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Besluit tot vervanging van archiefbescheiden
Dit vervangingsbesluit is van toepassing op de archiefbescheiden van alle vakgroepen, MT, B&W en
Gemeenteraad van de gemeente Voorst die gedateerd zijn na 31 december 2014 en vanaf 1 januari 2015 in
het DMS Corsa zijn opgenomen teneinde te worden gearchiveerd.
Hoewel het voorstel is machtiging tot vervanging te verlenen vanaf 1-1-2015, waardoor oudere documenten
c.a. bewaard blijven, kunnen zich toch gevallen voordoen waarin de vervanging weliswaar tot een juiste en
volledige weergave van de gegevens leidt, maar geen of onvoldoende rekening houdt met de culturele en
intrinsieke waarde van de te vervangen archiefbescheiden. Zij kunnen onvervangbaar en onmisbaar zijn door
inhoud, structuur of vorm , een symboolwaarde, een schakelfunctie of een ijkwaarde hebben.
Als voorbeelden waarop wordt getoetst gelden de volgende waarden:
- de uiterlijke vorm (van belang voor de kennis van de technologische ontwikkeling, bijv. glas- of
fotonegatief (de verschijningsvorm geeft onvervangbare contextuele informatie)
- esthetische of artistieke waarden (rituelen, oud Hollands handschrift)
- zijn unieke kenmerken (bijv. zegels e.d., oorkondes)
- de zeldzaamheid, c.q. de specifieke waarde voor de historie van de Gemeente Voorst die alleen
volledig tot zijn recht komt door het origineel te bewaren
- waarde als tentoonstellingsobject (bijv. schilderijen, foto’s, films, munten, boeken)
- authenticiteit van het document of juist twijfel over de authenticiteit
- relaties met historische personen/gebeurtenissen (Mkz, watersnoodramp)
- symbolische waarde bijvoorbeeld om de wettelijke grondslag van een instituut te documenteren,
onderdeel is van een belangrijke gebeurtenis of historische belevingswaarde heeft.
Burgemeester en wethouders van Voorst besluiten:
Artikel 1
1. over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op
grond van de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen,
opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen,
waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.
2. vervanging toe te passen vanaf 1-1-2015.
3. reproductie geschiedt op een wijze zoals omschreven in het handboek substitutie gemeente Voorst.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het
Gemeenteblad.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als : Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Voorst 2014.
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