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Inleiding
Vanuit diverse overheidsorganisaties is gevraagd naar duidelijkheid in de relatie die zij onderhouden
met het Brabants Historisch Informatie Centrum. In verband daarmee is een handboek
samengesteld, waarin de diverse procedures zijn beschreven. Niet alle overheidsorganisaties staan in
dezelfde verhouding tot het BHIC. Op waterschappen en gemeenten houdt de waterschaps- c.q.
gemeentearchivaris toezicht op grond van zijn wettelijke taak. Bij provinciale en rijksorganen
beperkt de verhouding zich tot het opnemen van de daarvoor in aanmerking komende archieven.
Mogelijk zijn niet alle beschreven procedures daarom op uw organisatie van toepassing.
Een dergelijk handboek is nooit klaar. Procedures wijzigen, maar ook kunnen sommige delen
onvoldoende duidelijk of minder praktisch blijken te zijn. Er zal dus in voorkomende gevallen
worden aangevuld of gewijzigd. Versie 2.3 is de eerste die op grotere schaal wordt verspreid.
Voor opmerkingen en aanvullingen staan wij graag open. De adresgegevens luiden als volgt:
BHIC
Archiefinspectie / Relatiebeheer
Correspondentieadres: Postbus 81, 5201 AB 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 681 85 00
Fax: (073) 614 64 39
E-mail: info@bhic.nl
Wij hopen u met dit overzicht van dienst te zijn geweest.
2 juli 2007
Inleiding versie 2.8
Met de invoering van de nieuwe website van het BHIC (2014) verdwenen ook de pagina’s die
Relatiebeheer van BHIC daarop had. De mogelijkheid om opnieuw via de website informatie
beschikbaar te kunnen stellen was aanleiding om de vorige versie van dit overzicht eens tegen het
licht te houden en te actualiseren. Maar ongetwijfeld wordt ook deze weer aangevuld of aangepast.
Intussen hopen we dat het u weer een goede houvast biedt.
28 mei 2015
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Procedure voor overbrenging overheidsarchieven naar het BHIC
15-4-2015
Voor de overbrenging van archieven wordt een vaste procedure gevolgd. Deze wordt hieronder
toegelicht:
Fase 1: Aanmelding
Er wordt een archief door een overheidsinstantie aangemeld bij Archiefinspectie/Relatiebeheer van
het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Het BHIC geeft ter identificatie van het
betreffende archief een archiefbloknummer uit.
Fase 2: Vooronderzoek
Overheidsarchieven moeten volgens de Archiefwet na 20 jaar worden overgedragen. In principe
wordt vervroegde overbrenging niet toegestaan. In voorkomende gevallen kan een huurprijs per
meter worden berekend voor het vervroegd overgebrachte (deel van het) archief.
Fase 3: Controle goede, geordende en toegankelijke staat
Alleen archiefbescheiden die voldoen aan de door het BHIC gehanteerde normen goede, geordende
en toegankelijke staat komen in aanmerking voor overdracht. Daarnaast dienen de archieven te
voldoen aan de Archiefregeling (Staatscourant 2010, nr. 70, nadien gewijzigd).


Controle goede staat

Door een medewerker van het BHIC wordt een archief op locatie gecontroleerd op de normen goede
staat.


Controle geordende en toegankelijke staat

Door een medewerker van het BHIC moet tevens worden gecontroleerd of een archief een zodanige
toegang heeft dat het voldoet aan de normen geordende en toegankelijke staat.
Fase 4: Vaststellen beperkingen van de openbaarheid en opstellen verklaring van overbrenging
Met een verklaring van overbrenging wordt een overdracht van overheidsarchieven formeel
bezegeld. Waar nodig bevat deze een opsomming van de archiefbestanddelen waarvan de
openbaarheid is beperkt, onder opgave van de reden en de einddatum daarvan. De procedure wijkt
hier af voor rijksorganen:
 Regionale en lokale overheden kunnen hiervoor de door het BHIC opgestelde modellen van
de verklaring van overbrenging gebruiken. Het BHIC kan adviseren over de beperkingen
van de openbaarheid.
 Voor organen van de rijksoverheid adviseert het Nationaal Archief over de beperkingen van
de openbaarheid. Deze organisaties kunnen voor de overbrenging de modellen van het
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Nationaal Archief gebruiken, uiteraard aangepast aan overbrenging aan de rijksarchivaris in
de provincie Noord-Brabant.
De definitieve verklaring wordt in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Fase 5: Transport en beschikbaarstelling
Het transport wordt geregeld door of voor rekening van de overdragende instantie. Het archief
wordt door de overbrengende instantie of de transporteur in de juiste volgorde geplaatst in de
daartoe door de depotbeheerder van het BHIC aangewezen stellingen. Na plaatsing in een depot
wordt het archief geregistreerd in het archiefbeheersysteem. Na ontvangst van het archief wordt ook
de verklaring van overbrenging getekend. Wanneer de toegangs- en plaatsregistratie van het archief
is voltooid, kan het door het iedereen geraadpleegd worden. Uiteraard voor zover in de verklaring
van overbrenging geen beperkingen aan de openbaarheid zijn gesteld.
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Normen BHIC voor goede staat papieren archieven
1.

Alle archiefbescheiden, losse stukken, dossiers, registers, delen en banden, zijn verpakt in dozen
van zuurvrij karton, waarin geen metalen delen, nietjes en/of klemmetjes zijn verwerkt, die de
stukken kunnen beschadigen. Verder gelden hier de bepalingen zoals geformuleerd in de
Archiefregeling (artikel 10).

2.

De dozen zijn zoveel mogelijk op maat van de betreffende archiefbescheiden.

3.

Tussen de zijwand van de (staande) dozen en de zich daarin bevindende archiefbescheiden zit
niet meer en niet minder van een handbreedte ruimte; bij liggende dozen steekt dit minder
nauw.

4.

Indien een doos niet geheel gevuld is met de archiefbescheiden wordt om de inhoud een
verzamelomslag gevouwen, die is voorzien van een sluitlint.

5.

De dozen en archiefbescheiden zijn vrij van stof en vuil.

6.

In de dozen zijn alle archiefbescheiden gewikkeld in zuurvrije omslagen of zijn de
dossieromslagen zuurvrij; alle omslagen zijn voorzien van een sluitlint, behalve moderne
dossiermappen waarin de stukken reeds van een goed hechtmechaniek zijn voorzien. Hier
gelden tevens de bepalingen zoals geformuleerd in de Archiefregeling (artikel 9).

7.

Registers, banden en delen zijn behoorlijk ge- of herbonden. Kaartsystemen verkeren in
raadpleegbare en transportabele toestand.

8.

Opgevouwen kaarten, affiches, prenten en dergelijke zijn gevlakt en afzonderlijk geborgen.1

9.

De archiefbescheiden zijn vrij van metalen voorwerpen (nietjes, paperclips, spelden, en andere
schadelijke hechtmechanieken), hechtmechanieken van kunststof die schadelijke of instabiele
bestanddelen bevatten (zoals weekmakers), dossieromslagen met metalen nietjes die in
aanraking komen met de stukken, elastiekjes, plastic mappen van schadelijke kunststoffen zoals
PVC, zelfklevende memoblaadjes, plakband en niet-archiefbescheiden.

10. Foto’s, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed papier
onderhevig zijn (bijvoorbeeld thermisch faxpapier of kopieën met zinkoxide), zijn zoveel
mogelijk apart opgeborgen of voorzien van afzonderlijke omslagen of ander daartoe geschikt
papier of kunststof. In een dossier met goede kleefstof op goed papier geplakte zwart-wit foto’s
kunnen daar blijven zitten.
11. Bij signalering van schimmel zijn adequate maatregelen genomen.
12. Bij sporen van insecten en/of ongedierte zijn adequate maatregelen genomen.
13. De omslagen, mappen en hechtmechanieken voor papier voldoen aan ICN kwaliteitseisen
nummers 1, 2, en 12. Voor zover etiketten direct op archiefstukken worden geplakt voldoen
deze aan de ICN-kwaliteitsnorm nummer 15, dan wel aan de eisen die de Archiefregeling
(artikel 9 en 11) daaraan stelt.
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14. Voor overige materialen (waaronder bijvoorbeeld plastic insteekhoezen) gelden de bepalingen
zoals die zijn neergelegd in de Archiefregeling (artikel 12).
15. Alle omslagen en dozen zijn geëtiketteerd, de etiketten vermelden BHIC +
(archief)bloknummer, de naam van het archief en de volgnummers van de
archiefbestanddelen, conform de bij het archief behorende toegang. Het al of niet opnemen van
de datering van het archiefblok op de etiketten wordt in onderling overleg geregeld. Wordt een
datering aangegeven, dan wordt op het etiket alleen de periode aangegeven, niet de exacte
datering. Dus bijvoorbeeld niet (1651) 1760-1820 (1850), maar alleen 1760-1820. Het BHIC
kan u de etiketten tegen betaling leveren.
16. Doosetiketten worden aan de voet van de doos geplakt. Daarbij wordt de klep van de doos links
gehouden, de “scharnier” rechts.

17. Het etiketformaat van het doosetiket is BxH 99,1 x 67,7
mm. (8 etiketten op een A4-vel). Lettertypen voor het
doosetiket:
* BHIC + bloknummer in lettertype Times New Roman,
vet, lettergrootte 16
* titel archiefblok in lettertype Times New Roman,
normaal (niet vet), lettergrootte 18
* begin- en eindnummer in lettertype Times New
Roman, vet, lettergrootte 18. Begin- en eindnummer
mogen eventueel met een goede pen in een duidelijk
handschrift worden aangebracht op het etiket.
18. Omslagetiketten worden linksboven op de voorkant van de omslag geplakt.
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19. Het etiketformaat van het omslagetiket is
BxH 99,1 x 33,9 mm. (16 op een A4-vel)
Lettertypen voor het omslagetiket:
* BHIC + bloknummer in lettertype Times
New Roman, vet, lettergrootte 12
* titel archiefblok in lettertype Times New
Roman, normaal (niet vet), lettergrootte 14
* inventarisnummer in lettertype Times New Roman, normaal (niet vet), lettergrootte 14.
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Aanwijzingen voor het overbrengen van gevlakte tekeningen, prenten, kaarten e.d. (bepaling
8 van de normen goede staat)
d.d. 2 juli 2007
Deze aanwijzingen gelden voor:
 kaarten, prenten, affiches, tekeningen die, bijvoorbeeld om hun artistieke waarde of in
verband met verwachte veelvuldige raadpleging (mechanische schade door uit- en
opvouwen), voor bijzondere behandeling in aanmerking komen. Normale bouw- of
bestekstekeningen vallen er bijvoorbeeld niet onder;
 kaarten, prenten, affiches, tekeningen die in de dynamische of semi-statische fase reeds
afzonderlijk en ongevouwen zijn geborgen.
Bij overbrenging geldt het volgende:
1. De kaarten en tekeningen worden bij het BHIC zonder verdere verpakking in afzonderlijke
legkasten geborgen;
2. Ze kunnen daarom ook onverpakt, maar uiteraard wel gesorteerd worden aangeleverd. Zorg
voor een goede bescherming tijdens het transport;
3. De tekeningen behoren te zijn beschreven in de inventaris. Wanneer zij behoren bij een
dossier dient in de beschrijving van dat dossier vermeld te worden dat er tekeningen bij het
dossier horen en hoeveel;
4. Tekeningen die volgens de inventaris bij elkaar horen worden bij elkaar aangeleverd,
ongeacht of het formaat van de tekeningen in de serie onderling verschilt;
5. Op elke tekening dient met potlood het nummer van het archiefblok, het inventarisnummer
en het volgnummer binnen het inventarisnummer te worden aangebracht op de rugzijde in
de rechteronderhoek. Voorbeeld: archiefblok 233, inventarisnummer 241, tekening 12
wordt op de tekening genoteerd als: 233/241.12.
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met Archiefinspectie / Relatiebeheer van het BHIC.
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Normen geordende en toegankelijke staat papieren archief
1. De toegang op de archiefbescheiden (inventaris) dient digitaal te worden aangeleverd. De
software wordt in overleg tussen de overbrenger en overnemer vastgesteld. De voorkeur gaat
hierbij uit naar Microsoft Access of Excel. Is de toegang aangemaakt in een databasepakket,
dan dient deze convertibel te zijn naar het databasepakket dat het BHIC toepast voor de
raadpleging van de toegangen.
2. De toegang heeft een bestandsnaam die aanduidt:
 toegangsnummer (op te vragen bij het BHIC);
 naam van het archief;
 looptijd;
3. De toegang heeft een korte inleiding, die in een tekstverwerkingsformaat mag worden
aangeleverd. De inleiding vermeldt tenminste:
* identiteit van de archiefvormer (bijv. gemeente, waterschap, rijksdienst; officiële en evt. nietofficiële naam), eventuele naamswijzigingen met jaar van optreden;2
* beschrijving van de archiefvormer:3
 bestaansperiode van de archiefvormer4
 ontstaan/oprichting, ontwikkeling en (waar nodig) beëindiging/opheffing van de
archiefvormer
 plaats(en) van vestiging
 rechtsvorm
 functies, activiteiten
 gezagsbronnen (bijv. statuten e.d.)
 interne bestuurlijke en organisatorische structuur;
* relaties van de archiefvormer tot verwante archiefvormers, personen of organisaties die van
belang zijn voor het begrip van de inhoud van het archief (bijv. rechtsvoorgangers en –
opvolgers of de onderlinge relatie van vormers van deelarchieven).5
* geschiedenis van het archief.6
 oorspronkelijke structuur/opbouw van het archief;
 beschrijving van de bewerking, die leidde tot de bij overbrenging bestaande
toestand en inrichting van het archief, met name ingrepen in de oorspronkelijke
of bestaande ordening, en de redenen daarvoor;
 de bij de bewerking toegepaste selectie, de grondslag van de selectie: titel
selectielijst(en), met datum vaststelling en plaatsing in de Staatscourant;
 vermelding van de overbrenging en of daarbij beperkingen aan de openbaarheid
zijn gesteld ingevolge artikel 15 van de Archiefwet 1995, dan wel mededeling
van volledige openbaarheid. Wanneer er beperkingen gelden kan dat hier in
algemene bewoordingen worden vermeld (bijvoorbeeld: “Deze toegang bevat een
of meer stukken die tot 1 januari 2062 niet zonder meer openbaar zijn”). De
precieze beperkingen worden aan de hand van de verklaring van overbrenging
ISAAR(CPF): Internationale Norm voor Archivistische Geautoriseerde Beschrijvingen van Organisaties, Personen en
Families (Vertaling van de tweede uitgave), Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2006, § 5.1.
3 ib, § 5.2.
4 Uiteraard kan deze periode verder strekken dan die van het over te brengen archiefblok.
5 ib. § 5.3.
6 ISAD (G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven (Vertaling van de tweede uitgave), Antwerpen
/ Leuven / Amsterdam 2004.
2

13

opgenomen in het archiefbeheersysteem van het BHIC. Deze hoeven dus niet in
de toegang zelf te worden opgenomen.
* beheer van de beschrijving.7
wanneer inventaris is gemaakt, aangepast e.d.
* Aanwijzingen voor de gebruiker.
* Citeertitel.
Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door (volledig): Brabants Historisch
Informatie Centrum, archief van de [naam archiefvormer] [datering], inv.nr . . . , of
(verkort): BHIC, [naam archiefvormer], inv.nr . . .
4. Voor de vastlegging van de beschrijvingen worden per record of regel afzonderlijke kolommen
gebruikt voor het inventarisnummer, het hoofdstuk, de verzamelbeschrijving, de
omschrijving, het beginjaar en het eindjaar, eventueel de classificatiecode en NB’s
(opmerkingen).
5. De beschrijvingen in de toegang dienen te voldoen aan de volgende criteria:
* alle bestanddelen (d.w.z. omslagen, delen, banden e.d.) zijn voorzien van een uniek
nummer. Hetzelfde inventarisnummer toekennen aan meerdere omslagen, dozen e.d. is dus
niet toegestaan.
* per bestanddeel (bij dossierinventarissen per dossieromslag) wordt een beknopte
inhoudsomschrijving gegeven, die de gemeenschappelijke noemer van het bestanddeel
weergeeft; bij series dienen de redactionele kenmerken te worden vermeld (bijvoorbeeld:
agenda’s, jaarverslagen, notulen), bij dossiers/omslagen kan worden volstaan met een
zaakomschrijving of onderwerpsomschrijving;
* redactioneel in voor niet-ingewijden begrijpelijke taal gesteld;
* per bestanddeel wordt de looptijd of datering gegeven in jaren;
* classificatiecodes zijn “vertaald” naar voor leken begrijpelijke onderwerpen. De
codegetallen zelf kunnen worden gehandhaafd in een afzonderlijke kolom “oude orde”.
6. De ordening van de beschrijvingen :
* series, reeksen en opvolgende dossiers zijn chronologisch opeenvolgend bijeengebracht;
* de regelgeving ten tijde van de dynamische periode vormt de basis voor de ordening. Met
andere woorden: het Verbaalstelsel 1823 (met afgeleide stelsels), het KB K 425, het KB
ASAR, of, in het geval van provinciale, gemeentelijke, waterschappelijke organen e.d., de
regels voor dat orgaan vormen de grondslag;
* bij het ontbreken van een registratuurplan of archiefcode kan de toegang op een andere
wijze worden gesystematiseerd: alfabetisch, chronologisch, onderwerpsgewijs, naar gelang
de aard van het archief;
* is een archief gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet volgens relevante regelgeving gevormd,
dan wordt het in de voorgaande twee punten gestelde overeenkomstig toegepast op de
onderdelen, onder garantie van de overzichtelijkheid en inzichtelijkheid van de totale
toegang.

7

ISAAR(CPF) (...) § 5.4
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Overdracht van aanvullingen op reeds overgebrachte archiefblokken
Aanvullingen op reeds overgebrachte archieven kunnen worden verzameld, om te worden
overgebracht met het eerstvolgende over te brengen 10 jarenblok. In principe wordt dus slechts 1x
per 10 jaar aangevuld.
De nummering van de dossiers van de aanvulling sluit aan op die van het reeds overgebrachte blok.
Vraag voor alle zekerheid het eerstvolgende te gebruiken inventarisnummer op bij Archiefinspectie
/ Relatiebeheer van het BHIC.
De normen goede, geordende en toegankelijke staat zijn van toepassing op de aanvullingen.
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Inspectie op het beheer van niet-overgebrachte archieven van gemeenten, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen
Het BHIC is de “horizontale toezichthouder” op de niet overgebrachte archieven van aangesloten
gemeenten en waterschappen. Dit toezicht wordt uitgeoefend door middel van onderzoeken en
interviews. Daarbij kan het gaan om een algemene inspectie, bijvoorbeeld op basis van de Key
Performance Indicators (KPI’s) of een specifiek thema of organisatieonderdeel, zoals “digitale
bestemmingsplannen” of het document- en archiefbeheer bij de raadsgriffie.
De afspraak voor een inspectiebezoek wordt gemaakt door een van de inspecteurs, doorgaans met
het hoofd of de coördinator DIV.
Tijdens het bezoek kunnen worden gesprekken gevoerd met:
1. het hoofd of de coördinator van de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV);
2. het hoofd van de vakafdeling;
3. eventueel de coördinator ICT;
4. eventueel andere deskundigen op het betreffende vakgebied.
Afhankelijk van het onderwerp van de inspectie kan, ter voorbereiding op het inspectiebezoek, de te
inspecteren organisatie een vragenlijst worden toegestuurd, met het verzoek om die tijdig voor het
bezoek ingevuld terug te sturen.
Van het bezoek wordt door de inspecteur een verslag worden gemaakt, dat in eerste instantie in
concept naar de gesprekspartners wordt gezonden met verzoek om commentaar. Het is daarbij de
bedoeling om fouten of onvolkomenheden uit het verslag te halen, niet om de mening van de
organisatie naar aanleiding van de constateringen in het verslag te krijgen.
Het bijgewerkte verslag wordt vervolgens door de archivaris toegezonden aan het college van
burgemeester en wethouders of het dagelijks bestuur. Een kopie wordt ter kennisneming verzonden
aan de provincie als interbestuurlijke toezichthouder.
Het tweede aspect van dit toezicht is de advisering van de waterschaps- c.q. gemeentearchivaris over
voorstellen van gemeenten en waterschappen inzake de vernietiging van archiefbescheiden.
Daarover meer op de volgende pagina’s.
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Procedure Vernietiging Archiefbescheiden van gemeenten, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen
Tot de inspectie op de niet-overgebrachte archieven (zie hiervoor op blz. 17) behoort ook de
advisering van de gemeente- of waterschapsarchivaris over de vernietiging van archiefbescheiden.
De formele procedure tot (jaarlijkse) vernietiging bestaat uit drie formele acties:
1) Advies tot vernietiging door de archivaris van de instelling.
2) Verklaring van vernietiging door de beheerder van de vernietigbare bescheiden.
Volledige procedure:
1. De archivaris van de instelling (i.c. de gemeente of waterschapsarchivaris) ontvangt van het
hoofd afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) een vernietigingslijst (voordracht tot
vernietiging), opgesteld door het hoofd DIV in overleg met de betreffende afdelingshoofden.
2. De inspecteur controleert de lijst en maakt eventueel opmerkingen. Hierover vindt contact met
het hoofd DIV plaats.
3. Nadat de opmerkingen zijn verwerkt, brengt de archivaris van de instelling een advies tot
vernietiging van de archiefbescheiden, genoemd in de vernietigingslijst, uit aan het dagelijks
bestuur van de instelling.
4. Op basis van het advies gaat het hoofd DIV over tot vernietiging van de in de lijst genoemde
stukken en maakt daarvan een verklaring op. Hij stuurt een kopie van de ondertekende
verklaring van vernietiging aan de archivaris.
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MODEL VERKLARING VAN VERNIETIGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN GEMEENTE (ARTIKEL 8 VAN
HET ARCHIEFBESLUIT 1995)

Ondergetekende,



beheerder van het archief van de gemeente ………………….. (naam archiefvormend orgaan)
of: gemachtigde van de beheerder van het archief van de gemeente ……………………. (naam
archiefvormend orgaan) volgens besluit van ………………(datum van mandateringsbesluit)

verklaart dat vernietigd zijn op grond van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende
stukken in gemeentearchieven van 1983 (Staatscourant 20-12-1983, nr. 247) of de Selectielijst voor
archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1
januari 1996, actualisatie (Staatscourant 25 juni 2012 nr. 11906), op advies van de
gemeentearchivaris d.d. ……. door versnippering/verbranding door ………… (naam uitvoerder)
d.d…….
de archiefbescheiden zoals vermeld in de bijlage(n) bij het advies tot vernietiging.
(datum)
(naam), (functie)
(handtekening)
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MODEL VERKLARING VAN VERNIETIGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN WATERSCHAP (ARTIKEL 8
VAN HET ARCHIEFBESLUIT 1995)
Ondergetekende,



beheerder van het archief van waterschap ………………….. (naam archiefvormend orgaan)
of: gemachtigde van de beheerder van het archief van waterschap ……………………. (naam
archiefvormend orgaan) volgens besluit van ………………(datum van mandateringsbesluit)

verklaart dat vernietigd zijn op grond van de Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking
komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935 (Staatscourant 08-04-1993, nr. 69) of de
Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de waterschappen opgemaakt of ontvangen
vanaf 1 januari 2012 (Staatscourant 22255, 7 december 2011), op advies van de
waterschapsarchivaris d.d. ……. door versnippering/verbranding door ………… (naam uitvoerder)
d.d…….
de archiefbescheiden zoals vermeld in de bijlage(n) bij het advies tot vernietiging.
(datum)
(naam), (functie)
(handtekening)
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