 

in elk van de twee systeem het corresponderende exemplaar 

in het andere van de twee systemen kunnen worden 

teruggevonden. Dat geldt ook als dat corresponderende 

exemplaar is gewijzigd, maar niet als dat al is gewist. 
 De e-mails die moeten worden veiliggesteld, worden exact 

tien weken na ontvangst/verzending veiliggesteld, of tot 

maximaal 24 uur later. 
 Het moment van veiligstellen moet duidelijk zijn voor de 

eindgebruiker en eenduidig kunnen worden gecommuniceerd. 
 Een eindgebruiker kan een e-mail binnen tien weken na 

ontvangst/verzending aanmerken als niet-relevant. Dit heeft 

tot gevolg dat die e-mail niet wordt veiliggesteld. 
 Als met twee systemen wordt gewerkt en een e-mail wordt 

uitgezonderd van veiligstellen, dan mag er geen exemplaar 

van die e-mail bestaan in het systeem dat wordt gebruikt voor 

het veiligstellen (het mailarchiefsysteem). Als dat exemplaar 

eerst wel voorkwam in dat systeem, moet het binnen de 

tienwekentermijn worden gewist. 
 Een eindgebruiker kan een e-mail binnen tien weken na 

ontvangst/verzending verwijderen. Dit heeft tot gevolg dat die 

e-mail niet wordt veiliggesteld. 
 Een e-mail die binnen de tienwekentermijn door de 

eindgebruiker is verwijderd, wordt binnen de 

tienwekentermijn door het systeem gewist. 
 Het moet technisch onmogelijk zijn dat de eindgebruiker zelf 

na de tienwekentermijn alsnog een e-mail op enige manier 

uitzondert van veiligstellen. 
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 Het bevoegd gezag kan eenmaal veiliggestelde e-mails alsnog 

uitzonderen van veiligstellen door verwijderen en door 

aanmerken als niet-relevant. 
 Het bevoegd gezag maakt in het systeem een selectie van 

over te brengen veiliggestelde e-mails. 
 Een veiliggestelde e-mail die door het bevoegd gezag is 

geselecteerd als ‘over te brengen’, wordt niet eerder 

vernietigd dan dat de overbrenging succesvol is afgerond. 
 Het bevoegd gezag kan zelf in het systeem de overbrenging 

aan het Nationaal Archief initiëren. 
 Aan elke veiliggestelde e-mail moet als metagegeven een 

openbaarheidsbeperking kunnen worden toegevoegd 

voorafgaand aan de overbrenging. 
 De over te brengen e-mails worden na de tienjaarstermijn in 

batches ten minste een keer per jaar overgebracht naar het 

Nationaal Archief. 
 Het bevoegd gezag kan een selectie van veiliggestelde e-mails 

vóór de tienjaarstermijn overbrengen naar het Nationaal 

Archief. 
 Van overgebrachte e-mails is ten behoeve van een verklaring 

van overbrenging dezelfde informatie beschikbaar, als dat 

beschikbaar moet zijn voor een verklaring van vernietiging. 
 Bij de overbrenging hebben de e-mails een formaat dat 

acceptabel is op grond van de Handreiking Voorkeursformaten 

Nationaal Archief. 
 De overbrenging vindt plaats conform de eisen die het 

Nationaal Archief daaraan stelt. 
 Nadat de overbrenging succesvol is afgerond, wordt de 

corresponderende e-mail in het systeem van het bevoegd 

gezag gewist. 
 Bij het wissen van een overgebrachte e-mail worden alle 

exemplaren van die e-mail gewist zonder tussenkomst van de 

eindgebruiker, behalve de exemplaren in de back-ups voor 

disaster recovery. 
 Bij vernietiging van een veiliggestelde e-mail worden alle 

exemplaren van die e-mail gewist zonder tussenkomst van de 

eindgebruiker, behalve de exemplaren in de back-ups voor 

disaster recovery. 
 Na elke vernietiging is een specificatie van de vernietigde 

e-mails beschikbaar voor het bevoegd gezag. 
 Het bevoegd gezag kan een veiliggestelde e-mail op elk 

moment vernietigen. 
 Veiliggestelde e-mail wordt na afloop van de tienjaarstermijn 

vernietigd: onmiddellijk en geautomatiseerd, of door het 

bevoegd gezag in batches met een minimale frequentie van 

een keer per jaar. 
 Het bevoegd gezag moet de vernietiging van een e-mail of 

een selectie van e-mails kunnen uitstellen. 
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Lijst van wensen 

wens 1 De gebruikersinterface en werkwijze van het mailsysteem 

wijzigt zo min mogelijk, en blijft zo intuïtief mogelijk. 
wens 2 Voor het mailarchiefsysteem is de gebruikersinterface en 

werkwijze in relatie tot het mailsysteem zo intuïtief mogelijk. 
wens 3 De bestaande mailfunctionaliteit op hoogmobiele apparaten 

blijft behouden. 
wens 4 De eindgebruiker kan in zijn reguliere e-mailapplicaties op alle 

devices eenvoudig zien welke berichten wel of niet zijn 

veiliggesteld. 
wens 5 De oplossing voorziet in standaardkoppelvlakken op basis van 

open(bare) standaarden voor het doorzoeken, raadplegen en 

exporteren van veiliggestelde e-mails inclusief metagegevens 

ten behoeve van de koppeling met andere applicaties, waarbij 

de autorisatiestructuur behouden blijft. 
wens 6 De eindgebruiker kan op een eenvoudige manier (binnen de 

tienwekentermijn) in het bestaande mailsysteem de 

handelingen verrichten die ervoor zorgen dat e-mails worden 

uitgezonderd van veiligstellen. 
wens 7 De eindgebruiker kan ook via de gebruikelijke (hoogmobiele) 

applicatie berichten uitzonderen van veiligstellen. 
wens 8 Een eindgebruiker kan binnen de tienwekentermijn het 

‘uitzonderen van veiligstellen’ ongedaan maken. 
wens 9 De eindgebruiker kan eenvoudig een selectie maken binnen 

zijn veiliggestelde e-mails en een verzoek bij het bevoegd 

gezag indienen om de geselecteerde e-mails alsnog uit te 

zonderen van veiligstellen. 
wens 10 De eindgebruiker wordt van tevoren op de hoogte gebracht 

van het wissen van een overgebrachte e-mail. 
wens 11 Het bevoegd gezag kan bij overbrenging vóór de 

tienjaartermijn bepalen dat een deel van de over te brengen 

e-mails niet na de overbrenging wordt gewist. 
wens 12 De eindgebruiker wordt van tevoren op de hoogte gebracht 

van vernietiging. 
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Bijlage 2. Totstandkoming van dit document 

Dit document is opgesteld in opdracht van RDDI, waarbij een 

RDDI-begeleidingsgroep de invulling van de interpretatie voor 

zijn rekening heeft genomen. SSC-ICT heeft als opdracht-

nemer het proces gefaciliteerd en de penvoering verzorgd. 

 

SSC-ICT heeft – op basis van de Handreiking en een eerdere 

versie van deze interpretatie98 – thema’s en vragen 

geformuleerd, die tijdens meerdere besprekingen zijn 

besproken met een begeleidingsgroep vanuit RDDI, in 

aanwezigheid van een vertegenwoordiging van SSC-ICT. De 

antwoorden en uitspraken van de begeleidingsgroep zijn ver-

werkt tot een conceptversie van dit document. Na een interne 

reviewronde binnen SSC-ICT, is in twee schriftelijke rondes en 

twee besprekingen de feedback van de begeleidingsgroep 

verzameld. Die is verwerkt tot deze versie. Op voordracht van 

de begeleidingsgroep is dit document vervolgens vastgesteld 

door de programmadirecteur van RDDI, opdrachtgever van 

deze interpretatie van de Handreiking. 

 

Aan de begeleidingsgroep vanuit de opdrachtgever hebben de 

volgende personen deelgenomen. 

 

Naam Rol in RDDI-project E-mailarchivering 

(geanonimiseerd) Projectleider E-mailarchivering 

(geanonimiseerd) Projectadviseur E-mailarchivering 

(geanonimiseerd) Projectsecretaris E-mailarchivering 

(geanonimiseerd) ICT-adviseur RDDI 

(geanonimiseerd) DUTO-adviseur, vanuit Nationaal Archief 

(geanonimiseerd) Projectadviseur, vanuit Nationaal Archief 

(geanonimiseerd) Projectadviseur, vanuit JenV 

(geanonimiseerd) Projectadviseur, vanuit VWS 

(geanonimiseerd) Projectadviseur, vanuit Defensie 

(geanonimiseerd) Projectadviseur, vanuit Defensie 

 

Vanuit SSC-ICT hebben de volgende personen meegewerkt. 

 

Naam Rol  

(geanonimiseerd) Servicedomeinadviseur Rijkswerkomgeving 

(geanonimiseerd) Projectleider SSC-ICT 

(geanonimiseerd) Domeinarchitect Applicaties 

(geanonimiseerd) Domeinarchitect Persoonlijke WerkOmgeving 

(geanonimiseerd) Security officer 

(geanonimiseerd) Technisch Architect Exchange-omgeving 

(geanonimiseerd) Beheerder Exchange JenV 

  

                                                
98 De 1.0-versie van deze interpretatie had slechts betrekking op een deel van de 

functionaliteiten en was toegespitst op een implementatie binnen de 
standaardfunctionaliteiten van Microsoft Exchange. Deze 2.0-versie omvat de hele 
Handreiking en is productonafhankelijk. 
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  Bijlage 3. 

Overzichtstekening 
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Bijlage 4. Informatiebronnen 

Te raadplegen via www.informatiehuishouding.nl: 

- RDDI, Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid, 

versie 1.0, 18 oktober 2018 

- RDDI, Model Selectielijst voor automatisch bewaarde 

e-mail conform de Handreiking bewaren van e-mail 

Rijksoverheid, versie 1.0, 18 mei 2020 

- RDDI, Toelichting en verantwoording bij Model 

selectielijst voor automatisch bewaarde e-mail 

conform de Handreiking bewaren van e-mail 

Rijksoverheid, versie 1.0, 18 mei 2020 

- RDDI, Informatieblad voor het uitzonderen van 

vernietiging van e-mail, versie 1.0, 18 mei 2020 

- RDDI, Informatieblad voor het uitzonderen van 

veiligstelling van e-mail, versie 1.0, 20 mei 2020 

- RDDI, Implementatieplan E-mailarchivering, 

versie 1.1, 27 september 2019 

- RDDI, Communicatieplan voor implementatie e-

mailarchivering, versie 1.0, 27 september 2019 

- RDDI, Model Regeling onderzoek in e-mails en/of 

bestanden, 25 juni 2019 

- RDDI, Model Selectielijst voor automatisch bewaarde 

e-mail conform de Handreiking Bewaren van e-mail 

Rijksoverheid 2018, 12 september 2019 

- RDDI, Handleiding voor het aanwijzen en registreren 

van sleutelfuncties, 20 februari 2020 

- RDDI, Onderzoek naar de technische mogelijkheden 

van implementatie van de Handreiking bewaren van 

e-mail Rijksoverheid met standaardfunctionaliteiten 

binnen Microsoft Exchange, versie 1.0, 1 april 2020 

- Ministerie van Defensie, 

Rapport| Haalbaarheidsonderzoek Geautomatiseerde 

E-mailarchivering in FileNet, versie 1.0, 

26 februari 2020 

 

Te raadplegen via www.nationaalarchief.nl: 

- Nationaal Archief, Handreiking Voorkeursformaten 

Nationaal Archief, versie 1.0, november 2016 

 

  

http://www.informatiehuishouding.nl/
http://www.nationaalarchief.nl/
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Bijlage 5. Handreiking Bewaren van e-mail 

Rijksoverheid 

De Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid, versie 1.0 

van 18 oktober 2018 is integraal opgenomen op de volgende 

pagina’s. 
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Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid 

Inleiding 
In de digitale wereld is de hoeveelheid digitale overheidsinformatie extreem gegroeid. E-mail is 

inmiddels de voornaamste vorm van communicatie binnen het Rijk. Ter illustratie: Het aantal 

verzonden en ontvangen e-mails binnen het Rijk bedraagt naar schatting minstens een miljard per 

jaar. Er is een grote businesscase voor het verbeteren van de digitale informatiehuishouding binnen 

het Rijk. 

De grote hoeveelheden e-mail die de gemiddelde rijksmedewerker verstuurt en ontvangt maakt het 

bijzonder complex en tijdrovend om de bestaande procedures te volgen, met als risico dat niet 

voldaan wordt aan de vereisten van de Archiefwet, de WOB en de AVG. De procedures zijn veelal nog 

ontworpen in het pre-digitale tijdperk.  

De huidige situatie is enerzijds volkomen onvergelijkbaar met het pre-digitale tijdperk: er is veel meer 

informatie, er is veel meer technische complexiteit en er spelen vaker verschillende belangen 

tegelijkertijd, zoals publieke verantwoording en de beveiliging van systemen die ‘anytime, anyplace’ 

gebruikt worden. Anderzijds is de ‘raison d’être’ van het informatiebeheer onveranderd: de overheid 

moet haar eigen handelen kunnen reconstrueren.  

Het informatiebeheer van de overheid moet zich op deze situatie instellen, zowel in praktijk als in 

regelgeving. Dit vraagt nadrukkelijk om een herziening van de werkwijze; door politiek en burgers die 

meer transparantie vragen en door de ontwikkeling van ICT die het informatiebeheer met nieuwe 

opgaven confronteert. 

Het programma Rijk aan Informatie (RaI) heeft, in samenwerking met BZK/CIO Rijk en OCW, een 

nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het bewaren van e-mail. Deze werkwijze maakt het mogelijk om 

wel te voldoen aan de vereisten van de Archiefwet, de WOB en de AVG op een manier die van 

individuele medewerkers minder vergt dan bestaande werkwijzen. Deze nieuwe werkwijze gaat uit van 

het zo min mogelijk belasten van de medewerker, gecombineerd met het slim en veilig terug kunnen 

vinden van informatie. 

Deze handreiking is rijksbreed gereviewed. De werkwijze is tot stand gekomen na het opstellen van 

een whitepaper, het uitvoeren van pilots bij VWS en JenV, het uitvoeren van een Privacy Impact 

Analysis (PIA) en het uitvoeren van de volgende onderzoeken door het Nationaal Archief: 

 Openbaarheid 

 Duurzame toegankelijkheid 

 Selectie van sleutelfunctionarissen 

 Toepassing en Gebruiksgemak 

De handreiking is bedoeld voor organisaties van de Rijksoverheid. 

 

1 Doelen 
De nieuwe werkwijze beoogt het realiseren van een tweetal doelen. 

 Het veiligstellen van de inhoud van de e-mailboxen van de Rijksoverheid, zolang de 

desbetreffende informatie beschikbaar moet zijn voor het behandelen van WOB-verzoeken, 

parlementaire enquêtes, etc. 

 Het blijvend bewaren van de veiliggestelde e-mails die met het oog op toekomstig (historisch) 

onderzoek van waarde worden geacht. Blijvende bewaring houdt in dat informatie op termijn 

over wordt gebracht naar het Nationaal Archief, waar de betreffende e-mail door het publiek 

mag worden ingezien voor zover daar op grond van de Archiefwet geen beperkingen aan zijn 

gesteld. 



 

4 
 

2 Werkwijze op hoofdlijnen 
 

Nationaal ArchiefOrganisatie (scope project)

10 weken
10 jaar 

veiligstellen

Vernietigen

Sleutelfunctionarissen
Sleutelfunctionarissen 

bewaren

 
 

 E-mail verzonden of ontvangen door medewerkers van de Rijksoverheid wordt tien weken na 

verzending of ontvangst automatisch veiliggesteld. 

 Medewerkers worden in de eerste tien weken na verzending of ontvangst van e-mail in staat 

gesteld om niet relevante e-mails (waaronder privé e-mail, p-vertrouwelijke zaken of e-mail 

niet uit hoofde van functie verstuurd of ontvangen) uit te zonderen van automatisch 

veiligstellen.  

 Alle e-mails worden tien jaar opgeslagen, waarna deze worden vernietigd. 

 Hierop is een aantal uitzonderingen: 

o e-mail van aan te wijzen sleutelfunctionarissen wordt permanent bewaard; 

o e-mail van niet-sleutelfunctionarissen kan in bepaalde gevallen uitgezonderd worden 

van vernietiging en permanent bewaard worden; 

o e-mail met bijzondere persoonsgegevens kan waar nodig op verzoek worden 

vernietigd; 

o e-mail met een bij wet gestelde vernietigingstermijn korter dan tien jaar wordt na 

verstrijken van deze termijn vernietigd. 

 Conform de termijn daarvoor gesteld in de Archiefwet wordt e-mail van sleutelfunctionarissen 

en overige e-mail die als blijvend te bewaren is aangemerkt naar het Nationaal Archief 

overgebracht. Bij overbrenging kunnen organisaties openbaarheidsbeperkingen aanbrengen. 

 

3 Toelichting werkwijze 
Bij het automatisch veiligstellen gaat het om de ontvangen en verzonden e-mailberichten, inclusief 

berichten in eventuele submappen. Berichten in de map ‘verwijderde items’ en berichten die zijn 

gemarkeerd als niet relevant worden niet veiliggesteld. Het veiligstellen heeft betrekking op zowel 

persoonsgebonden als functionele mailboxen (‘dienstpostbussen’).  

Na tien weken zijn e-mails veiliggesteld en toegankelijk in geval van informatieverzoeken. 

Organisaties zijn in eerste instantie slechts gehouden om toegang te verstrekken indien dergelijke 

informatieverzoeken aan de orde zijn. Het hoeft dus geen ‘werkarchief’ te zijn waar medewerkers 

dagelijks e-mail voor de eigen bedrijfsvoering in kunnen terugvinden. Voor zover organisaties daar wel 

in gaan voorzien is het van belang dat e-mail dat na tien weken is veiliggesteld, niet door 

medewerkers zelf verwijderd kan worden. De veiliggestelde e-mail wordt, behoudens genoemde 

uitzonderingen, na tien jaar vernietigd.  

Deze handreiking raakt niet aan bestaande primaire processen waarbij het kan voorkomen dat e-mail 

aan een dossier of zaak wordt toegevoegd. 
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4 Scope en vaststelling 
De werkwijze is toe te passen door organisaties van de Rijksoverheid als aanvulling op, of alternatief 

voor, de huidig gangbare methode van veiligstellen van e-mail. Het moet daarbij mogelijk zijn om, 

waar nodig, bepaalde (uitvoerende) werkprocessen buiten scope te houden. Denk daarbij aan 

processen waarin bijzondere persoonsgegevens worden gedeeld of die te maken hebben met 

wettelijke vernietigingstermijnen, vastgelegd in sectorspecifieke wetgeving. Deze gegevens kennen 

absolute vernietigingstermijnen die bijvoorbeeld samenhangen met het moment van rechtelijke 

uitspraak of overlijden van een persoon. Dit zijn uitzonderingen op de vernietigingstermijn van tien 

jaar.  

De werkwijze kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

 

5 Wettelijke verplichtingen 
En zijn een aantal wettelijke verplichtingen die op de Minister rusten bij het veiligstellen van e-mails. 

Hierbij moet in hoofdzaak aan de volgende verplichtingen worden gedacht: 

 Op grond van de artikelen 3 en 8 van de Wet openbaarheid van bestuur is de Minister 

verplicht om desgevraagd, respectievelijke uit eigen beweging, informatie over bestuurlijke 

aangelegenheden die is neergelegd in documenten, openbaar te maken, behoudens de in die 

wet genoemde uitzonderingen en beperkingen. E-mails vallen onder de definitie van 

documenten; 

 Op grond van artikel 68 van de Grondwet is de Minister verplicht om de Tweede en Eerste 

Kamer afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer 

leden verlangende inlichtingen te geven, behoudens de daarbij genoemde uitzondering; 

 Op grond van artikel 3 van de Archiefwet is de Minister verplicht om de onder hem berustende 

archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 

alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende 

archiefbescheiden. E-mails vallen onder de definitie archiefbescheiden. 

 

 

6 Privacy & AVG 

6.1 Persoonsgegevens 
Met het opslaan van de e-mails worden ook persoonsgegevens verzameld. Het ligt in de aard van e-

mail dat de inhoud ook bijzondere persoonsgegevens kan bevatten, conform artikel 9 van de AVG. Op 

grond van artikel 5, tweede lid, en de artikelen in hoofdstuk III en IV van de AVG is de Minister 

verplicht om inzichtelijk te hebben welke persoonsgegevens hij verwerkt en in staat om aan te kunnen 

tonen dat de verwerkingen daarvan voldoen aan de bepalingen van de AVG.  

6.2 Rechtmatigheid 
De verwerkingen dienen noodzakelijk te zijn voor het naleven van een wettelijke verplichting, de taak 

van algemeen belang, of de uitoefening van openbaar gezag. Dit betekent dat er niet meer moet 

worden veiliggesteld dan daarvoor nodig is. In termen van rechtmatigheid en behoorlijkheid (art. 5, 

eerste lid, onder a, AVG) wordt dit onder andere geborgd doordat de medewerker gedurende tien 

weken in de gelegenheid wordt gesteld om zelf de e-mailberichten te verwijderen die naar zijn oordeel 

voor de naleving van de wettelijke plicht of de taak van algemeen belang niet veiliggesteld hoeven te 

worden.  

6.3 Rechtmatigheid verdere verwerking 
Waar het gaat om het veiligstellen van de e-mailberichten, is van belang dat in de preambule van de 

AVG wordt opgemerkt dat de bepaling waarvan gebruik wordt gemaakt als rechtsgrond voor de 

oorspronkelijke verwerking, ook kan dienen als rechtsgrond voor verdere verwerking (overweging 50 
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AVG), dat wil zeggen veiligstelling. Verder kan worden gewezen op de verplichting van artikel 3 

Archiefwet. 

 

6.4 Doelbinding 
Voor de doelbinding is verder relevant dat de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen van het 

veiligstellen van de berichten en het op- of doorzoeken daarvan, niet onevenredig en nadelig zijn (art 

6, vierde, lid, onder d, AVG). En daarvoor is van belang dat, in het geval van een informatieverzoek, 

bij de besluitvorming daarover hoe dan ook de privacybelangen van deze medewerker worden 

afgewogen tegen het belang bij openbaarmaking. Oftewel, als e-mailberichten gedurende tien jaar 

worden veiliggesteld, en in geval van sleutelfunctionarissen permanent worden bewaard, is daarmee 

niet gezegd dat daarmee de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast, en als dat zou gebeuren, dan 

alleen na een belangenafweging. 

 

6.5 Kenbaarheidsprincipe 
Bij het invoeren van de werkwijze dient een helder kenbaarheidsprincipe te zijn toegepast. 

Organisaties die de werkwijze invoeren dienen een aparte privacyverklaring op te stellen waarin 

duidelijk is verwoord hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan en hoe de betrokkene gebruik kan 

maken van zijn rechten. Deze privacyverklaring moet algemeen toegankelijk zijn. Het verdient de 

voorkeur om, op die plekken waar e-mailadressen van rijksmedewerkers bekend worden gemaakt, of 

in de e-mail zelf, aan te geven dat de zgn. ‘Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid’ van 

toepassing is.  

Tevens dient de medewerker geïnformeerd over de mogelijke privacyrisico’s en aangeven welke 

maatregelen hij kan nemen (bv. geen privémails vanuit werkaccounts versturen, geen bijzondere 

persoonsgegevens in e-mails). Deze awareness campagnes moeten een continu karakter hebben. 

6.6 Recht op inzage 
Bij het inrichten en vormgeven van de nieuwe werkwijze moet rekening worden gehouden met het 

kunnen voldoen aan verzoeken op grond van de verschillende rechten van betrokkenen (privacy by 

design). 

Een betrokkene heeft het recht om inzage te verkrijgen, tenzij dit verzoek zodanig ongericht is dat dit 

in redelijkheid niet kan worden ingewilligd (art. 45, tweede lid, Uavg) en het recht om een eigen lezing 

aan een archiefstuk toe te voegen, in geval van onjuiste persoonsgegevens (art. 45, derde lid, Uavg). 

Organisaties dienen verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens, opgeslagen bij de 

betreffende organisaties, te beantwoorden aan de verzoeker. Daarvoor kan hetzelfde proces worden 

doorlopen als bij een standaard informatieverzoek met een wettelijke basis, de terugkoppeling 

geschiedt dan aan de individuele verzoeker. 

6.7 Vernietiging van veiliggestelde e-mail 
Het is denkbaar dat veiliggestelde e-mail nog privé-, p-vertrouwelijke of anderszins persoonlijke 

informatie bevat die niet aan de functie gerelateerd is. Bijvoorbeeld omdat een medewerker niet in de 

gelegenheid was om binnen tien weken deze te verwijderen. Het is toegestaan om deze e-mails alsnog 

te vernietigen. Van elke vernietigingsactie dient conform de Archiefwet een verklaring worden 

opgesteld.  

Denk hierbij aan onder meer de volgende informatie: salarisstroken, BSN–nummers, verslagen van 

personeelsgesprekken, reacties op vacatures, plaatsingsbrieven, burgerbrieven (en reacties hierop) en 

andere herleidbare gegevens over burgers.  
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7 Selectie voor blijvende bewaring 
Organisaties brengen volgens deze werkwijze e-mail van sleutelfunctionarissen voor permanente 

bewaring over aan het Nationaal Archief. Dit gebeurt met het oog op de mogelijkheid tot het kunnen 

reconstrueren van het overheidshandelen op hoofdlijnen op langere termijn (selectiedoelstelling 

OCW/NA). Naast e-mail van sleutelfunctionarissen kan een organisatie ervoor kiezen om ook andere 

e-mails over te dragen wanneer zij daar aanleiding toe ziet, bijvoorbeeld betreffende een gebeurtenis 

die geleid hebben tot opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers 

onderling. 

7.1 Sleutelfunctionarissen (ABD Topstructuur) 
Het uitgangspunt is dat de topformatie (ABD Topstructuur) als sleutelfunctionaris wordt aangemerkt. 

Jaarlijks rapporteren en verantwoorden de organisaties de wijzigingen in de topformatie sinds de 

laatste vaststelling. Dit gebeurt op grond van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering 

rijksdienst van 2011 volgens het daarin genoemde Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2007. 

7.2 Overige sleutelfunctionarissen 
Naast deze vooraf vastgestelde groep van topfunctionarissen kunnen organisaties nog andere 

sleutelfunctionarissen aanwijzen, wanneer deze op basis van een organisatieanalyse een sleutelfunctie 

binnen de organisatie blijken te vervullen. Voor deze functionarissen geldt dezelfde werkwijze als voor 

de ABD-topfunctionarissen.  

7.3 Register van sleutelfunctionarissen 
Het invoeren van de nieuwe werkwijze dient gepaard te gaan met het inrichten van een register van 

sleutelfunctionarissen per organisatie. Dit register dient alle (in het verleden) aangewezen 

sleutelfunctionarissen te bevatten. In dit register is minimaal opgenomen: 

 Naam en functie van een functionaris; 

 Grondslag aanwijzing (ABD of anderszins); 

 Organisatieonderdeel; 

 Doorlooptijd; 

 Op hoofdlijnen, mandaatgebied van de sleutelfunctionaris. 

 

8 Toegang tot veiliggestelde e-mail 

8.1 Informatieverzoeken 
De veiliggestelde e-mail is in principe toegankelijk voor informatieverzoeken met een wettelijke basis. 

Dat gaat dan in de regel om WOB-verzoeken, Kamervragen of andere informatie-uitwisseling met de 

Tweede en Eerste Kamer, recht op inzage conform de AVG, etc..  

Organisaties dienen voor het doorzoeken van de veiliggestelde e-mails een aparte regeling vast te 

stellen. Deze regeling treedt in werking als de gezochte informatie niet via de (oorspronkelijke) 

eigenaar van de e-mail is te achterhalen. In deze regeling dient in ieder geval te zijn opgenomen: 

 aan welke voorwaarden een informatieverzoek moet voldoen; 

 wie beslissingsbevoegd is voor het (laten) uitvoeren van een onderzoek; 

 hoe, door wie en met welke hulpmiddelen het onderzoek wordt uitgevoerd. 

Toegang tot de veiliggestelde e-mail is strikt beperkt tot de reikwijdte van een specifiek 

informatieverzoek. Het is daardoor van belang te zorgen voor goede software om het zoekproces te 

ondersteunen.  
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8.2 Bedrijfsvoering 
Organisaties zijn in eerste instantie slechts gehouden om toegang te verstrekken indien 

informatieverzoeken met een wettelijke basis aan de orde zijn. Een organisatie kan ook gaan voorzien 

in het toegankelijk maken van de veiliggestelde e-mail voor de medewerker (alleen eigen e-mail) of 

ter ondersteuning van de interne bedrijfsvoering. In dit laatste geval selecteert de organisatie, met 

behulp van software, de e-mails die relevant zijn. Hiervoor geldt dezelfde regeling als voor 

informatieverzoeken.  

 

9 Overbrengen en openbaar maken van e-mail  
E-mail van sleutelfunctionarissen, alsmede eventuele aanvullende e-mail, wordt binnen de daarvoor 

gestelde termijn in de Archiefwet overgebracht naar het Nationaal Archief. Voor e-mail over 

gebeurtenissen die geleid hebben tot opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers, 

of tussen burgers onderling, zijn per gebeurtenis afspraken te maken. 

9.1 Besluit openbaarheid 
Bij overbrenging neemt de organisatie conform Archiefwet art. 15, lid 1 een besluit over beperking 

van de openbaarheid, na advies van de toekomstige beheerder (i.c. de algemene rijksarchivaris). In 

dat kader kunnen beperkingen aan de openbaarheid worden gesteld op grond van: 

 de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

 het belang van de Staat of zijn bondgenoten; 

 het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken 

natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

De werkwijze houdt er rekening mee dat een organisatie in het kader van de overbrenging van e-

mailbox kan besluiten om de openbaarheid van de betreffende e-mails tijdelijk te beperken. Dit op 

grond van zowel het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokkenen, als 

het eerbiedigen van hun persoonlijke levenssfeer. Het Nationaal Archief gaat uit van een termijn van 

25 jaar na creatie, omdat die synchroon is met de termijn voor openbaarheid van vergelijkbaar 

materiaal, met name de notulen van de ministerraad. 

Ten aanzien van de mogelijk aanwezigheid van bijzondere persoonsgegevens en onevenredige 

benadeling van niet-sleutelfunctionarissen (burgers, ambtenaren, bedrijven) moet, in het kader van 

een besluit beperking openbaarheid, een beoordeling van de e-mailbox plaatsvinden. Dit kan 

resulteren in aanvullende beperkingen op de openbaarheid. 

9.2 Frequentie van overbrengen 
Bij het overbrengen van e-mails van sleutelfunctionarissen naar het Nationaal Archief wordt 

aangeraden om gebruik te maken van jaarlijkse batches. Dat wil zeggen dat e-mail jaarlijks van een 

bepaald jaar wordt aangeleverd. 

 

10 Aanpassingen selectielijsten 
Het is niet nodig om de geldende selectielijsten bij invoering van de werkwijze aan te passen. 

Deelnemende organisaties dienen bij het volgen van de handreiking wel een expliciet selectiebesluit 

vast te stellen (samen met de Minister voor BVOM). De werkwijze voorziet in een generiek model van 

een selectielijst voor het materiaal dat conform de handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid is 

veiliggesteld.  

Het generieke selectiebesluit bevat onder meer de volgende bepalingen:  

 e-mail van niet-sleutelfunctionarissen krijgt een vernietigingstermijn van tien jaar; 

 e-mail van sleutelfunctionarissen wordt blijvend bewaard; 
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 e-mail wordt, ongeacht functie, bij vaststelling van een gebeurtenis die heeft geleid tot 

opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling (op 

basis van Archiefbesluit art. 5 lid 1 onder e) uitgezonderd van vernietiging. 




