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Inleiding
Alle te bewaren archiefbescheiden worden overgedragen aan Archief Eemland in Amersfoort.
Het verzoek is bij de gemeente Woudenberg binnen gekomen om de Archiefkaarten en
Persoonskaarten over te dragen aan Archief Eemland .
Het betreft: Archiefkaarten en Persoonskaarten s 01- 10 - 1994 .
Centrale vraag
Akkoord geven aan het uitvoeren van de overdracht van de fysieke kaarten aan Archief
Eemland.
Akkoord met de offerte van Van Waarde voor het gammastralen van de fysieke kaarten .
Beoogd resultaat (wat)
Door de kaarten over te dragen wordt voldaan aan de opdracht dat alle te bewaren
archiefbescheiden bij Archief Eemland staan . Totaal wordt er 7, 30 meter aan archiefmateriaal
overgedragen .
De archiefbescheiden komen in de archiefruimte van het Archief Eemland te staan . De
archiefbescheiden kunnen door burgers ingezien worden . Daarbij kan men alleen een eigen
kaart zien . Voor de overdracht worden de fysieke kaarten gegammastraald . Dit betekent dat
met dezemethode alle eventuele aanwezige schimmels , plaagdieren /ongedierte worden
gedood .
Medewerkers van afdeling Burgerzaken kunnen een kopie opvragen van een kaart bij Archief
Eemland.
In de bijlage een overzicht van de Richtlijn dienstverlening van Archief Eemland.
Kader
De gemeente Woudenberg heeft een overeenkomst met Archief Eemland. Door de kaarten
over te dragen voldoen we aan de afspraken in de overeenkomst.
Argumenten
De kaarten die overgedragen worden voldoen aan de eisen die aan overbrenging gesteld zijn .
De kaarten zijn vooraf gegammastraald door de firma Van Waarde.
Duurzaamheid
Burgers vanuit Woudenberg kunnen hun eigen kaart inzien .
Medewerkers van afdeling Burgerzaken kunnen een kopie van de kaart opvragen bij Archief
Eemland .
Draagvlak
In overleg met Archief Eemland zijn de kaarten gereed gemaakt voor overdracht. De kaarten
zijn gegammastraald .
Beoogd resultaat (hoe)
Het project is gereed zodra de kaarten bij Archief Eemland in het archief geplaatst zijn en het
document "Verklaring van overbrenging" getekend is .
Financiële consequenties
Uitgaven Afwijking t.o .v . Programma/
Incidenteel/
Rapporteren aan
raad d . m .v .
begroting
Product
Structureel
€ 1 .794 , 25 € O
N . V. T.
5 . Dienstverlening Incidenteel
Bedrag niet begroot op product of begroting op product ontoereikend.
Dekking komt uit : Dekking (deels) uit ander productbinnen hetzelfde programma:
De dekking van de kosten komt voor € 1.794 ,25 uit product H . F. Valkenburg 600300
Dit heeft geen gevolgen voor de doelstellingen van dit product. Zie toelichting bij beleidsdeel.

Incidenteel
De extra uitgaven zijn incidenteel.
Aanpak / uitvoering
Na akkoord van het college worden de kaarten naar Archief Eemland in Amersfoort gebracht.
Het document "Verklaring van overbrenging" wordt getekend door gemeentearchivaris
mevrouw N . Pels en doormevrouw S . M . T . van der Marck - Verschoor , Gemeentesecretaris .
Op de website van de gemeente Woudenberg zal een bericht geplaatst worden dat de kaarten
overgedragen zijn aan Archief Eemland .
Conclusie
7 ,30 meter aan archiefbescheiden wordt overgedragen aan Archief Eemland .
Communicatie
Bericht op de website van de gemeente Woudenberg . In het bericht aangeven dat de kaarten
bij Archief Eemland staan . Een burger kan op aanvraag zijn eigen kaart inzien .
Bijlage ( n )
- Document Verklaring van overbrenging persoons en archiefkaarten ;
Toelichting op beperking openbaarheid archief- en persoonskaarten ;
- Richtlijn dienstverlening persoonskaarten ;
- Offerte Van Waarde.

Bylage

VERKLARING VAN OVERBRENGING
conform artikel 9, derde lid , van het Archiefbesluit 1995
De eerste ondertekenaar,
[naam ], [functie ]
verklaart namens de gemeente ............ te hebben overgebrachtnaarde tweede ondertekenaar,
mw . N . Pels ,
die verklaart als beheerdervan de archiefbewaarplaats van de gemeente .............
daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:
Burgerzaken,persoons- en archiefkaarten , periode ca. 1936- 1994,met een omvang van .....
strekkendemeter
De inhoud daarvan is niet nader beschreven in een inventaris of toegang.
Bijde overgebrachte archiefbescheiden zijn op grond van artikelen 4 .4 en 4 -5 van de Wet BRP
beperkingen aan de openbaarheid gesteld. Zie de opgenomen bijlage.
[gemeente, datum ]
De eerste ondertekenaar,

[gemeente, datum ]
De tweede ondertekenaar,

mw . N . Pels

t

Bijlage2
Bijlage
Toelichting op beperking openbaarheid archief- en persoonskaarten
Van toepassing zijn de artikelen 4 .4 . en 4 -5 van de Wet BRP.
In de periode ca . 1936 -1994 werden door de gemeenten persoons- en archiefkaarten opgemaakt.
Bij geboorte van een inwonermaakte de gemeente een persoonskaart op . Bijvertrek uit de
gemeente werd dekaart opgestuurd naar de nieuwe gemeente ; bij overlijden naar het Centraal
Bureau voor de Statistiek en vervolgens naar hetCentraalBureau voorGenealogie . Bijde gemeente
van vertrek of overlijden bleefeen kopie van de persoonskaart achter als archiefkaart. Deze
archiefbescheiden zijn voorlopig niet openbaar. Inzien door derden is pas toegestaan vanaf oktober
2069.
Bepaald is datopenbaarmaking is gesteld op 75 jaar na inwerkingtreding van datbesluit, dustot 1
oktober 2069. Hiermee is niet bedoeld dat de overbrenging naareen archiefbewaarplaats in die
periode niet is toegestaan ,maar dat verstrekking van gegevens daaruit op dezelfde wijze is geregeld
als uit dewet BRP (en voorheen de wet GBA). Dit betekent dat alleen de geregistreerde zijn ofhaar
eigen persoons- of archiefkaart mag inzien (Wet BRP, art. 2.55).Hiertoe dient hij of zij zich te
legitimeren doormiddelvan paspoort ofrijbewijs. Pas per 1 oktober 2069mogen persoons- en
archiefkaarten door derden worden ingezien .
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Richtlijn dienstverlening persoonskaarten Gemeente Amersfoort
In januari2018 worden de persoons- en archiefkaarten over de periode ca.1936 - 1994 overgebracht
naar Archief Eemland. Voor dienstverlening aan Burgerzaken moet in verbandmet privacy en
informatiebeveiliging de volgende richtlijn gevolgd worden .
1. De afdeling Burgerzaken doetper e-mailhet verzoek aan ArchiefEemland voorhetleveren
van een scan van een persoonskaart . Het verzoek wordt via Filcap verzonden naar
archiefeemland @ amersfoort.nl.Om de persoonskaart te kunnen lichten worden in de
aanvraag de volgende gegevens vermeld : volledige naam , geboortedatum en geboorteplaats.
2. De volledige naam en het e-mailadres van de behandelaarworden in de aanvraag vermeld .
3. Binnen twee werkdagen zalArchief Eemland de scan toesturen .Mocht de aanvraag spoed
hebben , dan vermeld debehandelaar dit in de e-mail.
4. De depotbeheerder van ArchiefEemland handelthet verzoek af. Bij afwezigheid wordt de
afhandeling overgenomen dooreen publieksarchivaris .
5. De persoonskaart wordtgelicht uit het depotvan Archief Eemland. Een gele kaartwordt
gestoken op de plek van de persoonskaart, zodatdeze op de juiste plek wordt teruggedaan .
6 . Erwordt op demultifunctional in de kast achter de balie op de publieksvloer Eemhuis ) een
scan gemaakt van de persoonskaart,van zowel de voor- als achterkant (ook als deze laatste
leeg is).
7 . De persoonskaart wordt direct teruggebracht naar het depot. Dezemag niet op de scannerof
bij de balie blijven liggen .
8. De scan wordt via Filecap rechtstreeks aan de behandelaar verzonden .
9. Het wachtwoord wordt per telefoon doorgegeven .
10 . De scans die vanaf de multifunctional zijn verzonden naar de behandelaar binnen Archief
Eemland worden daarna direct uit de e-mailbox verwijderd en eveneens uit demap
verwijderde items verwijderd om deze definitief te verwijderen .
Richtlijn dienstverlening aan inwoners
De persoonskaarten worden overgebracht naar Archief Eemland meteen beperking van
openbaarheid tot november 2069. De persoonskaarten zijn niet openbaar en daarmee niet
toegankelijk voor bezoekers /inwoners. Er is hierop slechts één uitzondering. Een persoon heefthet
recht om zijn eigen persoonskaart in te zien, omdat een persoon in verband metprivacy altijd mag
weten welke gegevens de overheid over hem /haar bewaart.
Mochtiemand zijn kaartwillen inzien ,dan doetmen hiertoe een verzoek per e-mail naar
archiefeemland @ amersfoort.nl. De persoonskaartmag enkelworden ingezien op de studiezaalna
vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Ermogen geen foto 's van gemaaktworden , geen scans, e. d.
De persoon heeft enkel rechtop inzage van de eigen kaart, kaarten van familieleden worden niet
gegeven. Voor kaarten van overleden personen wordt verwezen naarhet CBG .
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OFFERTE
Gemeente Woudenberg
t. a .v .mevrouw A . Uithof
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

ww
VANWAARDE
VANWAARDE DOCUMENTENWACHTB.V .
ENGELANDERHOLT 30
7361CZ BEEKBERGEN
T 055542 31 47
INFO @VANWAARDEEU
WWWVANWAARDE.EU
IBAN: NL70 ABNA 0419 7323 65
BTW: NL8515677768.01
KVK: 55080677

Beekbergen, 17 april 2019
Betreft: WWD1363a, Offerte desinfectie en zuurvrije verpakking persoons- en archiefkaarten
Geachte mevrouw Uithof,
U heeft ons verzocht een offerte op temaken voor desinfectie en zuurvrije verpakking van een collectie
persoons- en archiefkaarten.Wij danken u hartelijk voor uw aanvraag en informeren u graag verder.
Uw reactie op ons voorstelzien wijmetbelangstelling tegemoet. Voor vragen inzake de offerte kunt u ons
telefonisch bereiken op 055 -5423147 of via e-mailmichielvrijs @ vanwaarde.eu.
Met vriendelijk groet,

Michiel Vrijs
Projectleider
VANWAARDE DocumentenWacht BV
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Algemeen
Op 30 januari jl. heeft u ons verzocht een offerte op te maken voor het desinfecteren en zuurvrij verpakken
van een collectie persoons- en archiefkaarten die momenteel staatopgeslagen bij de Gemeente
Woudenberg. De huidige verpakking van de kaarten bestaat uit de standaard archiefdozen en klappers. De
kaarten dienen herverpakt te worden in persoonskaartendozen.
De volgendewerkzaamheden maken weldeel uit van deze offerte:
- Ophalen ca . 7, 36 m1persoons- en archiefkaarten bij Gemeente Woudenberg.
Gammastraling op schimmel en ongedierte, incl. benodigde transporten .
Zuurvrij verpakken collectie .
- Afleveren en plaatsen van behandelde collectie in archiefbewaarplaats Archief Eemland .
Gammastraling
Voor hetbestrijden van archiefmateriaal op schimmel adviseren wij behandeling middels gammadoorstraling.
Dit is de enige methode die 100 % effectief is en dus garandeert dat alle aanwezige schimmels worden
afgedood. Hiervoor wordt een dosering van 6 kGray minimaal gehanteerd. Met deze dosering zullen ook
eventuele aanwezige plaagdieren/ongedierte worden afgedood.
De behandeling zalplaatsvinden bijde firma Steris.Het archief zal daar op palletsmoeten worden aangeleverd .
VANWAARDE is de officiële dealer van Steris, de instantie die in Nederland als enige bevoegd is tot het
gammastralen van archieven en collecties. Samen met Steris en het Nationaal archief,heeft VANWAARDE 7
jaar lang onderzoek gedaan naarhet gammastralen van archieven en wat er allemaal dient te gebeuren qua
aanlevering om een maximaaleffect te verkrijgen .
Zuurvrije verpakking
Alle persoons- en archiefkaarten worden verpakt in zuurvrije dozen , kwaliteit ICN4 . Voor het verpakken gaan
wij uit dat de kaarten aan de volgende maten voldoen :max. 250* 170 mm.
Voor de verpakking zalonderstaande archiefdoosworden gehanteerd :
- Persoonskaartendoos, kwaliteit ICN4
b innenmaat: 326 * 286 * 191 mm (d*b *h )
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Plan van Aanpak
Ophalen van 7,36 m1persoons- en archiefkaarten
De kaarten worden opgehaald bij het gemeentehuis in Woudenberg .
- Alle dozen worden uit de stellingen gehaald en intern getransporteerd .
Inladen van de archiefstukken in vervoersmiddel.
Gammastraling
Transport naar Steris te Ede.
- Gammastralen het archiefop schimmel en ongedierte ,dosering 6 kGrayminimaal.
Als bewijs van debehandeling met gammastralingwordt een certificaat afgegeven .
- Transport vanuit Steris naar VANWAARDE .
Zuurvrije verpakking van de persoons- en archiefkaarten
Alle kaarten worden verpaktin zuurvrije dozen . Daarbijwordt de eventuele huidige (alfabetische)
volgorde gehandhaafd .
• De inhoud van iedere doos wordtmet potlood ofmet gebruik van een etiket op de buitenzijde van de
doos vermeld .
Overdracht van de behandelde collectie
Voorafgaand aan hettransport zalhet voertuig gedesinfecteerd worden
Inladen van de archieven en gereed maken voor transport
Transport vanuit VANWAARDE naar ArchiefEemland te Amersfoort.
Alle dozen worden uitgeladen ,intern getransporteerd doorhet gebouw en op de door u gewenste
locatie in de archiefbewaarplaats geplaatst.
Prijsspecificatie
Omschrijving
Ophalen persoons- en archiefkaarten
Gammastraling, incl. transport
Zuurvrij verpakken, incl.materiaal
Overdrachtnaar ArchiefEemland
Projectkosten

Aantallen
7, 36 m1
1 pallet
7 , 36 m1
7, 36 m1
TotaalexclusiefBTW

Bedrag

196,75
552,75
786 ,25
183,50
75 ,00
1.794,25

Inscannen persoonskaart
Tijdens de voorgestelde behandeling is hetmogelijk persoonskaarten bij ons op te vragen. Van de
betreffende persoonskaart wordt een scan gemaaktwelke u per e-mail wordt toegezonden . Het toesturen
van een scan tijdens debehandeling met gammastralen (ca. 7 dagen ) is nietmogelijk . Na het gammastralen
kunnen wij de gewenste scan op korte termijn toesturen. Perscan wordt €27,50 excl. BTW gerekend. Deze
kosten worden na afronding van de opdracht alsmeerwerk gefactureerd .
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Leveringsvoorwaarden
Belasting Toegevoegde waarde (BTW )
Alle prijzen zijn exclusief hetwettelijke BTW tarief.
Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van deze prijsopgave is twee maanden, gerekend vanaf de offertedatum .
Intellectueel eigendom
Op dithele plan berust hetintellectuele eigendomsrecht.Derhalve is hetniet toegestaan om deze offerte aan
derden anders dan de instelling in dit briefhoofd, zonderuitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
VANWAARDE DocumentenWacht BV, in te laten zien .
Verzekering
De archieven zijn tijdens het vervoer en verblijf niet verzekerd.
Algemene voorwaarden
Op al onze offertes zijn de Algemene Voorwaarden van VANWAARDE DocumentenWacht BV van
toepassing.Deze zijn gedeponeerd bij deKamer van Koophandel ondernummer 55080677 .
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Opdrachtbevestiging
Om de opdracht te bevestigen, verzoeken wij u vriendelijk om de onderstaande opdrachtbevestiging te
ondertekenen .
Voor vragen ofopmerkingen kunt u uiteraard contactmetons opnemen via telefoonnummer 055-542 31 47 .
Wij zien er naar uit de opdrachtuit te voeren .
Met vriendelijk groet,

MichielVrijs
Projectleider
VANWAARDE DocumentenWacht BV

Voor akkoord :
Handtekening:
Datum :
- 2019
Naam :
Namens:
Gemeente Woudenberg
Instelling ofnaam
Plaats bezoek
Plaats post
Relatienummer
Betreft offerte
Prijsindicatie

WWD1363a

Gemeente Woudenberg
Parklaan 1, 3931 KK Woudenberg
1: Postbus 16, 3930 EA Woudenberg
1: WWD1363a
€ 1.794,25 excl.BTW

OFFERTE
Referenties
Deze lijstbevat soortgelijke projecten .
Provincie Noord-Holland te Haarlem
Westfries Archiefte Hoorn
Doc-Direkt
Nationaal Archief
Gemeente Steenwijkerland
Theologische UniversiteitKampen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Breukelen
Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport
Ministerie van Financiën
Ministerie van Defensie
Kerncentrale Borssele
Ministerie van VROM
Gemeente Hoorn
Gemeente Brummen
Arnhem - Paleis van Justitie
Rechtbank Rotterdam
Gemeente Coevorden
En nog vele andere ministeries, gemeenten en andere instellingen.
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