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1. Toepassingsbereik, grondslag, begrippen 

Deze regeling is van toepassing op alle gevallen van voorgenomen vervanging op grond van de 

Archiefwet art. 7 door digitale reproductie, ongeacht of de vervanging direct na ontvangst, tijdens de 

dossiervorming of pas naderhand in de semi-statische (of statische) fase retrospectief gebeurt. Alleen 

omzetting van informatie van een papieren naar een digitale drager wordt in de Archiefregeling als 

vervanging aangemerkt. Bij omzetting van digitale informatie naar een andere (digitale) drager is sprake 

van conversie of migratie. 

Burgemeester en wethouders zijn conform artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6 van het 

Archiefbesluit 1995 bevoegd om een besluit tot vervanging te nemen en dienen op grond van artikel 8 van 

het Archiefbesluit 1995 van gepleegde vervanging een verklaring op te maken. 

Vervanging dient te geschieden met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen informatie 

voorkomende gegevens (artikel 17 van de Archiefregeling) en in het door Burgemeester en wethouders 

genomen besluit tot vervanging dienen aan aantal zaken aan de orde te komen (artikel 26b van de 

Archiefregeling). 

Op basis van het Besluit Informatiebeheer is een (positief) advies van de archivaris vereist tot vervanging 

van informatie, zowel de blijvend te bewaren als de op termijn te vernietigen informatie. 

In deze regeling worden de begrippen ‘archiefbescheiden’ en ‘informatie’ gelijkgesteld. Het gaat om alle 

informatie die de organisatie ontvangt of produceert in het kader van zijn taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, inclusief beleidsbepaling, directie en ondersteunende taken, ongeacht de vorm (analoog, 

digitaal) vanaf het moment van ontvangst of vaststelling (al dan niet om te verzenden).  

Onder ‘Handreiking’ wordt verstaan de landelijke Handreiking vervanging archiefbescheiden 1.0 van 

februari 2014. 

Onder ‘informatiebeheerder’ wordt verstaan, een hoofd van een beheerseenheid of een gemandateerde 

functionaris.  

Onder ‘archivaris’ wordt verstaan, de archivaris en de namens hem optredende functionaris 

(archiefinspecteur). 

                                                 
1
 Deze regeling is gebaseerd op de Procedure digitale vervanging van analoge informatie (archiefbescheiden) 

gemeente Amsterdam d.d. 17 januari 2013. Zie 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/stadsarchief/over_ons/archiefinspectie/procedure-vervanging.doc geraadpleegd 19 
februari 2013. 



2. Opstelling Handboek vervanging (informatiebeheerder) 

De informatiebeheerder legt, in opdracht van of gemandateerd door het hoofd van een beheereenheid, in 

een Handboek vervanging vast op welke manier aan het bepaalde in artikel 6 en 8 van het Archiefbesluit 

1995 kan worden voldaan. Dat kan aan de hand van bijlage 7 van de Handreiking. 

3. Toetsing en advisering (archivaris) 

De informatiebeheerder doet de archivaris het verzoek tot (positieve) advisering en legt daarbij over het 

(concept van het) Collegebesluit tot vervanging en het (concept) Handboek vervanging; 

De archivaris beziet of de reproducties in goede, geordende en toegankelijke staat kunnen worden 

beheerd en, bij blijvend te bewaren bescheiden, op termijn in die staat overgebracht kunnen worden naar 

de digitale archiefbewaarplaats. Hij toetst daartoe: 

a. Of er een afdoende schema van metagegevenselementen is vastgesteld. Als afdoende schema van 

metagegevenselementen wordt beschouwd elk schema dat valt binnen het Toepassingsprofiel 

Metagegevens Lokale Overheden van de RHCs, zoals de Amsterdamse metadatastandaard of de 

lijst van metagegevenselementen opgesomd in bijlage 7 van de Normen goede, geordende en 

toegankelijke staat van informatie met korte, langere en permanente bewaartermijn van het SAGV 

en het SSAN. 

b. Aan de hand van het Model besluit tot vervanging (bijlage 8 van de Handreiking) en het Model 

handboek vervanging (bijlage 7 van de Handreiking) of het geheel voldoet aan de vereisten 

genoemd in artikel 26b van de Archiefregeling; 

c. Aan de hand van het genoemde Model handboek vervanging, of het handboek volledig is; 

d. Aan de hand van hoofdstuk 3 tot en met 6 van de Handreiking of de in het handboek beschreven 

normering, middelen en inrichting van het scanproces zullen leiden tot juiste en volledige weergave 

(artikel 17 van de Archiefregeling) van de in de te vervangen informatie voorkomende gegevens; 

e. bij blijvend te bewaren informatie: of het concept van het besluit tot vervanging, alsmede de 

onderliggende documenten, voldoende rekening houden met zowel de waarde van de informatie als 

bestanddeel van het cultureel erfgoed, als met het belang van de in de informatie voorkomende 

gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek 

(paragrafen 2.2.8 en 2.2.9 van de Handreiking); 

f. bij op termijn te vernietigen informatie: of het conceptbesluit tot vervanging, alsmede de 

onderliggende documenten, voldoende rekening houden met het belang van de in de informatie 

voorkomende gegevens voor overheidsorganen en recht- of bewijszoekenden en met eventuele 

vereisten aan de vorm van informatie in taakspecifieke wet- en regelgeving; 



In het belang van het beheer en de toegankelijkheid van de informatie kan de archivaris nadere eisen 

stellen aan het vervangingsproces. Dit houdt in dat hij kan toetsen of er aan een aantal randvoorwaarden 

wordt voldaan met betrekking tot de digitale informatie en de beheeromgeving: 

g. In geval van grootschalige retrospectieve vervanging van langer dan 7 jaar te bewaren informatie, 

aan de hand van ED3 2.0 of de digitale archiefruimte aan wettelijke en de facto normen voldoet; 

h. In geval van doorlopende vervanging zijn afwezigheid van een organisatiebreed geordend overzicht 

van informatie en afwezigheid van een digitale archiefruimte die aan wettelijke en de facto normen 

voldoet beide geen grond voor afwijzing. Aanwezigheid van beide is echter wel een belangrijke 

randvoorwaarde voor digitaal informatiebeheer in het algemeen, zo ook vervanging. 

Naar aanleiding van de beoordeling ontvangt het hoofd van het organisatieonderdeel, indien daarvoor 

aanleiding is, binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek om (positief) advies een lijst van aan te 

brengen verbeteringen in het concept Handboek. 

Wanneer het Handboek en het conceptbesluit tot vervanging daarna voldoen aan de gestelde eisen, 

verstrekt de gemeentearchivaris binnen 4 weken een positief advies tot vervanging. 

4. Besluit tot vervanging, publicatie daarvan en periodieke verklaring(en) van vervanging 

Het College neemt het besluit tot vervanging. De informatiebeheerder informeert de gemeentearchivaris 

over het genomen besluit tot vervanging. Het Handboek vervanging maakt integraal deel uit van het 

besluit. Indien het besluit afwijkt van het eerder goedgekeurde conceptbesluit waarop het positief advies is 

verstrekt, kan het positief advies ingetrokken worden. Om in werking te kunnen treden, dient het besluit te 

zijn bekendgemaakt (bijlage 9 van de Handreiking). 

De informatiebeheerder stelt op, en informeert de gemeentearchivaris over, de verklaring van vervanging 

als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit 1995, waarin vermeld wordt welke informatie op welke wijze 

is vervangen ((bijlage 10 van de Handreiking). In geval van retrospectieve vervanging is die verklaring 

éénmalig, bij doorlopende vervanging wordt de verklaring jaarlijks opgemaakt. 

5. Daadwerkelijke vernietiging van papieren originelen (informatiebeheerder) 

[alleen SAN] De gemeentesecretaris ondertekent de akte van vernietiging.  

De informatiebeheerder verleent opdracht tot vernietiging aan een vernietigingsbedrijf, en ontvangt een 

certificaat van daadwerkelijke vernietiging door bedrijf of heeft een overeenkomst waarbij het bedrijf zich 

verplicht tot directe vernietiging van alle aangeleverde papier door versnippering, in een beveiligde 

gesloten procedure; 

De informatiebeheerder overlegt een kopie van certificaat of overeenkomst aan de archivaris. 

6. Archiveren van collegebesluit tot vervanging, handboek vervanging, verklaring(en) van vervanging 



Op grond van categorie 2.11 van de wettelijk geldende selectielijst voor gemeenten en aanverwante 

organisaties dienen permanent bewaard te worden alle ‘gegevens, noodzakelijk voor het bepalen van de 

authenticiteit, de volledigheid, de context alsmede voor het beheer van permanent te bewaren 

archiefbescheiden (metadata). Daaronder vallen collegebesluit tot vervanging, handboek vervanging, 

verklaring(en) van vervanging. 

7. Follow-up 

Bij wijzigingen van technische of procedurele inrichting van het vervangingsproces en van de 

kwaliteitsprocedures stelt de informatiebeheerder de archivaris vooraf op de hoogte.  

De archivaris toetst de wijzigingen aan het gestelde in paragraaf 3 van deze Regeling en levert, indien 

daarvoor aanleiding is, binnen 4 weken een lijst van aan te brengen wijzigingen in het te actualiseren 

handboek. De informatiebeheerder past bij boven genoemde wijzigingen het handboek aan, zodat dat 

actueel blijft. 

Bij majeure wijzigingen van organisatie, hardware en / of software wordt een nieuwe machtiging verleend, 

en een nieuw collegebesluit genomen. 

De gemeentearchivaris houdt de informatiebeheerder op de hoogte van gewijzigde externe en interne 

regelgeving en van relevante de facto normen. 


