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1. Het College mandateert de bevoegdheid om toestemming te vragen aan de directeur van het Noord-     
Hollands Archief (NHA) om het papieren archief van de belastingbesluiten die door de GR Cocensus 
zijn geproduceerd te vervangen voor een digitaal archief, aan het dagelijks bestuur van Cocensus.   
2.Het besluit gaat in op de eerste dag nadat het College dit besluit heeft genomen.    
3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.  
4.Het besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant. 
5. Ter informatie wordt dit besluit toegestuurd aan de Commissie Bestuur.  
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DOEL: Besluiten 
Het college heeft formeel het zorgdragerschap/verantwoordelijkheid voor  de belastingarchieven. 
Ingevolge de Abw (artikel 10:3, lid 1) is mandaatverlening (aan de archivaris) mogelijk, tenzij bij 
wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening 
verzet. 
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Onderwerp: mandaat ten behoeve van aanvraag tot substitutie archiefbescheiden 
Cocensus  
Reg. Nummer: 2012/427483 
 
1. Inleiding 
In 2011 is door het bestuur van GR Cocensus besloten tot aanschaf van een 
document management systeem (DMS). Doelstelling van aanschaf is het mogelijk 
maken van digitale poststromen vanuit de primaire processen en de bedrijfsvoering.  
In verband hiermede heeft het college op 19 juni ingestemd met de 1e wijziging van 
de GR Cocensus. Door middel van deze wijziging is aan Cocensus het beheer van 
de archieven die ontstaan vanuit de primaire processen overgedragen. 
 
Voor het digitaal mogen archiveren en het vernietigen van papierstromen van 
belastingarchieven is formeel toestemming nodig van de archivaris. 
 
2. Besluitpunten college 
1. Het College mandateert de bevoegdheid om toestemming te vragen aan de 
directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA) om het papieren archief van de 
belastingbesluiten die door de GR Cosensus zijn geproduceerd te vervangen voor 
een digitaal archief, aan het dagelijks bestuur van Cocensus.   
2.Het besluit gaat in op de eerste dag nadat het College dit besluit heeft genomen.    
3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.  
4.Het besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant. 
5. Ter informatie wordt dit besluit toegestuurd aan de Commissie Bestuur.  
 
 
3. Beoogd resultaat 
Toestemming verkrijgen van de archivaris om binnen de GR Cocensus digitaal te 
mogen archiveren en daarmee papierstromen te vernietigen (vervanging of 
substitutie). 
 
4. Argumenten 
Cocensus staat aan de vooravond van de digitalisering van de belastingarchieven. 
Na digitalisering zullen de papieren belastingarchieven worden vernietigd. De 
archiefwet schrijft voor dat daarvoor toestemming moet worden gevraagd aan de 
archivaris, in dit geval de directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA). 
De directeur van het NHA staat op het standpunt dat aangezien het hier gaat om het 
archief van de belastingbesluiten zelf, het College als zorgdrager/verantwoordelijke 
van dit archief in de zin van de wet moet worden beschouwd en dat een verzoek om 
digitalisering van deze besluiten ook afkomstig moet zijn van de Colleges van de 
deelnemende gemeenten.  
Het is niet efficiënt dat alle Colleges van de gemeenten die zijn aangesloten bij de 
GR  afzonderlijk deze toestemming gaan aanvragen: veel praktischer is dat 
Cocensus dat namens de Colleges verzorgt, door middel van het éénmalig 
aanvragen van de toestemming, namens alle bij de GR aangesloten gemeenten. 
 
Ingevolge de Awb  (artikel 10:3 lid 1) is mandaatverlening altijd mogelijk, tenzij bij 
wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen 
mandaatverlening verzet.  
Het vragen om toestemming aan de directeur van het NHA voor het digitaliseren 
van een archief is geen bevoegdheid die niet zou kunnen worden gemandateerd.  
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5. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
6. Uitvoering 
Het besluit wordt gecommuniceerd in de Stadskrant en op de website van gemeente 
Haarlem 
 
7. Bijlagen 
Geen 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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