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Geachte heer Bergmann, 

In verband met de overweging van de gemeente Albrandswaard om geen schriftelijk verslag 
van de raadsvergadering meer op te maken, maar daarvoor digitale geluidsbanden in de 
plaats te stellen, kan ik u het volgende mededelen. 

De verslaglegging is geregeld in het Reglement van orde voor de vergadering van de raad van de 
gemeente Albrandswaard. Op basis van de wettelijk vastgestelde selectielijst voor 
archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen komen de verslagen voor 
blijvende bewaring in aanmerking. 

Tegenwoordig worden in toenemende mate geluidsopnamen van raadsvergaderingen 
gemaakt en op de website ter beschikking gesteld. Om praktische redenen ontstaat 
vervolgens de behoefte om deze opnamen als leidend te beschouwen en geen schriftelijke 
neerslag meer op te maken en te archiveren. 
Omdat in vrijwel alle gevallen in het bijzonder de toegankelijkheid en duurzaam beheer van de 
informatie onvoldoende is gewaarborgd, wordt het afschaffen van de schriftelijke vastlegging 
echter nog afgeraden. 
In principe verzetten de Archiefwet 1995 en de daaruit voortvloeiende regelingen zich niet 
tegen deze vorm van vastlegging. Er moeten dan echter wel voldoende voorzieningen worden 
getroffen en functionaliteiten worden geboden om de toegankelijkheid, authenticiteit en 
duurzaamheid te kunnen waarborgen. 
Concreet betreft het de volgende voorzieningen: 
1. Inzetten van een systeem met functionaliteiten voor de opslag en digitale ontsluiting van 

de informatie. 
2. Waarborgen van gebruikersvriendelijkheid door een gebruikersinterface en 

navigatiemogelijkheden. 
3. Opslag van de bestanden en de metadata in een applicatie die voldoet aan de norm 

NEN 2082, met vastlegging van metadata conform de normen NEN-ISO 15489 en ISO 
23081. 

4. Treffen van maatregelen voor betrouwbare, duurzame bewaring van de digitale 
informatie. 
• Gebruik van open standaards bij de keuze van het bestandsformaat, om de 

toegankelijkheid en bruikbaarheid op lange termijn te behouden. Voor geluid is op 
dit moment WAV het meest betrouwbare formaat; 

• Bewaking van de veroudering van de bestandsformaten door actief beheer en 
tijdige conversie/migratie; 
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• Juridische toets op de bewijswaarde van de digitale documenten en hun 
beheeromgeving. 

Zolang er geen sprake is van een adequaat ingerichte beheeromgeving, waarin 
bovengenoemde kwaliteitseisen zijn gewaarborgd, kan niet worden volstaan met uitsluitend op 
digitale dragers bewaren, maar is tevens schriftelijke vastlegging van de weerslag van de 
raadsvergaderingen noodzakelijk. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

drs. J. Steenhuis 
leentearchivaris 
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