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E-mail archiveren 

In de Archiefwet 1995 staat ‘elk document dat een rol vervult bij de taakuitoefening 

binnen de organisatie is in principe een archiefstuk.’ Dat betekent dat je e-mailberichten 

hoort te archiveren als ze deel uitmaken van een dossier, project, opdracht of zaak en 

dergelijke. 

E-mail komt in de meeste gevallen direct bij een bepaalde persoon binnen. Om je ervan te 

verzekeren dat belangrijke berichten worden opgenomen in het (digitale) archief, kun je een 

procedure opstellen voor het archiveren van e-mailberichten.  

Tips voor het archiveren 

• Als het noodzakelijk is de archivering van e-mails bij meerdere personen neer te leggen, 

spreek dan duidelijk af hoe de onderlinge verdeling van de te archiveren mails is. 

• Spreek af of een e-mailbericht elektronisch wordt bewaard, of eerst wordt geprint en in 

het papieren archief wordt bewaard. Let op: een afgedrukt document is volgens de 

archiefwet niet meer het origineel, maar een kopie. 

• Als het document elektronisch wordt bewaard, verwijs dan naar de papieren dossiers en 

vice versa. 

• Bepaal waar de e-mail wordt bewaard: centraal of decentraal; in het e-

mailsoftwareprogramma, in een speciaal Document Informatie Systeem (DIS), op het 

netwerk of elders. 

• Gebruik voor het inrichten van het e-mail archief dezelfde structuur als voor het papieren 

archief. Hanteer dezelfde indeling in mappen en dossiers en dezelfde nummering. Dit 

draagt bij aan een snelle gewenning en zorgt voor minder fouten bij het archiveren. 

• Bepaal de bewaartermijnen van de e-mails. Je kunt deze richtlijnen in een overzicht 

weergeven. 

• Regel de autorisatie: wie mag e-mails inzien en wie mag ze vernietigen. 

• Spreek af dat iedereen bij elk e-mailbericht de onderwerpregel invult. Dit maakt 

categoriseren en archiveren een stuk sneller en makkelijker. 

• Laat afzenders aangeven of een mail persoonlijk (niet zakelijk) is. Deze berichten kunnen 

dan meteen worden uitgesloten van archivering. 

• Archiveren van e-mail is een tijdrovende en complexe bezigheid, bepaal daarom met de 

directie wat noodzakelijk is. 
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• Bespreek de procedure, voor invoering, in de organisatie en kijk of deze aansluit bij de 

organisatiecultuur. 

• Archiveren van categorieën van e-mails scheelt veel tijd. Denk aan categorieën: klanten, 

leveranciers etc. 

• Wijs een of meerdere personen in de organisatie aan die verantwoordelijk zijn voor het 

archiveren (opslaan én terugvinden) van (bepaalde categorieën) e-mailberichten. Als 

zulke personen niet te vinden zijn, kun je afspraken maken:  

o De maker van het bericht is verantwoordelijk voor de archivering ervan. 

o Als een bericht niet binnen de eigen organisatie is gemaakt, zou de eerst 

geadresseerde van de mail (de ontvanger) verantwoordelijk kunnen worden gesteld 

voor de archivering. 

o Een derde mogelijkheid is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de 

postregistratie, ook zorgdragen voor de archivering van e-mails. 

 


