Concept-model-regeling overbrenging archiefbescheiden universiteiten
Het College van Bestuur [naam van de instelling]
Gelet op de artikelen 12 en 41 van de Archiefwet 1995, verder te noemen: de Wet, en artikel 9
van het Archiefbesluit 1995, verder te noemen: het Besluit, alsmede artikel 14 van de [titel
van de raamregeling archiefbeheer en vaststellingsdatum];
Besluit vast te stellen de regeling betreffende de overbrenging van archiefbescheiden.
Hoofdstuk I

Inleiding

Artikel 1

Deze regeling regelt nader de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
bij de fysieke overbrenging van archiefbescheiden, die voor blijvende
bewaring in aanmerking komen en ouder zijn dan 20 jaar, naar een
archiefbewaarplaats in de zin der Wet.

Hoofdstuk II

Duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid.

Artikel 2

De vereisten t.a.v. archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in
aanmerking komen dienen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen
111 en 122 van het Besluit in acht te worden genomen.

Hoofdstuk III

Beheer van de over te brengen archiefbescheiden

Artikel 3

Het hoofd belast met het archiefbeheer draagt er zorg voor dat de voor
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden na 20
jaar, in geordende en toegankelijk staat, binnen een termijn van 10 jaar,
worden overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie,
waarbij de bepalingen vervat in paragraaf 2 van de: “Regeling
geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden 2002” in acht
worden genomen.

Hoofdstuk IV

Overbrenging

Artikel 4.

Het hoofd belast met het archiefbeheer pleegt tijdig overleg met de
beheerder van de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie over de
voorgenomen overbrenging van archiefbescheiden.

Artikel 5.

Het hoofd belast met het archiefbeheer maakt gezamenlijk met de
beheerder van de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie van de
overbrenging een verklaring op. (Voorbeeld model bijlage I).
Aan de verklaring worden toegevoegd:
een specificatie van de over te brengen archiefbescheiden of;
een inventaris waarin de over te brengen archiefbescheiden
worden beschreven en waaruit duidelijk blijkt om welke
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Artikel 11 Archiefbesluit 1995 “Regeling duurzaamheid archiefbescheiden 2001”
Artikel 12 Archiefbesluit 1995 “Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden 2002”
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archiefbescheiden het gaat, zonder dat hier een stuksgewijze
opsomming behoeft te worden gegeven. (Voorbeeld model bijlage II).
Indien ingevolge artikel 15, eerste lid van de Wet beperkingen aan de
openbaarheid van de over te brengen archiefbescheiden worden gesteld,
wordt het daartoe strekkende besluit gevoegd bij de verklaring van
overbrenging.
Artikel 6.

Het hoofd belast met het archiefbeheer treft een regeling voor het
transport naar de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie.

Hoofdstuk V

Inwerkingtreding

Artikel 7.

Deze regeling treedt in werking op [datum]

Datum:
Het College van bestuur van [naam van de instelling]
Voorzitter,
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Bijlage I
Verklaring van overbrenging (bedoeld in artikel 9, tweede lid van het Archiefbesluit 1995)
van de archiefbescheiden van [naam instelling] naar de rijksarchiefbewaarplaats in de
provincie
Het hoofd belast met het archiefbeheer handelende op last van het college van bestuur,
verklaart hierbij te hebben overgebracht de archiefbescheiden van [naam vande
beheerseenheid waarvan de archiefbescheiden afkomstig zijn] aan de beheerder van de
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie, over de
periode.........................……………...........................................................……………………
gespecificeerd alsvolgt in bijlage(n) .........................................................................................of
beschreven in de inventaris, bijlage A...………..................................................................…..
Indien van toepassing:
Ingevolge het aan deze verklaring gehecht besluit van het college van bestuur van [naam van
de instelling en datum van besluit] is tot en met de [datum] de openbaarheid van de
archiefbescheiden (of van de nummers.) beperkt met het oog op:
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken
natuurlijke personen en rechtspersonen dan wel derden.
De archiefbescheiden mogen derhalve:
uit de periode...……………………….….....................................................................of.
daterende van voor........................................................................................................of.
uit de laatste dertig jaar alleen geraadpleegd worden:
met toestemming van het college van bestuur of
door de onderzoeker die van tevoren schriftelijk verklaart dat:
dat de uit de archiefbescheiden verkregen gegevens slecht voor een
bepaald doel zullen worden aangewend;
hij niets zal publiceren of op een andere wijze openbaar maken
waardoor belanghebbenden van nog levende personen onevenredig kunnen
worden geschaad;
hij niet tot publicatie van gegevens zal overgaan dan na schriftelijke
toestemming van het college van bestuur;
hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis
komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor
eigen studie zal gebruiken en deze n iet aan derden zal mededelen.
Datum,

Handtekening

Het hoofd belast met het archiefbeheer
Datum,

Handtekening

[
[naam beheerder van de archiefbewaarplaats in de provincie]
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Bijlage A
(Voorbeeld)-inventaris
Doosnr(s):

Dossiernr(s)
:
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Omschrijving van stukken:
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Periode van /tot:
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