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1. Toepassingsbereik, grondslag, begrippen 

Deze richtlijn betreft alle situaties waarin het beheer van informatie wijzigt ten gevolge van een 
wijziging in de uitvoering van een taak van de gemeente. Deze wijzigingen zijn zeer divers, maar er 
zijn drie basisvormen: 

• Interne organisatiewijziging: de uitvoering van een taak wordt overgedragen aan een ander 
onderdeel van de organisatie (bijvoorbeeld door opheffing, samenvoeging of splitsing van een 
afdeling). 

Voor archieven impliceert dit in de regel: 1. eenmalige afsluiting en splitsing en 2. overdracht in 
beheer aan de nieuwe afdeling van ten minste informatie behorende bij lopende zaken 
(bijvoorbeeld taken in het kader van het toezicht op de brandveiligheid aan de Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek). 

• Uitbesteding: de uitvoering van een taak wordt in enigerlei vorm gemandateerd of anderszins 
uitbesteed aan een andere overheid of aan een private organisatie). 

Voor archieven impliceert dit in de regel: 1. eenmalige afsluiting en splitsing; 2. archiefwettelijke 
ter beschikkingstelling van ten minste informatie behorende bij lopende zaken, en 3. 
vastleggen van regels of afspraken omtrent informatievorming en -beheer als onderdeel van de 
gemandateerde of anderszins uitbestede uitvoering van een taak (DVO). 

• Externe organisatiewijziging: de uitvoering van een taak, inclusief beslissingsbevoegdheid, 
wordt geheel overgedragen, d.w.z. gedelegeerd, aan een ander overheidsorgaan (bijvoorbeeld 
GGD-taken aan de Regio Gooi en Vechtstreek). 

Voor archieven impliceert dit in de regel: 1. eenmalige afsluiting en splitsing en 2. 
archiefwettelijke vervreemding van ten minste informatie behorende bij lopende zaken aan de 
nieuwe organisatie. Vervreemding is de archiefwettelijke term voor overdracht in eigendom en 
daarmee het zorgdragerschap. Na vervreemding heeft de latende overheid geen bemoeienis 
meer met de (vervreemde) informatie. 

Voor overheidsorganen geldt dat bij wijziging en uitbesteding van taakuitvoering altijd een regeling 
moet worden getroffen met betrekking tot informatie: "Een regeling, waarbij overheidsorganen worden 
opgeheven, samengevoegd of gesplitst, dan wel waarbij een of meer taken van een overheidsorgaan 
worden overgedragen aan een ander overheidsorgaan, houdt een voorziening in omtrent hun 
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archiefbescheiden." (Archiefwet art.4). De gemeentelijke archiefverordening regelt, ook, dat zodra er 
sprake is van een ‘voornemen tot opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of 
overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon’ 
hiervan melding moet worden gedaan aan de archivaris. 

In geval van overdracht in beheer, ter beschikkingstelling of vervreemding van digitale informatie, is 
vrijwel altijd sprake van migratie of conversie. Zie daarvoor de Richtlijn migratie en conversie van 
digitale informatie van het  Stads- en Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen (SSAN) 
en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV). 

In deze richtlijn worden de begrippen ‘archiefbescheiden’ en ‘informatie’ gelijkgesteld. Het gaat om alle 
informatie die de organisatie ontvangt of produceert in het kader van haar taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, inclusief beleidsbepaling, directie en ondersteunende 
taken, ongeacht de vorm (analoog, digitaal). 

Onder ‘informatiebeheerder’ wordt verstaan een hoofd van een organisatieonderdeel of een 
gemandateerde functionaris. 

Onder ‘archivaris’ wordt verstaan de archivaris en de namens hem optredende functionaris 
(archiefinspecteur). 

2. Opstelling Wijzigingsplan (informatiebeheerder) 

De informatiebeheerder of gemandateerde functionaris stelt een Wijzigingsplan op. Dat kan aan de 
hand van de Leidraad (zie bijlage 1). 

3. Toetsing en advisering (archivaris) 

De informatiebeheerder licht de archivaris in over het voornemen tot wijziging van het 
informatiebeheer en legt daarbij over het Wijzigingsplan; 

De archivaris toetst: 

I. Aan de hand van Leidraad (zie bijlage 1) of het Wijzigingsplan volledig is; 

II. Aan de hand van de Normen goede geordende en toegankelijke staat SAGV/SSAN, bijlage 7, of: 

a. Er een afdoende schema van metagegevenselementen is vastgesteld; 

b. Of de betreffende informatie in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert, en of dat ook 
zo blijft bij doorvoeren van de wijzigingen in beheer; 

c. In geval van uitbesteding en externe organisatiewijziging, of bij de ontvangende partij afdoende 
beheervoorzieningen en een kwaliteitssysteem aanwezig zijn; 

III. Aan de hand van de conceptverklaring (voor het opstellen hiervan, zie bijlage 2), of de regels of 
afspraken omtrent het informatiebeheer afdoende zijn vastgelegd. 

Op verzoek ontvangt het hoofd van het organisatieonderdeel, een advies over eventuele aan te 
brengen verbeteringen in het Wijzigingsplan. 

4. Verklaring(en) van resp. overdracht in beheer, ter beschikkingstelling, vervreemding. 

De informatiebeheerder stelt op, en informeert de gemeentearchivaris over, de verklaring van resp. 
overdracht in beheer, vervreemding en terbeschikkingstelling. Deze verklaringen bevatten alle ten 
minste een specificatie van de archiefbestanden die het betreft. 

Voor modellen van een Overeenkomst van resp. overdracht in beheer en ter beschikkingstelling, en 
van een Verklaring van vervreemding, zie bijlage 2. 

5. Archiveren van Wijzigingsplan en Verklaring(en) 

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 Wijzigingsplan en verklaring(en). 



Bijlage 1: Leidraad informatiebeheer bij wijziging , uitbesteding en 

afstoting van taken 

 

Het is, om te beginnen, nodig de archivaris al in een vroeg stadium op de hoogte te brengen: zodra 
sprake is van een voornemen tot wijziging of uitbesteding. 

1. Stel vast wie eindverantwoordelijk is voor de overdracht van informatie; 

2. Stel vast om wat voor soort taakwijziging of -uitbesteding het gaat, en onder welke rechtstitel de 
overdracht van informatie kan geschieden; 

a. Interne wijziging, ten gevolge van een interne organisatiewijziging, te regelen via een 
overeenkomst of besluit van overdracht in beheer van informatie (bijlage 2); 

b. Mandatering, of anderszins externe uitbesteding, aan een externe publiek- of privaatrechtelijke 
organisatie, te regelen via een overeenkomst van terbeschikkingstelling van informatie (bijlage 2); 

c. Delegatie van taken aan een andere overheid , of afstoting van taken door opdragen daarvan bij 
algemene wetgeving aan een andere overheid, te regelen via een Verklaring van vervreemding 
(bijlage 2). 

Voor nadere onderscheiding van soorten van interne en externe taakwijziging en –uitbesteding, zie 
externe bijlage. 

3. Stel op basis van het organisatiebrede geordend overzicht vast, welke informatie behoort c.q. welke 
(zaak)dossiers behoren bij de te wijzigen of uit te besteden taak of taken; 

4. Stel aan de hand van de Normen goede geordende en toegankelijke staat SAGV/SSAN vast of deze 
informatie in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert; 

5. Als dat niet het geval is, benoem welke bewerkingen nodig zijn om de informatie in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen (ordening, metadatering, selectie en vernietiging); 

6. Stel, in geval van overdracht van (gedeeltelijk) digitale informatie, vast of sprake is van migratie of 
conversie, aan de hand van de Richtlijn migratie en conversie van digitale informatie van het  Stads- 
en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen (SSAN) en het Streekarchief Gooi en 
Vechtstreek (SAGV); 

7. Splits de informatie c.q. de (zaak)dossiers in afgehandeld en lopend, en sluit afgehandelde 
(zaak)dossiers af; 

8. Informatie c.q. (zaak)dossiers behorende bij nog lopende zaken zullen in ieder geval worden 
overgedragen (onder de rechtstitel benoemd bij punt 2 boven) naar de nieuwe organisatie. Stel 
daarnaast vast welke informatie c.q. (zaak)dossiers behorende bij afgehandelde zaken eventueel 
nog aan de nieuwe organisatie wordt overgedragen; 

9. Stel een overeenkomst c.q. verklaring op aan de hand van de modellen in bijlage 2; 

10. Stel in geval van (externe) uitbesteding als onderdeel van de overeenkomst of verklaring een 
overzicht op van over te dragen informatie c.q. (zaak)dossiers. 

11. Regel informatievorming en -beheer als onderdeel van de gemandateerde of anderszins uitbestede 
uitvoering van een taak (DVO). 



Bijlage 2. Modellen 

Overeenkomst van overdracht in beheer van informatie 
 

Naar aanleiding van … (type reorganisatie) komen … (organisatieonderdeel 1) en … 
(organisatieonderdeel 2), gelezen het advies van de gemeentearchivaris d.d. [datum] het volgende 
overeen: 

1. De archiefbescheiden betreffende zaken die op de datum van de reorganisatie nog niet zijn afgedaan, 
worden overgedragen aan …(naam van het archiefbeherende onderdeel), dat deze zaken zal afdoen. 

Een specificatie van de over te dragen archiefbescheiden is opgenomen in de bijlage. 

2. De archiefbescheiden betreffende zaken die op de datum van reorganisatie reeds zijn afgedaan 
blijven, tot hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats of vernietiging, berusten onder …(naam van 
het archiefbeherend onderdeel van het overheidsorgaan, dat deze zaken heeft afgedaan). 

Of, in het geval van opheffing van het archiefbeherende onderdeel of volledige samenvoeging met 
een ander archiefbeherend onderdeel: 

De archiefbescheiden betreffende zaken die op de datum van de reorganisatie zijn afgedaan, worden 
overgedragen aan (naam van het archiefbeherende onderdeel waaraan het beheer wordt 
opgedragen). 

Een specificatie van de over te dragen archiefbescheiden is opgenomen in de bijlage. 

3. De archiefbescheiden betreffende zaken die op de datum van de reorganisatie zijn afgedaan, worden 
overgedragen aan (naam van het archiefbeherende onderdeel waaraan het beheer wordt 
opgedragen). 

Een specificatie van de over te dragen archiefbescheiden is opgenomen in de bijlage. 

 

Ondergetekende,  

Hoofd organisatieonderdeel 1 

verklaart hierbij de informatie genoemd in artikel 1 en 2 (en 3) te hebben overgedragen. 

[plaats], d.d. 

Etc. 

Ondergetekende, Hoofd organisatieonderdeel 2 

verklaart hierbij de informatie genoemd in artikel 1 en 2 (en 3) te hebben ontvangen. 

[plaats], d.d. 

Etc. 

Gemeentearchivaris, voor gezien c.q. akkoord. 
[plaats], d.d. 

Etc. 

 

Bijlage met overzicht van over te dragen informatie 



Overeenkomst van ter beschikkingstelling van informatie 
 

…. (Gemeente(-organisatieonderdeel)) en …. (Publiek- of privaatrechtelijke organisatie die de taak 
uitvoert) komen overeen: 

 

1. (naam Gemeente(-organisatieonderdeel)) stelt informatie ter beschikking aan..(naam Publiek- of 
privaatrechtelijke organisatie die de taak uitvoert). 

2. De informatie betreffende zaken die op de datum van de uitbesteding nog niet zijn afgedaan, worden 
tijdelijk ter beschikking gesteld aan (naam Publiek- of privaatrechtelijke organisatie die de taak 
uitvoert), waaraan de taak / taken worden overgedragen. 

3. (Indien van toepassing:) De informatie betreffende zaken die op de datum van uitbesteding reeds zijn 
afgedaan kunnen, voor zover zij niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, tijdelijk ter 
beschikking worden gesteld aan (naam Publiek- of privaatrechtelijke organisatie die de taak uitvoert). 

4. De terbeschikkingstelling van informatie onder punt 2 geschiedt voor een vastgestelde termijn van ten 
hoogste 20 jaar 

5. (naam Publiek- of privaatrechtelijke organisatie die de taak uitvoert) draagt gedurende de ter 
beschikking stelling zorg voor de goede, geordende en toegankelijke staat van de informatie alsmede 
selectie en vernietiging conform de geldende selectielijst(en); 

6. De informatie moet apart bewaard blijven en mag niet vermengd worden met het archief van (naam 
Publiek- of privaatrechtelijke organisatie die de taak uitvoert). 

7. Van de krachtens het tweede en derde artikel ter beschikking gestelde documentaire informatie maakt 
(naam Gemeente(-organisatieonderdeel)) een specificatie op. Deze wordt bewaard door (Gemeente(-
organisatieonderdeel)), (naam Publiek- of privaatrechtelijke organisatie die de taak uitvoert) en de 
archivaris, aan wie op termijn de permanent te bewaren informatie wordt overgebracht. 

8. De overbrenging van de ter beschikking gestelde archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 
geschiedt, als had de terbeschikkingstelling niet plaatsgevonden. 

9. Het bij de Archiefwet 1995 geregelde toezicht door de gemeentelijke archiefinspectie op het beheer 
blijft op de ter beschikking gestelde archiefbescheiden van toepassing, als had de 
terbeschikkingstelling niet plaatsgevonden. 

10. Behoudens de eventuele kosten voor achterstallig beheer, komen de kosten van het beheer van de 
terbeschikkinggestelde archiefbescheiden ten laste van (naam Publiek- of privaatrechtelijke 
organisatie die de taak uitvoert). 

11. (naam Gemeente(-organisatieonderdeel)) heeft, indien zij dit nodig acht, te allen tijde het recht de ter 
beschikking gestelde informatie in te zien c.q. op te vragen voor eigen gebruik. 

 

Ondergetekende, hoofd van (naam organisatieonderdeel) verklaart hierbij de informatie genoemd in 
artikelen 1 en 2 (en 3) te hebben overgedragen. 

[Plaats], d.d. 

Etc. 

Ondergetekende, (naam functie van..naam Publiek- of privaatrechtelijke organisatie die de taak 
uitvoert) verklaart hierbij de informatie genoemd in artikelen 1 en 2 (en 3) te hebben ontvangen. 

[Plaats], d.d. 

Etc. 

Gemeentearchivaris, voor gezien c.q. akkoord. 
[plaats], d.d. 

Etc. 

Bijlage met overzicht van over te dragen informatie 



 

Verklaring van vervreemding van archiefbescheiden 

 
Op grond van de [relevante artt. van de wet die de taakverschuiving van overheid A naar overheid B 
voorschrijft, bv Jeugdwet artikel 12.3, of WABO-wetgeving] als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de 
Archiefwet 1995 en met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Archiefbesluit 1995. 
OF  
Op grond van de verkregen machtiging van de minister van OCW d.d [datum] als bedoeld in artikel 8 
lid 1 onder b van de Archiefwet 1995, met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 van het 
Archiefbesluit 1995. 
 
Ondergetekende, [secretaris of diens gemandateerde] van de gemeente [Y] verklaart te hebben 
vervreemd aan [aanduiding ontvangende overheid] 
De archieven van [aanduiding inhoud en periode] met een omvang van [strekkende meters e/o 
megabytes]  
 
De archiefbestanden zijn nader gespecificeerd in de toegang die als bijlage bij deze verklaring van 
vervreemding is gevoegd. 
 
[plaats], d.d. 

Namens burgemeester en wethouders van … 

Dhr./Mevr. ….       

 [Functie / door zorgdrager gemandateerde] 

 

Gemeentearchivaris, voor gezien c.q. akkoord 
 

 

Toelichting 

Vervreemding is de overdracht in eigendom van archieven van de ene overheid (zorgdrager) aan een 
andere. De aanleiding is meestal dat een taak bij wet of bij delegatie van de ene op de andere 
overheid overgaat of is gegaan. 

Het Archiefbesluit 1995 eist in artikel 8, derde lid, dat de zorgdrager van de vervreemding een 
verklaring opmaakt, die ten minste een specificatie van de vervreemde archiefbescheiden bevat, 
alsmede aangeeft op grond waarvan en op welke wijze de vervreemding is geschied. Een exemplaar 
van deze verklaring wordt bewaard door het overheidsorgaan waaronder de archiefbescheiden 
zouden berusten, indien zij niet waren vernietigd, vervangen of vervreemd. 

Voor vervreemding bestaan twee gronden.  

Artikel 8 lid 2 van de Archiefwet 1995 regelt de vervreemding die geschiedt ter uitvoering van een in 
enige wet neergelegd voorschrift. Dat kan zijn een wet die ertoe leidt dat een taak overgaat van de 
ene op de andere overheid, of de Archiefwet 1995, op grond waarvan archiefbescheiden die ten 
onrechte berusten bij een ander overheidsorgaan dan waaronder zij behoren te berusten. Voor deze 
vervreemding is geen machtiging van de minister van OCW vereist. 

Artikel 8 lid 1 onder b van de Archiefwet 1995 regelt de vervreemding die niet geschiedt ter uitvoering 
van een in enige wet neergelegd voorschrift. Bijvoorbeeld in geval van het delegeren van een taak 
door de ene aan de andere overheid. Voor deze vervreemding is een machtiging van de minister van 
OCW vereist, en de provincie dient ervan op de hoogte te worden gesteld. 

 

Bijlage met overzicht van over te dragen informatie 



 

Model-DVO ten aanzien van het informatiebeheer bij uitbesteding 

van taakuitvoering 

 
[volgt] 


