
Hoe digitale documenten 
beheren in mijn parochie of 

kerkfabriek?

Joris Colla, consulent parochiearchieven

Vormingssessie



Inleiding
• Belang van archieven van kerkfabrieken en parochies:

o Juridische waarde.
o Administratieve waarde.
o Historische waarde → belangrijke bron om lokale gemeenschappen 

in historisch perspectief te bestuderen.
• Nauwe samenwerking tussen verschillende actoren met 

het oog op de zorg voor deze archieven:
o Vlaamse bisdommen.
o CRKC-PARCUM.
o KADOC-KU Leuven.
o Rijksarchief.
o …
→ Ontwikkeling van werkinstrumenten.

http://www.kerknet.be/
https://www.crkc.be/
http://kadoc.kuleuven.be/
http://www.arch.be/


Folder Parochiearchieven? Het bewaren waard!

• Basisinformatie over parochiearchieven (= archieven van 
kerkfabrieken en parochies), bijvoorbeeld:
o Waaruit bestaat uw parochiearchief?
o Waar en hoe moet u een parochiearchief                            

bewaren?
o Wat met het archief bij een wijziging van de                 

parochiestructuren?
o Hoe verloopt de herbestemming van een                 

parochiearchief?
o …

https://kadoc.kuleuven.be/pdf/advies/folder-parochiearchieven


Selectielijst
• Verschenen in september 2016, vervangt de oude 

selectielijst voor het archief van de kerkfabriek (1997).
• Goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris en de 

Belgische Bisschoppenconferentie.
• Geeft een antwoord op volgende vragen:

o Welke stukken moet u bijhouden en welke                               
mogen op termijn vernietigd worden?

o Welke stukken mogen geconsulteerd worden                                 
en onder welke voorwaarden?

• Doel = correcte, systematische en                          
efficiënte aanpak.

http://kadoc.kuleuven.be/pdf/advies/selectielijst-kerkfabriek-parochie-2016.pdf/


Selectielijst
• Enkele aandachtspunten:

o Selectie is geen verplichting.
o Stukken van voor 1965 bewaart u best altijd.
o Selectielijst geldt zowel voor het papieren als voor het digitale 

archief.
o Selectielijst ≠ archiefschema.
o Ga voorzichtig te werk en win bij twijfel eerst advies in!!!



Selectielijst
• Verschillende archiefvormers, verschillende statuten:

o Archief van de kerkfabriek en van het CKB:
• Publiekrechtelijk, toezicht van de burgerlijke overheid (Rijksarchief, 

Vlaams Gewest).
• Machtiging van het Rijksarchief nodig alvorens u archief vernietigt.
• Wetgeving op de openbaarheid van bestuur → raadpleegbaar, tenzij het 

om privacygevoelige stukken gaat (doorgaans beperkt aanwezig).



Selectielijst
• Verschillende archiefvormers, verschillende statuten:

o Archief van de parochie in strikte zin (pastoraal archief), van 
parochiale instellingen, van decanaten/parochiefederaties/pastorale 
eenheden/pastorale zones/…:
• Privaatrechtelijk, toezicht van de kerkelijke overheid (bisdom).
• Wetgeving op de openbaarheid van bestuur niet van toepassing → de 

pastoraal verantwoordelijke moet vragen om raadpleging beoordelen en 
daarbij de privacywetgeving respecteren.



Selectielijst

Code archiefreeks
(≠ inventarisnummer). Archiefreeks.

Administratieve bewaartermijn: 
wanneer mag u de stukken 
vernietigen?

Voorwaarden voor 
consultatie + 
opmerkingen.

Definitieve 
bestemming: 
B(ewaren) 
of 
V(ernietigen).



Selectielijst

TIP: als u beslist om stukken te vernietigen, zorg 
er dan voor dat ze ook effectief vernietigd worden.

TIP: laat stukken 
enkel ter plaatse 
raadplegen.

TIP: lokale pagina’s van het 
parochieblad moeten bewaard worden, 
net als documentatie over de parochie 
(brochures, …) en iconografisch 
materiaal (affiches, foto’s, …).



Richtlijnen digitaal archiveren
• Meer en meer documenten worden digitaal aangemaakt 

(bijvoorbeeld een Word-document, een e-mail, …) → ook 
die digitale documenten moeten goed bewaard worden.

• Documenten moeten in eerste instantie bewaard worden in 
de vorm waarin ze werden aangemaakt:
o Alle digitaal aangemaakte documenten afdrukken                           

is niet aangewezen, wel moet werk gemaakt                           
worden van de uitbouw van een digitaal archief                               
→ kan via een handig stappenplan.

o Omgekeerd is het niet zinvol om uw volledige                       
papieren archief te digitaliseren zonder duidelijke                  
strategie. Digitaal aangemaakt ≠ 

gedigitaliseerd!

https://kadoc.kuleuven.be/pdf/advies/richtlijnen-digitale-parochiearchieven-v2.pdf


Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 1 – Het digitaal archief veilig bewaren en leesbaar 

houden:
o Documenten veilig bewaren:

• Verzamel alle digitale bestanden die niet meer regelmatig 
gebruikt/aangevuld worden op één centrale ‘archiefcomputer’, externe 
harde schijf of SSD. Kerkfabriek en parochie kunnen dezelfde of aparte 
computers/schijven gebruiken.
TIP: kerkfabrieken die Religiopoint gebruiken kunnen daar hun digitaal  
archief uitbouwen.
TIP: houd documenten van verschillende archiefvormers (kerkfabriek, 
parochie, verenigingen, privépersonen, …) gescheiden.

• Maak regelmatig (bijvoorbeeld om de maand) een reservekopie (back-
up) en bewaar die op een andere locatie.

+



Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 1 – Het digitaal archief veilig bewaren en leesbaar 

houden:
o Documenten veilig bewaren:

• Enkele aandachtspunten:
• Archiveer nooit enkel op cd-rom, dvd, USB-stick of ‘in the cloud’ (Dropbox, 

iCloud, Microsoft OneDrive, Google Drive, …).
• Harde schijven zijn gevoelig voor stof en warmte en moeten op tijd vervangen 

worden.



Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 1 – Het digitaal archief veilig bewaren en leesbaar 

houden:
o Documenten leesbaar houden:

• Bestanden moeten regelmatig naar een recentere formaatversie worden 
overgezet.

• Meestal volstaat het om het bestand te openen in een nieuwere 
programmaversie en het van daaruit op te slaan in het nieuwe formaat.

• Alternatief voor de courante Office-formaten: OpenOffice, met 
OpenDocument-formaten.



Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 2 – Het digitaal archief klasseren:

o Gebeurt in een centrale mappenstructuur, te vergelijken met het 
archiefschema voor uw papieren archief.

o De mappenstructuur moet stabiel zijn en de taken en activiteiten 
van kerkfabriek en parochie weerspiegelen (dus niet thematisch!).

o Maak gebruik van de aangeboden lege mappenstructuur en 
kopieer die naar uw archiefcomputer.
TIP: de mappenstructuur voor de kerkfabriek is ook beschikbaar in 
Religiopoint.
TIP: de mappenstructuur kan ook gebruikt worden op de computers bij 
medewerkers thuis, om documenten op te slaan vooraleer ze naar de 
centrale archiefcomputer verhuisd worden.

https://kadoc.kuleuven.be/2_erfgoed/22_uwerfgoed/religieus-erfgoed


Richtlijnen digitaal archiveren



Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 2 – Het digitaal archief klasseren:

o Pas de structuur verder aan uw specifieke noden aan:
• Verwijder overbodige mappen.
• Voeg onder het laagste niveau indien nodig nieuwe mappen toe. Volg 

daarbij de richtlijnen voor mapnamen:
• Vervang spaties door _ en gebruik enkel de tekens 0-9 en a-z.
• Geef mappen betekenisvolle, unieke benamingen en vermijd dat documenten 

in meerdere mappen geplaatst kunnen worden.
• Maximum 40 tekens.

• Vermijd mappen ‘Varia’.
o Sla documenten voortaan altijd op in de juiste map, op een zo laag 

mogelijk niveau van de mappenstructuur (zie ook tips p. 5).
o Verhuis op termijn ook oudere documenten naar de 

mappenstructuur.



Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 2 – Het digitaal archief klasseren:

o Centrale kerkbesturen kunnen vertrekken vanuit het schema voor 
de kerkfabriek, parochiefederaties/pastorale zones/pastorale 
eenheden/… vanuit dat voor de parochie.

o Wat met digitale foto’s?:
• Optie 1: plaats ze in de map waar ze thuishoren.
• Optie 2: voorzie een hoofdmap ‘Fotos’ en maak voor iedere reeks foto’s 

een submap aan. Vermeld datum en activiteit in de mapnaam!
• Durf te selecteren en verwijder mislukte of wazige beelden.



Richtlijnen digitaal archiveren



Richtlijnen digitaal archiveren



Richtlijnen digitaal archiveren



Richtlijnen digitaal archiveren



Richtlijnen digitaal archiveren



Oefening 1
In welke map zou u deze digitale documenten opslaan?

Kerkfabriek
• Foto’s van de restauratie van de kerktoren.
• E-mailverkeer met KADOC over de inventarisatie van het archief.
• Kladversie van de jaarrekening.
• Rekeninguittreksels.
• E-nieuwsbrief PARCUM.
• Factuur voor de aankoop van stookolie.
• E-mail van het gemeentebestuur over de begroting van de kerkfabriek.
• Verslag van een vergadering van de kerkraad.
• Briefwisseling over de verkoop van een perceel grond.
• Vacaturebericht voor een koster.



Oefening 1
In welke map zou u deze digitale documenten opslaan?

Parochie, parochiale werken en andere parochiale instellingen
• Verslag van de pastorale werkgroep voor senioren.
• Jaarrekening van de vzw Parochiale Werken.
• Ingescande foto’s van de inhaling van een nieuwe pastoor in 1950.
• E-nieuwsbrief KADOC.
• Ledenlijst van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.
• Parochieblad.
• Foto’s van de parochiefeesten.
• Verslag van een vergadering van de parochieraad.
• Misboekje van een doopviering.
• E-mailverkeer in het kader van de voorbereiding van de Sacramentsprocessie.



Oefening 1
In welke map zou u deze digitale documenten opslaan?

Kerkfabriek
• Foto’s van de restauratie van de kerktoren. 01_03_01, submap ‘Cultusgebouw’, daarin 

submap voor reeks foto’s maken
• E-mailverkeer met KADOC over de inventarisatie van het archief. 01_03_02, submap 

‘Kunst_en_gebruiksvoorwerpen’
• Kladversie van de jaarrekening. 01_04_03 (permanente bewaring niet nodig)
• Rekeninguittreksels. permanente bewaring niet nodig
• E-nieuwsbrief PARCUM. geen archief, eventueel map ‘01_05_Documentatie’ voorzien
• Factuur voor de aankoop van stookolie. 01_04_04
• E-mail van het gemeentebestuur over de begroting van de kerkfabriek. 01_04_02
• Verslag van een vergadering van de kerkraad. 01_01_02
• Briefwisseling over de verkoop van een perceel grond. 01_03_01, submap 

‘Gronden_en_panden’
• Vacaturebericht voor een koster. 01_02



Oefening 1
In welke map zou u deze digitale documenten opslaan?

Parochie, parochiale werken en andere parochiale instellingen
• Verslag van de pastorale werkgroep voor senioren. 02_04_03, eventueel submap 

‘Seniorenpastoraal’ voorzien
• Jaarrekening van de vzw Parochiale Werken. 03_04_02
• Ingescande foto’s van de inhaling van de nieuwe pastoor in 1950. aparte map (zie verder) 
• E-nieuwsbrief KADOC. geen archief, eventueel map ‘02_07_Documentatie’ voorzien
• Ledenlijst van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. 04_01, 

eventueel submap ‘Broederschap_OLV_Scherpenheuvel’ voorzien
• Parochieblad. 02_04_05, submap ‘Parochieblad’
• Foto’s van de parochiefeesten. 02_04_07, daarin submap voor reeks foto’s maken
• Verslag van een vergadering van de parochieraad. 02_01_01
• Misboekje bij doopviering. 02_04_01, submap ‘Doopsel’
• E-mailverkeer in het kader van de voorbereiding van de Sacramentsprocessie. 02_04_04



Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 3 – Goede bestandsnamen kiezen:

o Geef bestanden een duidelijke naam en volg daarbij de richtlijnen 
voor bestandsnamen:
• Vervang spaties door _ en gebruik enkel de tekens 0-9 en a-z.
• Vermijd evidenties.
• Behoud de originele extensie van het bestandsformaat (bijvoorbeeld 

.xlsx, .docx, .ppt, …).
• Herhaal de mapnaam niet in de bestandsnaam.
• Zorg ervoor dat u het bestand niet moet openen om te weten waarover 

het gaat.
• Maximum 40 tekens.



Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 3 – Goede bestandsnamen kiezen:

o Geef bestanden een duidelijke naam en volg daarbij de richtlijnen 
voor bestandsnamen:
• Bouw de bestandsnamen in een map steeds op dezelfde manier op, 

bijvoorbeeld<datum><documenttype><onderwerp/geadresseerde/
afzender/auteur><versie>.<extensie>:
• Datum: JJJJMMDD, eventueel vooraan te plaatsen.
• Documenttype: brief, verslag, nota, lijst, uitnodiging, …
• Onderwerp: geef kort aan waarover het stuk gaat.
• Geadresseerde, afzender, auteur: eerder optioneel.
• Versie: hanteer daarvoor steeds dezelfde techniek, bijvoorbeeld v0_9, v1_0, 

v1_1_, …

Voorbeelden
nota_geschiedenis_20090524_v0_9.docx
verslag_20120505.docx
20120509_mail_JJansen_dak.msg



Oefening 2
Hoe kunnen deze bestandsnamen verbeterd worden?

• Rik aan de barbecue.jpg (02_04_07, submap ‘Parochiefeesten_20170501’).
• Overzicht_inkomsten_ConfrérieH.Kruis.doc (04_01).
• Verslag van de vergadering van de kerkfabriek (23 mei 2017).docx (01_01_02).
• Email uitnodiging vergadering liturgische werkgroep.msg (02_04_02).
• Ingescande_akte_schenking_perceel_grond_in_1873.pdf (01_03_01, submap 

‘Schenkingen_legaten_stichtingen’).
• Lijst van kinderen die in 2018 hun eerste communie zullen doen.xlsx (02_04_01, submap 

‘Eerste_communies_en_vormsels’).
• PW_AV_2017_tweedekladversie.doc (03_01_01).
• Inventaris.pdf (01_03_02, submap ‘Kunst_en_gebruiksvoorwerpen’).



Oefening 2
Hoe kunnen deze bestandsnamen verbeterd worden?

• Rik aan de barbecue.jpg (02_04_07, submap ‘Parochiefeesten_20170501’).
o Rik_Vermaelen_barbecue.jpg

• Overzicht_inkomsten_ConfrérieH.Kruis.doc (04_01).
o 2017_overzicht_inkomsten_ConfrerieHKruis.doc
o 2017_overzicht_inkomsten.doc in submap ‘Confrerie_HKruis’

• Verslag van de vergadering van de kerkfabriek (23 mei 2017).docx (01_01_02).
o 20170523_verslag.docx

• Email uitnodiging vergadering liturgische werkgroep.msg (02_04_02).
o 20170506_uitnodiging.msg



Oefening 2
Hoe kunnen deze bestandsnamen verbeterd worden?

• Ingescande_akte_schenking_perceel_grond_in_1873.pdf (01_03_01, submap 
‘Schenkingen_legaten_stichtingen’).
o Inv238_akte_1873.pdf in aparte map voor gedigitaliseerde stukken (zie verder)

• Lijst van kinderen die in 2018 hun eerste communie zullen doen.xlsx (02_04_01, submap 
‘Eerste_communies_en_vormsels’).
o 2018_eerstecommunicanten.xlsx

• PW_AV_2017_tweedekladversie.doc (03_01_01).
o 2017_verslag_v0_2.doc

• Inventaris.pdf (01_03_02, submap ‘Kunst_en_gebruiksvoorwerpen’).
o Inventaris_archief_2014.pdf



Richtlijnen digitaal archiveren
• Stap 4 – E-mails archiveren:

o Zorg ervoor dat u beschikt over een op uw computer geïnstalleerd 
e-mailprogramma (vaste client), bijvoorbeeld Microsoft Office 
Outlook of Mozilla Thunderbird.
TIP: gebruik geen webclients (Gmail, Outlook.com, …).

o Sla archiefwaardige e-mails vanuit de vaste client op in de 
mappenstructuur, als MSG- of EML-bestand.
TIP: een bericht met ‘replies’ kan u best als één e-mail bewaren. Zorg er 
wel voor dat er geen bijlagen verloren gaan.

o Verwijder het bericht vervolgens uit uw mailbox.

https://www.mozilla.org/nl/thunderbird/


Richtlijnen digitaal archiveren



Richtlijnen digitaal archiveren

• Wat met websites en Facebookpagina’s?:
o Interessante bronnen.
o Langetermijnbewaring van informatie moet offline gebeuren.
o Websites:

• Wordt de informatie al op een andere manier bewaard in het archief?
↓

• Ja: de website moet niet gearchiveerd worden. U kan wel geregeld een 
screenshot van de homepage nemen, om de lay-out te documenteren. 
Sla screenshots op in het digitaal archief en dateer ze.

• Neen: indien het nodig is om de informatie die op de website staat te 
bewaren, kan u gebruikmaken van een ‘webcrawler’.

o Facebookpagina’s: u kan een tool gebruiken om uw organisatie-
pagina te downloaden.



Richtlijnen digitaal archiveren
• Digitaliseren:

o = Inscannen van papieren archief.
o Waarom digitaliseren?:

• NIET om te archiveren.
• WEL:

• Om kwetsbare stukken te beschermen.
• Om een digitale tentoonstelling te maken.
• Om een geselecteerd erfgoedgeheel te beschrijven en te ontsluiten in een 

erfgoeddatabank.

o Vereist goede voorbereiding en nazorg.

Voor de digitalisering 
van de lokale pagina’s 
van uw parochieblad 
kan u een beroep doen 
op KADOC.

http://www.erfgoedplus.be/
http://www.erfgoedinzicht.be/


Richtlijnen digitaal archiveren
• Digitaliseren:

o Voorbereiding:
• Denk voldoende na over de selectie van de te digitaliseren stukken. Stel 

duidelijke selectiecriteria op, aan de hand van de doelstelling.
• Houd rekening met auteursrechten en privacy (cf. selectielijst).

o Scannen:
• Maak een moederkopie aan van een zo hoog mogelijke kwaliteit en in 

een geschikt formaat (bijvoorbeeld PDF, TIFF, JPEG2000).



Richtlijnen digitaal archiveren
• Digitaliseren:

o Nazorg:
• De moederkopie wordt niet bewerkt of geraadpleegd.
• Vermeng de scans niet met het digitale archief, plaats ze bijvoorbeeld in 

een aparte map ‘Gedigitaliseerde_stukken’.
• Voeg de scans van de verschillende bladzijden van één document 

samen of maak het verband duidelijk door de scans te nummeren 
(bijvoorbeeld scan1_01, scan1_02, …).

• Voorzie de scans van de nodige contextinformatie (‘metadata’). Link ze 
bijvoorbeeld aan de inventaris van het papieren archief → neem 
inventaris-nummers op in de bestandsnamen.

• Bewaar steeds de originele stukken!



Tot slot
Zijn volgende stellingen juist of fout?

• Om ons papieren archief veilig te stellen, kunnen we het best volledig inscannen. 
• Het is aangewezen om zo veel mogelijk inhoudelijke informatie over een document op te 

nemen in de bestandsnaam. 
• Het is niet nodig om alle digitale documenten af te drukken. 
• E-mails bewaart u gewoon in uw e-mailprogramma. 
• De aangeboden mappenstructuur voor digitale archivering mag verder gewijzigd 

worden. 
• Ons digitaal archief bouwen we best niet uit ‘in the cloud’.

FOUT

FOUT
JUIST

FOUT

JUIST
JUIST



Raadpleging werkinstrumenten
Alle werkinstrumenten kunnen geraadpleegd worden via 
https://kadoc.kuleuven.be/2_erfgoed/22_uwerfgoed/religieus-erfgoed.
Zie ‘Documenten parochiearchieven’ onderaan de webpagina.



Contact

Joris Colla, KADOC-KU Leuven, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven
Telefoon: 016 32 35 00
E-mail: joris.colla@kuleuven.be

U kan altijd contact opnemen met KADOC-KU Leuven voor advies en bij 
het beheer van uw parochiearchief. Indien nodig kan een plaatsbezoek 
georganiseerd worden. 


