Concept-model-regeling vervanging archiefbescheiden universiteiten
Het College van Bestuur [naam instelling]
Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, verder te noemen: de Wet, en artikel 6 van het
Archiefbesluit 1995, verder te noemen: het Besluit, alsmede artikel 2 van de [titel van de
raamregeling archiefbeheer en vaststellingsdatum];
Besluit vast te stellen de regeling betreffende de vervanging (substitutie) van
archiefbescheiden.
Hoofdstuk I

Inleiding

Artikel 1

Deze regeling regelt de verantwoordelijkheid inzake de vervanging
(substitutie) van archiefbescheiden door reproducties, teneinde de aldus
vervangen archiefbescheiden te vernietigen. (De vervangende
informatiedragers met gegevens nemen volledig de plaats in van de
oorspronkelijke bescheiden en worden archiefbescheiden in de zin van
de Archiefwet 1995).

Hoofdstuk II

Voorwaarden

Artikel 2

1.
Tot
vervanging van de op termijn te vernietigen
archiefbescheiden kan alleen worden overgegaan na een besluit door of
namens het College van Bestuur.
2.
Tot vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden kan
alleen worden overgegaan na verkregen machtiging van de minister van
OC &W. Bij de aanvraag van de machtiging wordt rekening gehouden
met:
a
de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het
cultureel erfgoed;
b
het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende
gegevens voor de overheidsorganen, recht- en/of bewijszoekenden en
het historisch onderzoek.

Artikel 3

Duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid
De vereisten ten aanzien van blijvend te bewaren archiefbescheiden
dienen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 111 en 122 van het
Besluit in acht te worden genomen.

Hoofdstuk III

Procedure

Artikel 4.

1.
Het hoofd van een beheerseenheid richt een met reden omkleed
verzoek tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties, door
tussenkomst van het hoofd belast met het archiefbeheer aan het College
van Bestuur waarin is aangegeven:
a.
welke archiefbescheiden het betreft [naam beheerseenheid,
omschrijving van bestand en/ of globale opsomming, periode van
tot];

1
2

Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995: “Regeling duurzaamheid archiefbescheiden 2001”
Artikel 12 van het Archiefbesluit 1995: “Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden 2002”
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b.
c.

op welke wijze de reproductie zal geschieden en;
hoe het belang van de gegevens voor de instelling is
gewaarborgd; (zie voorbeeld model bijlage II).
d.
hoe de reproductie voldoende waarborg biedt voor het behoud
(duurzaamheid) van de in de archiefbescheiden vervatte
gegevens en;
e.
hoe de normen t.a.v. ordening en de toegankelijkheid van
desbetreffende archiefbescheiden in acht worden genomen en;
f.
waarom reproductie van desbetreffende archiefbescheiden
wenselijk/ noodzakelijk is en;
g.
indien het blijvend te bewaren archiefbescheiden betreft:
1.
het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende
gegevens voor:
- recht- en/of bewijszoekenden;
- historisch onderzoek en;
2.
hoe de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel
van het cultureel erfgoed is gewaarborgd (voorbeeld
model zie bijlage II);
2.
Het College van Bestuur vraagt, ingevolge artikel 2, lid 2a van
de [titel van de raamregeling archiefbeheer en vaststellingsdatum]
een machtiging aan bij de minister van OC en W voor de reproductie
van archiefbescheiden die volgens het vastgestelde basisselectiedocument (BSD) voor openbare en bijzondere universiteiten voor
blijvende bewaring in aanmerking komen.
3.
Het College van Bestuur neemt het besluit tot vervanging van
voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden.
4.
Namens het College van Bestuur maakt het hoofd belast met het
archiefbeheer melding van het besluit tot vervanging van
archiefbescheiden, (voorbeeld model zie bijlage II).
5.
Tegen het besluit, bedoeld in lid 4van dit artikel, kan op grond
van het artikel 3.13. van de Algemene wet bestuursrecht 1994 (Awb)
iedere belanghebbende zijn/haar zienswijze aan het College van Bestuur
naar voren brengen.
Van de (daadwerkelijke) vervanging wordt door het hoofd belast met
het archiefbeheer een verklaring tot vervanging van archiefbescheiden
door reproducties ingevolge artikel 8 van het Besluit opgemaakt, (zie
voorbeeld model bijlage III).
Hoofdstuk IV

Inwerkingtreding

Artikel 5.

Deze regeling treedt inwerking op [datum]

Plaats:

Datum:

Het College van Bestuur,
de voorzitter,

de Secretaris van de Universiteit.
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Bijlage I
Model besluit tot vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden door reproducties
ingevolge artikel 7 van Archiefwet en artikel 6 van het Archiefbesluit 1995.
Het college van bestuur [naam instelling] heeft besloten na verkregen machtiging van de
minister van OC&W [titel, datum en kenmerk besluit] over te gaan tot vervanging door
reproducties
van
de
navolgende
archiefbescheiden,
welke
ingevolge
het
basisselectiedocument voor openbare en bijzondere universiteiten in Nederland voor blijvende
bewaring in aanmerking komen, en deze na reproductie te vernietigen:
[naam beheerseenheid, omschrijving van bestand en/of globale opsomming, periode van
tot];
Waarborg van de belangen
a.
De reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in bijlage (..).
b.
Het belang van de gegevens voor de[naam instelling] is gewaarborgd op grond van de
een bijgevoegde procedure, bijlage (..) en;
c.
De reproductie biedt een voldoende waarborg voor het behoud (duurzaamheid) van de
in de archiefbescheiden vervatte gegevens, bijlage (..) en;
d.
De normen t.a.v. ordening en de toegankelijkheid van desbetreffende
archiefbescheiden zijn in acht genomen, bijlage (..) en;
e.
De reproductie van desbetreffende archiefbescheiden is wenselijk/ noodzakelijk zoals
is verwoord in bijlage (..), en;
f.
Het belang van de gegevens voor de universiteit [naam de instelling] is gewaarborgd
zoals verwoord in n bijlage (..)en;
g.
Het belang van de gegevens voor recht- of bewijszoekenden; historisch onderzoek en
de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed is op grond van
de in bijlage (..) omschreven procedure, gewaarborgd.
Plaats:

Datum,

Het College van Bestuur [naam van de instelling],
Voorzitter,

Secretaris van de Universiteit,
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Bijlage II
Model bekendmaking van het besluit tot vervanging archiefbescheiden door reproducties
ingevolge artikel 6, lid 2, Archiefbesluit 1995.
Het college van bestuur [naam instelling] deelt mede dat ter inzage ligt op/in [plaats] een
gemotiveerd besluit tot vervanging van de in bijlage (..) omschreven archiefbescheiden door
reproducties en tot daaropvolgende vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden.
Waarborg van de belangen
a.
De reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in bijlage (..).
b.
Het belang van de gegevens voor de[naam van de instelling] is gewaarborgd op
grond van de een bijgevoegde procedure, bijlage (..).
c.
De reproductie biedt een voldoende waarborg voor het behoud (duurzaamheid) van de
in de archiefbescheiden vervatte gegevens, bijlage (..).
d.
De normen t.a.v. ordening en de toegankelijkheid van desbetreffende
archiefbescheiden zijn in acht genomen, bijlage (..).
e.
De reproductie van desbetreffende archiefbescheiden is wenselijk/ noodzakelijk zoals
verwoord in bijlage (..)
f.
Het belang van de gegevens voor de universiteit [naam de instelling] is als
omschreven in bijlage (..), gewaarborgd
g.
Het belang van de gegevens voor recht- en/of bewijszoekenden; historisch onderzoek
en de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed is op grond
van de in bijlage (..) omschreven procedure, gewaarborgd.
h.
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van artikel 3.13 van de
Algemene wet bestuursrecht 1994 (Awb) schriftelijk aan het College van Bestuur zijn/haar
zienswijze naar voren brengen.
Plaats:

Datum:

Het College van Bestuur [naam van de instelling],
Voorzitter,

Secretaris van de Universiteit,
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Bijlage III
Model verklaring tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties ingevolge artikel 8
Archiefbesluit 1995
Ondergetekende, het hoofd van [naam verantwoordelijke beheerseenheid] verklaart dat na
besluit van het College van Bestuur [naam instelling] en na machtiging van de minister van
OC&W [kenmerk en datum] vervangen zijn door reproducties en vernietigd werden door
versnippering (dan wel anderszins) door [naam bedrijf] op [datum] de in bijlage (..)
omschreven archiefbescheiden.
Plaats:

Datum,

Hoofd [functie, titel van het hoofd van de daarvoor aangewezen beheerseenheid],
[Naam van de functionaris].
Hoofd [functie, titel van het hoofd van de betrokken beheerseenheid]
[Naam van de functionaris]
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