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Vragen rond Bewaren en Bewijzen 
Memo: 11 april 2013 
Auteur: Jelle Attema 
Contact: jelle.attema@ecp.nl 
Versie: 1.0. 

Inleiding 

Op de site van Belastingdienst en Antwoord voor Bedrijven wordt verwezen naar de publicatie 
“Bewaren en Bewijzen” van ECP en Ministerie van Economische Zaken, over het archiveren van 
digitale documenten. 

Het doel van “Bewaren en Bewijzen” was onzekerheden wegnemen voor ondernemers die hun 
administratie digitaal willen voeren.  

De publicatie is nog steeds actueel. Tegelijkertijd  zijn er signalen, dat de publicatie onvoldoende op 
een aantal praktische vragen van ondernemers en adviseurs van die ondernemer (accountants, 
administratiekantoren, ICT-leveranciers) in gaat: de publicatie is wellicht niet meer toereikend om 
onzekerheid weg te nemen.  

Deze memo zet een aantal van die vragen op een rij waar “Bewaren en Bewijzen” onvoldoende 
antwoord op geeft. De vragen zijn opgesteld aan de hand van vragen via Antwoord voor Bedrijven 
(zie bijlage I) en onderwerpen die ter sprake kwamen rond de projecten e-Factureren (zie e-
factureren.info) en Zeker-Online (door ECP gefaciliteerde publiek-private afspraken belastingdienst 
en leveranciers online boekhouden over betrouwbaarheid en veiligheid).  

Dit memo is een eerste aanzet om te komen tot een aanvulling op dan wel update van de publicatie 
Bewaren en Bewijzen.  

Dit Memo wordt rondgestuurd naar experts genoemd in bijlage II, met de volgende vragen: 

1. Is deze lijst van praktische vragen in deze memo juist, volledig en zijn dit de ondernemers die 
digitaal hun administratie willen voeren, de relevante vragen  

• Zo nee: welke onderwerpen zouden moeten worden toegevoegd. Denk aan nieuwe 
regelgeving van het CBP, wetgeving rond bewijskracht van digitale documenten.   

2. Is het mogelijk om een eenduidig antwoord te formuleren op de bijgaande vragen en de 
ondernemer te helpen met een aantal  best practices, tips, valkuilen ? 

3. Is, gezien de vragen, Bewaren en Bewijzen nog up-to-date, en/of moeten er onderwerpen aan 
worden toegevoegd ? 

http://www.ecp.nl/
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Overzicht van de vragen die zijn geïnventariseerd: 
 

Vraag 1: Archiveren: wat moet een ondernemer bewaren/archiveren.  Wat zijn de minimale 
eisen aan een goed archief? ............................................................................................................ 3 

Vraag 2: Conversie/scannen en het origineel ? ............................................................................... 3 

Vraag 3 : Wat is de juridische bewijskracht van digitale documenten en hoe kan die worden 
geborgd/versterkt ? ......................................................................................................................... 4 

Vraag 4. Wat is het moment van uitreiken of ontvangst van een digitaal document ?. ................ 5 

Vraag 5. Wanneer in de wet staat “schriftelijk”, mag de ondernemer dan ook “elektronisch” 
lezen ? .............................................................................................................................................. 5 

Vraag 6. Praktische tips voor de bewaartermijn ............................................................................. 5 

Vraag 7. Onder welke voorwaarden is een kopie van een digitaal document nog origineel na 
terugzetten van een backup, switchen van provider of faillissement  ? ......................................... 5 

Vraag 8: Kan een zakenpartner/klant weigeren elektronische documenten te accepteren ? ....... 5 

Vraag 9. Eisen aan het archiveren van de elektronische handtekening ? ....................................... 6 

Vraag 10. Conversie en WBP ? ........................................................................................................ 6 

Vraag 11. Formaten en opslagmedia ? ............................................................................................ 6 
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Vraag 1: Archiveren: wat moet een ondernemer bewaren/archiveren.  
Wat zijn de minimale eisen aan een goed archief? 

 

1. De inhoud, vorm en de context van informatie bewaard moet blijven: welke elementen van die 
inhoud, vorm context zijn dan belangrijk: bijvoorbeeld alleen de letterlijke tekst, of ook opmaak, de 
datum van ontvangst/afzender, wie op het document heeft geantwoord, de “thread” waar het 
document deel van uitmaakt ? Zijn hier vuistregels of guidelines voor ? 

2. Hoe om te gaan met digitale informatie uit verschillende applicaties, devices en media: 
bijvoorbeeld e-mail, de inhoud van de mobiele telefoon of tablet, backups van laptops? Hoe moet 
een ondernemer omgaan met data op een “Bring-your-own”-device ? Welke mails en welke inhoud 
moet dan worden bewaard ? Wat moet worden gearchiveerd: het format/de opmaak/de drager.  

3. Welke aandachtspunten gelden bij het inrichten van een digitaal archief: het archief moet 
doorzoekbaar zijn en op redelijke termijn moeten documenten kunnen worden getoond. Hoe werkt 
dat in de praktijk: moeten PDF’s doorzoekbaar zijn ? Scans ? 

4. Klopt het volgende citaat (van de website Dirkzwager advocaten) “De wet verplicht u om “alles 
betreffende uw bedrijf of beroep” te bewaren waaruit kan blijken wat uw rechten en verplichtingen 
zijn, evenals alle gegevens die relevant (kunnen) zijn voor de belastingheffing. Daarmee dient u dus 
niet alleen zaken als contracten, factureren en documenten afkomstig van (overheids)instanties goed 
te bewaren. Het kan ook van belang zijn om bepaalde brieven, e-mails en zelfs reclamefolders voor 
de duur van zeven jaar te bewaren. Dit leidt in de praktijk al snel tot een omvangrijk archief” 

Vraag 2: Conversie/scannen en het origineel ? 
Documenten moeten worden bewaard in hun originele vorm: digitale gegevens moeten dus digitaal 
worden bewaard en gegevens op papier op papier. Daarnaast moeten gegevens gemakkelijk te 
controleren zijn en gemakkelijk worden getoond. 

Toch mogen gegevens onder bepaalde voorwaarden worden geconverteerd en het origineel worden 
vernietigd. Welke eisen gelden daarvoor ?  

• Juridisch: bij juridische conflicten, hoe kijkt de rechter hier naar 
• Fiscaal: de Belastingdienst. 

De rechter bepaalt zelf de authenticiteit en integriteit van een digitaal (geconverteerd) document: 
daar zijn geen standaard regels voor.  
De praktijk is dat een versie op papier beter wordt vertrouwd dan een digitaal document. Is dat zo ? 
En wat betekent dat voor de ondernemer ? Toch maar alle contracten en ondertekende documenten 
op papier bewaren ? Of bepaalde waarborgen invoeren ? 

Belastingdienst. Er wordt in de documentatie op de site van de Belastingdienst regelmatig verwezen 
naar de procedure van conversie en “auditfiles” die vastleggen op welke manier wat wordt 
geconverteerd en die gebruikt kan worden om volledigheid van conversie aan te tonen.  

http://www.ecp.nl/
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In die documentatie wordt ook vaak gezegd: “overleg met belastinginspecteur of met de 
accountant”. Dat advies wekt natuurlijk niet veel vertrouwen. Valt aan te geven wanneer de 
ondernemer met een gerust hart kan converteren, en aan welke eisen hij dan moet voldoen ? 

Is er een voorbeeld te geven, hoe zo’n auditfile er uit ziet, hoe zo’n conversie-procedure er uit ziet ?  
Of waar die documentatie dan aandacht aan moet besteden: welke onderwerpen, welke 
waarborgen? 

Aandachtspunt 1.: vaste gegevens, die terugkeren op verschillende documenten zoals 
adresgegevens, persoonsgegevens, artikelgegevens, prijzen. Hoe legt een ondernemer die vast en 
hoe worden wijzigingen in die vaste gegevens gearchiveerd en vastgelegd ?  

Aandachtspunt 2. Gegevens moeten gemakkelijk digitaal controleerbaar zijn voor 
belastinginspecteur. Tegelijkertijd moeten gegevens authentiek zijn. Digitaal betekent “gemakkelijk 
te controleren”, maar vaak ook “gemakkelijk te veranderen”. Hoe bewijst een ondernemer dan 
authenticiteit en integriteit: bv. alle kastransacties uit de digitale kassa uitprinten en tegelijkertijd 
dezelfde digitale gegevens op USB bewaren. Of een combinatie van bv. PDF met Excel of printversie + 
Excel.  

Aandachtspunt 3. Bij het converteren en digitaliseren van documenten is het goed om een 
systematische controle te doen op verschillen en de uitkomsten van die controle te bewaren en te 
kunnen overhandigen aan de Belastinginspecteur of Rechter. Hoe zien dergelijke controles er uit ? 

Aandachtspunt 4. Balans en verliesrekening. Stelregel lijkt: altijd uitprinten en op papier bewaren. 

 

Vraag 3 : Wat is de juridische bewijskracht van digitale documenten en hoe kan die 
worden geborgd/versterkt ?  

• wanneer is het aan te bevelen om contracten en documenten toch op papier te bewaren ?  
• Wat is de wetgeving rond bewijskracht van elektronische documenten (is die gewijzigd: 07-

2010 – BW 6:234 ?). 
• Is er een Europese component aan deze zaak: dienstenrichtlijn ? 
• Zijn er tips om de bewijskracht van digitale documenten te versterken. Bv. stuur een digitaal 

document naar je zakenpartner niet alleen digitaal per mail, maar ook uitgeprint over de post 
en aangetekend. Communiceer over de ontvangst en archiveer die documenten ook bij je 
digitale document. Zet een elektronische handtekening. 

• Zijn er nog verschillen voor verschillende soorten documenten (bijvoorbeeld) 
a. Arbeidscontracten: altijd op papier bewaren ? 
b. Overeenkomsten met klanten/zakenpartners, huurcontracten: idem ? 
c. Rechtsvorderingen: idem ? 
d. Contracten met bv. bank 
e. (verzekerings)Polissen 
f. Auteursrecht en patenten 

http://www.ecp.nl/
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Vraag 4. Wat is het moment van uitreiken of ontvangst van een digitaal document ?. 
De rol van een (elektronisch) document begint vaak op moment van uitreiking/ontvangst: hoe wordt 
dat moment van ontvangst bepaald/vastgelegd in de digitale wereld ? Waar moet een kleine 
ondernemer op letten (bv. de situatie voorkomen dat een ontvanger zegt dat een email nooit is 
ontvangen of in de spam is verdwenen) 

Vraag 5. Wanneer in de wet staat “schriftelijk”, mag de ondernemer dan ook 
“elektronisch” lezen ? 

In de meeste gevallen mag de ondernemer zelf kiezen: waar schriftelijk staat, wordt ook 
“elektronisch” bedoeld: klopt deze algemene vuistregel ? 

Hoe werkt dat voor keuringsrapporten en vergunningen (ARBO, chemische industrie): mogen die ook 
digitaal worden bewaard ? 

Vraag 6. Praktische tips voor de bewaartermijn 
Soms wordt benadrukt dat bewaartermijn ingaat nadat gegevens niet meer worden gebruikt bij 
bedrijfsvoering.  Dus: de bewaartermijn gaat in na afsluiten en archiveren van een administratie.  

Mogen er daarna geen correcties of wijzigingen meer plaatsvinden ? Of is het voldoende om te 
kunnen laten zien, welke gegevens door wie op welk moment nog zijn veranderd na archivering. 

Voor vastgoedtransacties geldt een andere bewaartermijn: 10 jaar ? Voor contracten en 
patenten/auteursrecht gelden veel langere termijnen ? Dat is verwarrend.  

Tip zou kunnen zijn: maak aparte mappen voor documenten met verschillende bewaartermijn. Bv. 
garantiebewijzen, juridische stukken, stukken rond auteursrecht, financiele rapportages. 

Vraag 7. Onder welke voorwaarden is een kopie van een digitaal document nog 
origineel na terugzetten van een backup, switchen van provider of faillissement  
? 

Wanneer digitale documenten worden gehost door een externe partij en de ondernemer wisselt van 
provider, wordt een copie gemaakt van de digitale gegevens en die copie wordt elders gehost. Hoe 
bewijst een ondernemer dat gegevens nog origineel zijn ? Welke voorwaarden moet hij dan aan 
voldoen ? Stel dat bij een calamiteit de data verloren gaan: onder welke voorwaarden is de backup 
dan het origineel ? 

Vraag 8: Kan een zakenpartner/klant weigeren elektronische documenten te 
accepteren ? 

Bij e-factureren geldt, dat een zakenpartner mag weigeren om een e-factuur te ontvangen. Dat kan 
hij doen door NIET te betalen. Op het moment dat de zakenpartner of klant wel betaalt, geldt dat hij 
impliciet akkoord gaat met elektronische zaken doen.  

Dezelfde regel geldt voor bijvoorbeeld acceptatie van elektronische contracten of de voorwaarden. 
(?) 

http://www.ecp.nl/
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Een ondernemer die zijn bedrijfsvoering elektronisch wil doen, doet er daarom verstandig aan vast te 
leggen welke zakenpartners/klanten GEEN elektronische documenten willen ontvangen en af te 
spreken met een zakenpartner of klant om documenten elektronisch uit te iwisselen. 

Vraag 9. Eisen aan het archiveren van de elektronische handtekening ? 
Hoe kan een ondernemer een (geavanceerde gekwalificeerde) elektronische handtekening het beste 
archiveren, zo dat deze zijn bewijskracht houdt ?  

Vraag 10. Conversie en WBP ? 
In allerlei documentatie wordt aangegeven dat voor persoonsgegevens opgenomen in digitale 
bestanden en op (on-line) servers andere regels gelden dan persoonsgegevens op papier.  

Voor het digitaal bewaren van persoonsgegevens moet er een bewerkersovereenkomst worden 
gesloten, moet de persoon om wie het gaat toestemming geven voor opslag, moet deze gegevens 
kunnen inzien. Het doel van de opslag moet duidelijk worden gecommuniceerd, wanneer gegevens 
worden vernietigd of verwijderd.  

Met andere woorden: mag digitaliseren wel vanuit het oogpunt van privacy-wetgeving ? Onder welke 
voorwaarden ? 

Vraag 11. Formaten en opslagmedia ? 
Er worden soms tegenstrijdige suggesties gedaan over wenselijk opslagformaat (MS-Word, ODF, PDF-
A), of opslagmedia: in de documentatie van de belastingdienst staat dat met een PDF soms niet aan 
de bewaarplicht wordt voldaan (waarom ? Omdat conversie nodig is om de inhoud van de PDF te 
kunnen controleren ?).   

Welke overwegingen/vuistregels gelden bij keuze van formaten en opslagmedia ?

http://www.ecp.nl/
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Bijlage I: Vragen via Antwoord voor 
Bedrijven en de (concept)antwoorden 
"Vraag A 

Geachte heer, mevrouw, 
Wij willen als ondernemer ons archief digitaal gaan archiveren ( PDF ). 
Graag zouden wij dan ons papieren archief vernietigen ( zeven jaar ) en als 
in de toekomst digitaal opslaan. 
Mogen wij dit zonder probleem doen.  

 In dit geval de belastingdienst informeren en de accountant. Aangeven hoe proeces rond 
digitalisering is ingericht en de dossierorganisatie. Papier zal bij de bewijskracht (vrije) nog steeds een 
emotioneel voordeel opleveren.  

  

Vraag B 

Bedrijf is voornemens zijn archief te digitaliseren. Welke algemene regels gelden daarvoor? 

 Het betreft: 

 - persoonsgegevens van personeelsleden 
- facturen 
- ID bewijzen 

  

Wederom proces en organisatie goed beschrijven. Privacy/Beveiliging (Wpb) goed regelen door 
passende technische en organisatorische maatregelen.  

Bij overeenkomsten geldt dat digitale kopieen geen dwingende bewijskracht hebben. Het is aan de 
individuele rechter om te bepalen wat de bewijskracht van een (digitaal) document is.  

  

Vraag C 

Bedrijf wil personeelsdossiers gaan digitaliseren. Mw. vraagt zich af of ze van bepaalde zaken, zoals 
het arbeidscontract, ook een origineel moet bewaren. Klopt dat? Welke? 

 Ja. Anders moet tenminste kunnen worden aangetoond dat de digitale versie authentiek is en niet 
gemanipuleerd. 

Vraag D 

Wij willen met het bedrijf de personeelsdossiers gaan digitaliseren. Nu twijfel ik aan het volgende: 

http://www.ecp.nl/
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1. Zijn er personeelsdocumenten die fysiek aanwezig Moeten zijn? 
Zo ja, welke documenten zijn dat? Enkel de contracten en indentificatiedocumenten? 

De (arbeids)overenkomsten en beoordelingen kunnen het best op papeir worden bewaard. 

Vraag E 

Mag ikl mijn administratie digitalieren en de originelen vernietigen?.  

  

Ja, maar informeer/betrek de belastingdiens en de accountant. 

http://www.ecp.nl/
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Bijlage 2: experts. 
Partijen/personen die het memo ontvangen met de vraag input te geven. 

Organisatie Naam Motivatie 

Ricoh Rob Zwart Deelnemer Multibelanghebbenden 
Forum e-Factureren; zakelijk en 
inhoudelijk expert 

NEN Jan Rietveld Standaardisatie (ter informatie en waar 
relevant meelezen) 

NEN Jelte Dijkstra Standaardisatie - Deelnemer 
Multibelanghebbende Forum e-
Factureren 

Record Management 
Convention/HP 

Stan Bosch Medeauteur Bewaren en Bewijzen 

Record Management 
Convention/VNG 

Kees Duijvelaar Medeauteur Bewaren en Bewijzen 

TU-Delft Esther Maes Archivaris  

KPMG Ronald Koorn Accountancy 

SRA Tony van Oorschot Accountancy 

Syntens Henk van Heerde Advisering MKB 

Belastingdienst Joost Kuipers Deelnemer Multibelanghebbenden 
Forum e-Factureren; mede-auteur 
Compliance Guidelines e-Factureren 

Belastingdienst Klaas Niewold Auditor: betrokken bij Zeker-Online 

Document@Work/UVA Geert-Jan van Bussel lector en adviseur Document@Work 

Document@Work/Rabobank Philip van der Most  Voorzitter van Document@Work 

Document@Work/Banctec Michel van ’t Holt  secretaris Document@Work 
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