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Wet- en regelgeving 
Archiefwet 1995 

Erfgoedwet Op het gebied van bescherming van cultuurgoederen is nationale, 
Europese en mondiale regelgeving van kracht. In Nederland is deze, 
met uitzondering van de Sanctiemaatregelen, opgenomen in de 
Erfgoedwet, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. 

NEN 6069  Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en 
bouwproducten 

NEN 1366-1 en 2  Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 1: 
Ventilatiekanalen / Bepaling van de brandwerendheid van installaties 
- Deel 2: Brandkleppen 

NEN 2654-1+C1  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - 
Deel 1: Brandmeldinstallaties 

NEN 1775   Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren 

NEN 6066+A1  Bepaling van de rookproductie bij brand van 
bouwmateriaal(combinaties) 

NEN-EN 671-1  Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: 
Brandslanghaspels met vormvaste slang 

NEN 6702  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - 
Belastingen en vervormingen 

NEN 5096+A1  Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, 
luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en 
beproevingsmethoden 

NEN-EN 1993-1-2+C2  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand 

NEN 5089+A1  Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en 
beproevingsmethoden 

 

Toelichting 
Buiten alle wettelijke normen voor opslag/archivering van persoonsgegevens en besluiten ten 
aanzien van documenten, zijn er ook opslagen en archieven voor Archeologische vondsten, 
cultureel erfgoed, musea enz. Hier zijn de bijbehorende klimaatcondities en bouwkundige 
voorzieningen natuurlijk van groot belang. De invloeden van lucht, schimmel, vocht of andere 
klimaatomstandigheden op het archief, dienen zoveel mogelijk geminimaliseerd te zijn. 

 

Goederenopslagruimtes zonder klimaateisen vallen niet onder dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk 
benadrukt de eisen rondom noodzakelijke klimaatvoorzieningen om betrouwbare en 
beheersbare opslagcondities te realiseren. Echter, lokale omstandigheden kunnen dit klimaat 
wel beïnvloeden.   
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Buiten de gestelde normen voor een duidelijke opslag kan de verzekering of eigenaar 
aanvullende eisen stellen om eventuele gevolgschade tot een minimum te beperken. Laat u 
zich vooraf informeren en omschrijf goed wat de gestelde aanvullende eisen zijn. Het is 
daarom raadzaam om vooraf een Programma Van Eisen op te stellen (PVE)  waarbij de risico’s 
en opslagcondities van de goederen/archieven centraal staan. 

 

Voorschriften 
Archief opslaglocatie 

Het gebouw waarin een archiefbewaarplaats of opslagruimte wordt gesitueerd, is door zijn 
locatie, aard en bouwwijze in deze gebruiksfunctie zoveel mogelijk gevrijwaard van risico’s 
ten aanzien van: brand, overstroming, vochtindringing door opkomend grond-, regen- of 
rioolwater, alsmede van elke overige vorm van wateroverlast. Toets voor de ontwerpfase 
tevens of de locatie voldoet aan de gestelde basiseisen. Archiefbewaarplaatsen en 
opslagruimtes dienen te zijn voorzien van deugdelijke en doelmatige lokale middelen tegen 
en voorzieningen ten aanzien van deze risico’s. 

 

De middelen en voorzieningen voor het doven en vertragen van brand en voorkomen van 
wateroverlast dienen zodanig geschikt te zijn, dat schadelijke gevolgen voor de aanwezige 
opslagen en archiefbescheiden beperkt zijn. Veroudering van papieren archieven is door 
doelmatig gebruik van installaties te beperken. 

         

Telecommunicatiemiddelen 

In een archiefbewaarplaats zijn te allen tijde voldoende, goedwerkende 
telecommunicatiemiddelen voorhanden waarmee aanwezigen zich in verbinding kunnen 
stellen met personen buiten de archiefbewaarplaats. 

 

Algemeen milieu 

In een archiefruimte of archiefbewaarplaats dienen zich geen materialen, apparaten of 
stoffen te bevinden die: 

• de temperatuur en de luchtvochtigheid nadelig kunnen beïnvloeden; 

• verontreiniging kunnen verspreiden; 

• insecten of micro-organismen kunnen aantrekken;  

• archiefbescheiden op een andere wijze kunnen beschadigen of de degradatie ervan 
bevorderen; 

• kunnen veroorzaken dat schadelijke gassen vrijkomen of die op andere wijze schade 
aan de archiefbescheiden kunnen veroorzaken of waarvan een redelijk vermoeden 
bestaat dat zij in de toekomst schade kunnen veroorzaken.  
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Algemene basis klimaatvoorschriften 

• De luchtinhoud van een archief/opslagruimte wordt ten hoogste eenmaal per etmaal 
ververst. 

• Een archiefruimte is voorzien van een goedwerkende thermometer en hygrometer. 
Haarhygrometers zijn niet toegestaan. 

• Relatieve luchtvochtigheid van archiefruimten heeft een zo constant mogelijke 
waarde van 50% R.V. +/- 10%. De temperatuur varieert tussen de 16°C en 20°C. Een 
overschrijding tot 25°C gedurende ten hoogste 10 etmalen per jaar is toegestaan. 

• Via de kanalen ervan geen water, stof, vuil of ongedierte kunnen doordringen; en 
geen onderlinge besmetting van compartimenten kan ontstaan met schimmels of 
andere micro-organismen. 

• De deugdelijke werking van alle in een archiefruimte of archiefbewaarplaats 
aanwezige meetapparatuur voor relatieve luchtvochtigheid en temperatuur wordt 
regelmatig gecontroleerd. 

 

Luchtkwaliteit 

- De tot de archiefbewaarplaats toetredende verse en gerecirculeerde lucht wordt gezuiverd 
van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ozon. De gemiddelde jaarconcentratie in de 
archiefbewaarplaats bedraagt ten hoogste: 

• 1.3 ppb (parts per billion) voor zwaveldioxide; 

• 6.7 ppb voor stikstofoxiden; 

• 0.3 ppb voor ozon. 
- De ventilatievoud bedraagt bij een inrichting met vaste archiefstellingen ten minste 0,1 

maal het volume van de ruimte per uur. 
- De circulatievoud bedraagt ten minste 1 maal het volume van de ruimte per uur. 
- De tot de archiefbewaarplaats toetredende verse en gerecirculeerde lucht bevat ten 

hoogste 75 µg/m3 stofdeeltjes. 

 

Bewaking van bewaarcondities 

De bewaarcondities in een archiefbewaarplaats worden bewaakt door luchtvochtigheid- en 
temperatuuropnemers die gekoppeld zijn aan het gebouwbeheerssysteem. Gewenst is dat de 
opslagruimte luchtzijdig op overdruk worden gehouden (idealiter 5-10 Pascal overdruk). 

 

Relatieve luchtvochtigheid en temperatuur van archiefbewaarplaatsen 

50% R.V. +/- 5% onderscheidenlijk 18°C +/- 2°C voor bewaring van: 

• Papier 

• Perkament 

• Was 

• Leer 

• Textiel 
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• Hout 

• Fotomateriaal op papier 

• Optische schijven  

 

Specifieke klimaat eisen 

• 35% R.V. +/- 5% onderscheidenlijk 13° C +/- 2°C voor de bewaring van zwart-wit 
negatiefmaterialen. 

• 38% R.V.+/- 5% R.V. onderscheidenlijk –20°C +/- 2°C voor de bewaring van zwart-wit 
negatiefmaterialen van di- en triacetaat en nitraatfilm en kleurnegatiefmaterialen 

• 40% R.V.+/- 2% R.V. onderscheidenlijk 10°C +/- 2°C voor de bewaring van 
moederkopieën van tapes 

• 40% R.V.+/- 2% R.V. onderscheidenlijk 18°C +/- 2°C voor de bewaring van 
werkkopieën van tapes 

Bij tussentijdse verplaatsing van archiefbescheiden naar een andere ruimte wordt voorzien in 
acclimatisering van de archiefbescheiden, indien er een redelijke kans bestaat dat 
schadelijke condensvorming op zal treden als gevolg van verandering van relatieve 
vochtigheid of temperatuur. 

 

De zorgdrager neemt doeltreffende maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot de 
archiefruimte of de archiefbewaarplaats om het klimaat te borgen.  

 

Afwerking vloeren, wanden en plafonds 

Vloeren, wanden en plafonds in een archiefruimte of een archiefbewaarplaats worden glad, 
vlak en stofvrij afgewerkt. 

 

Ontvangst- en quarantaineruimte 

• Bij toepassing van verrijdbare archiefstellingen bedraagt de inwendige circulatie ten 
minste 1,5 maal het volume van de ruimte per uur. 

• Klimaat specificatie gelijk als dat van de opslag ( bepalen naar rato opslag). 

• Invloed van buitenaf te minimaliseren. Ruime bij voorkeur op (5-10 Pa) overdruk 
houden.   

 

Een archiefbewaarplaats waarin regelmatig archiefbescheiden van buiten het gebouw worden 
opgenomen is voorzien van een ontvangst- en quarantaineruimte. 

 

Afwerking wanden en plafonds 

Wanden en plafonds van een archiefbewaarplaats afgewerkt met een dampdoorlatende laag. 
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Ramen 

Ramen zijn niet toegestaan in een archiefbewaarplaats. 

 

Plaatsing archiefstellingen 

Archiefstellingen in een archiefruimte of een archiefbewaarplaats worden zodanig geplaatst 
van:  

• elkaar, van wanden en plafonds alsmede van de overige inrichting, dat steeds 
voldoende luchtcirculatie mogelijk is ter voorkoming van schimmels of andere micro-
organismen; 

• verlichtingselementen, dat geen voor de archiefbescheiden schadelijke 
warmteontwikkeling kan plaatsvinden; of 

• doorvoeringen door scheidingsconstructies, dat eventuele branddoorslag geen direct 
gevaar voor de archiefbescheiden oplevert. 

 

Naleving voorschriften  
Er dient een aantoonbaar en goedgekeurd programma van eisen (PVE) te zijn opgesteld, dat 
de basis is voor de uitvraag. De uitvoering en controles dienen, in overeenstemming met het 
geaccordeerde PVE, te zijn uitgevoerd. De bevoegde “lokale” instantie zal periodiek 
controleren en zal vragen om aantoonbare bewijslast. 

 

Documenten 
Het technisch dossier behoort minimaal de volgende informatie te bevatten:  

- Programma van eisen, ondertekend door belanghebbende partijen. 
- Voor de bedrijfsvoering behoren duidelijke instructies voor het betrokken personeel 

toegankelijk te zijn.   
- Installatietekeningen (met maatvoering).  
- Overzicht van aangesloten toestellen die het klimaat kunnen beïnvloeden.  
- Toegepaste materialen bouwkundig.  
- Process Flow Diagram (PFD) en Ontwerptekeningen van de installatie. Inclusief 

ontwerpgegevens en klimaatberekeningen. 
- Bedrijfsvoering/beheer, handleidingen, garantiebewijzen, enz.  
- Beproeving en opleverrapportages.  
- Voorstel preventief onderhoud en de periodieke controle volgens voorschrift van de 

fabrikant.   

 

Na inbedrijfname: 

- Elke verandering in het klimaatsysteem dient in het technisch dossier worden 
opgenomen.  

- Archiveren onderhoudsrapporten preventief en correctief. 
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- Klimaat loggen en archiveren via GBS of klimaatloggers, (aantoonbaar verplichting/klant 
bepalend ).  

 

Opmerkingen 
• Hoelang moet je eigenlijk je administratie bewaren? Veel mensen hebben een groot 

archief en bewaren ongelooflijk veel papieren, vaak voor de zekerheid.  

• Hoe lang moet je alle papieren in je archief eigenlijk bewaren? De bewaartermijn 
voor je administratie verschilt.  

 
Bepalen van de bewaartermijn 
Uit het juridisch kader volgt geen harde bewaartermijn. U mag dus de duur van een 
bewaartermijn zelf bepalen, tenzij uit andere bronnen een maximale bewaartermijn volgt. 
Bij het bepalen van een bewaartermijn dient u een belangenafweging tussen het 
verwerkingsdoel en een mogelijk gevolg voor de betrokkene te maken. Naarmate de 
negatieve gevolgen voor de betrokkene groter kunnen zijn, zult u de noodzaak van het toch 
bewaren van de gegevens beter moeten kunnen onderbouwen. Door de volgende vijf vragen 
langs te lopen heeft u enerzijds de mogelijkheid om een termijn te stellen, anderzijds om de 
belangen van de betrokkene(n) nader af te wegen: 

• Hoe lang heeft u de gegevens daadwerkelijk nodig? 

• Welke gegevens heeft u daadwerkelijk nodig? 

• Kunnen er passende organisatorische en technische methodieken kunnen worden 
toegepast? 

• Wat zijn de gevolgen voor de betrokkene als een datalek zich voordoet? 

• Wat is de impact voor zijn persoonlijke levenssfeer? 
 
De AVG beschrijft in art. 5 lid 1 sub e in twee delen wat het juridisch kader voor 
bewaartermijnen inhoudt. Laat u daarom vooraf informeren.  
 
Algemene bewaarplicht 
Het betreft hieronder een indicatie en beperkte opsomming. 
 
Je leven lang: 

• notariële stukken (bijv. testamenten, akten tenaamstelling) 

• diploma’s, certificaten en getuigschriften 

• trouwboekje, samenlevingscontract 

• echtscheidingspapieren 

• geboorte- of adoptiepapieren 
 
Tot het einde van de overeenkomst: 

• verzekeringspolissen (alleen laatste exemplaar) 
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• lidmaatschapsbewijzen/abonnementen (alleen laatste exemplaar) 

• pensioenoverzichten 

• garantiebewijzen/aankoopbonnen 

• servicecontracten 

• arbeidsovereenkomst 

• huurcontract 

• autopapieren incl. rekeningen garage zolang de auto jouw eigendom is 
 
Bewaarplicht voor particulieren en ondernemers 
5 jaar (particulieren) 
Particulieren zijn eigenlijk niet wettelijk verplicht hun administratieve gegevens, (zoals 
bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug 
belasting navorderen. Daarom is het verstandig om de volgende papieren in ieder geval 5 jaar 
te bewaren: 

• belastingpapieren 

• salarisstroken (eventueel post van het UWV) 

• bank- en giroafschriften 

• rit registratie (leaseauto) 
 
7 jaar (ondernemers) 
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn archief 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). 
De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. Met het uitsluitend 
bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoe je niet aan de bewaarplicht. De volgende 
papieren dien je te bewaren: 

• grootboek 

• debiteuren- en crediteurenadministratie 

• in- en verkoopadministratie 

• loonadministratie 

• voorraadadministratie 

• 17 jaar bewaren papieren m.b.t. onroerende zaken 

• mochten er nog jaren zijn waarvoor u nog een bezwaar lopen heeft, gooit u ook deze 
boekhouding beter nog niet weg! 

 


