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Geacht college,

Op 8 juli 2019 ontving ik van Ted Suidgeest, senior medewerker documentaire informatievoorziening

van de gemeente Haarlem het verzoek om een advies te geven inzake een te nemen besluit tot

vervanging van analoge archiefbescheiden. Dit verzoek is conform artikel 3 van het Besluit

Informatiebeheer van de gemeente Haarlem 2013.

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

december 2017) is de gemeente Haarlem per l 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 l januari 2018 wordt door de afdeling Klantencontactcentrum (KCC) gewerkt conform de

procedures van het 'handboek vervanging' voor de vervanging archiefbescheiden. Naar aanleiding

hiervan zijn de archiefbescheiden met betrekking tot de vestiging vanuit het buitenland (Vestiging

Buitenland) vanaf 2018 gedigitaliseerd en vernietigd. Dit gebeurt met inachtneming van de termijn

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

archiefbescheiden met betrekking tot Vestiging Buitenland moeten volgens de Selectielijst voor de
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vernietiging van gemeentelijk archiefbescheiden na 110 jaar worden vernietigd. Dit analoge archief

van betreffende Vestiging Buitenland beslaat ongeveer 40 meter over de periode 1994-2017.

Bij deze deel ik u mee dat ik, in mijn hoedanigheid van gemeentearchivaris van Haarlem, positief

adviseer voor het nemen van een 'besluit vervanging' met terugwerkende kracht voor de

archiefbescheiden van het KCC over Vestiging Buitenland.

Gedurende het traject om te komen tot dit besluit is de archiefinspecteur betrokken geweest bij het

voorstel voor de vervanging van de archiefbescheiden betreffende Vestiging Buitenland en het

vervangingsproces voldoet aan de vereiste aspecten conform artikel 26b van de Archiefregeling

Ik wens u veel succes bij het vervangen van de 40 meter.

v/iendelijke groet,

'1^71^^

drs. Lieuwe Zoodsma

gemeentearchivaris van Zandvoort


