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Kernboodschap  De archiefbescheiden met betrekking tot Vestiging Buitenland vanaf 2018 van de 

afdeling Klantencontactcentrum (KCC) zijn en worden hoogwaardig gedigitaliseerd 

in het kader van het Besluit tot vervanging van analoge archiefbescheiden. De 

kwaliteit van digitalisering en registratie is zodanig dat de digitale bestanden 

rechtsgeldigheid kunnen dragen. Door een zogenoemd ‘Besluit Vervanging met 

terugwerkende kracht’ willen wij hierbij dan ook de archiefbescheiden Vestiging 

Buitenland over de periode 1994-2017 vervangen en daarna vernietigen. Deze 

digitale bestanden worden dan voor de wet leidende informatiedragers. De 

gemeente vernietigt op basis van de Archiefwet daarbij de analoge documenten. 

Dit leidt tot minder beheerlasten voor het archiefbeheer. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

‘Besluit tot vervanging analoge archiefbescheiden’ nr. 2017/522358 dd. 17 

december 2017. 

Besluit College  

d.d. 12 oktober 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders  

 

Besluit:  

1. Tot vaststelling van het Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente 

Haarlem (bijlage).  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Met het collegebesluit ‘Besluit tot vervanging analoge archiefbescheiden’ (2017/522358, dd. 17 

december 2017) is de gemeente Haarlem per 1 januari 2018 overgegaan tot routinematige 

vervanging van archiefbescheiden door digitale reproducties. Hierbij worden de digitale producties 

rechtsgeldig waarna de papieren archiefbescheiden op basis van de Archiefwet worden vernietigd. 

De procedure en werkprocessen zijn vastgelegd in het bij het besluit behorende ‘handboek 

vervanging’. 

 

Vanaf  1 januari 2018 wordt door de afdeling Klantencontactcentrum (KCC) gewerkt onder de 

procedures  die  zijn vastgesteld in het ‘handboek vervanging’ voor de vervanging archiefbescheiden. 

Naar aanleiding hiervan zijn de archiefbescheiden met betrekking tot Vestiging Buitenland over de 

periode 2018 t/m 2020 inmiddels gedigitaliseerd en vernietigd. Dit gebeurt met inachtneming van de 

termijn van 12 weken na scandatum overeenkomstig de werkwijze van de ingekomen post. 

Binnenkort zal worden begonnen met de archiefbescheiden van 2021. De digitalisering zal voor de 

volgende jaren in het vaste werkproces worden meegenomen bij de afdeling Klantencontactcentrum 

en Team Archiefbeheer van de afdeling Facilitaire Zaken. 

 

De archiefbescheiden met betrekking tot Vestiging Buitenland moeten volgens de Selectielijst voor 

de vernietiging van gemeentelijk archiefbescheiden na 110 jaar worden vernietigd. Dit analoge 

archief van betreffende Vestiging Buitenland beslaat ongeveer 40 meter en staat op dit moment in 

het archief in het Stadhuis. 

 

In voorliggend collegebesluit wordt voorgesteld om met terugwerkende kracht een ‘besluit 

vervanging’ te nemen voor de archiefbescheiden met betrekking tot Vestiging Buitenland van de 

afdeling Klantencontactcentrum (KCC) over de periode 1994-2017. Aangezien deze 

archiefbescheiden na digitalisering kunnen worden vernietigd zal dit een verlaging betekenen van de 

beheerkosten en de kosten voor bewerking van dit analoge archief. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

- tot vaststelling van het Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Haarlem (bijlage). 

 

3. Beoogd resultaat 

De analoge documenten met betrekking tot Vestiging Buitenland krijgen na digitalisering de 

wettelijke status als archiefbescheiden. Ongeveer 40 meter analoog archief kan dan worden 

vernietigd.  
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4. Argumenten 

1) Reductie van beheerlasten en voorkomen van archiefbewerkingskosten 

Dit besluit levert een besparing op voor ambtelijke inzet op het bewerken van deze analoge 

archiefbescheiden. Ook levert het een ruimte besparing op in de opslag in de archiefruimte in het 

Stadhuis.  

 

2) Kwaliteit van digitale reproducties voldoet aan eisen voor wettelijke digitale 

archiefbescheiden 

Gezien de huidige werkwijze zijn er voldoende waarborgen om een besluit vervanging met 

terugwerkende kracht te nemen. Er heeft ook onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van 

digitalisering, registratie en opslag van de betreffende archiefbescheiden. De archiefinspecteur en 

het Hoofd Informatiebeheer hebben vastgesteld dat deze kwaliteit voldoet aan de wettelijke regels 

en kwaliteitseisen van de archiefbewaarplaats om een besluit vervanging met terugwerkende kracht 

te kunnen nemen. De gemeentelijke organisatie werkt in de praktijk met gedigitaliseerde 

documenten. Dat de digitale kwaliteit hiervan adequaat is, blijkt doordat er geen uitvraag plaatsvindt 

op de papieren stukken.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Door naleving van het vervangingsproces, zal de vernietiging van de vervangen papieren 

archiefbescheiden geen gevolgen hebben voor andere overheidsorganen, recht- en 

bewijszoekenden, het cultuur historisch erfgoed of historisch onderzoek. Om deze belangen te 

borgen worden de papieren archiefbescheiden vervangen door digitale reproducties. De 

archiefbescheiden die wettelijke verplicht op papier bewaard dienen te worden of vanwege hun 

vorm niet scanbaar zijn of intrinsieke waarde hebben vallen onder de uitzonderingen. 

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming zullen de betreffende archiefbescheiden Vestiging Buitenland over de periode  

1994-2017 worden gedigitaliseerd door het Team Archiefbeheer van de afdeling Facilitaire Zaken. De 

vernietiging van deze archiefbescheiden zal geschieden 12 weken nadat deze archiefbescheiden zijn 

gescand. Deze archiefbescheiden worden gelijktijdig met de ingekomen post vernietigd in de 

betreffende week. Van deze vernietiging wordt een certificaat van vernietiging ontvangen en 

gevoegd bij de opgestelde verklaring van vervanging van de betreffende week. Op dat moment zijn 

de digitale documenten de wettelijke vervanger van de analoge archiefbescheiden. 

 

Het besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Haarlem wordt bekendgemaakt in het 

gemeenteblad en treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 

7. Bijlage 

- Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Haarlem 

 


