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Inleiding 

De archiefinspectie van de archiefruimten van de gemeente Stichtse Vecht heeft plaatsgevonden  in 

het kader van een aspectinspectie van de archiefruimten van de deelnemende gemeenten van het 

RHC Vecht en Venen. De aspectinspectie vond o.a. plaats op verzoek van de interbestuurlijke 

toezichthouder (IBT) van Utrecht omdat de inspectie van de archiefruimten alweer een aantal jaren 

geleden heeft plaatsgevonden en er nog redelijk veel ouder archief staat. De vorige inspectie van de 

archiefruimten van de gemeente Stichtse Vecht heeft plaatsgevonden in 2014 en is qua 

aanbevelingen meegenomen in het rapport van de integrale archiefinspectie van 2016.  

De aspectinspectie heeft resp. plaatsgevonden in Maarssen in het gemeentehuis en het daarbij 

gelegen bestuursgebouw Goudestein op maandag 13 januari 2020 en in Breukelen in Boom en Bosch, 

het voormalig gemeentehuis van Breukelen op maandag 20 januari 2020. 

Tijdens de rondgang en inspectie van de archiefruimten werd de (beginnend) archiefinspecteur 

vergezeld door de ervaren archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 

dhr. Hein Merkelbach. Van de kant van de gemeente was tijdens de inspecties de semi-statisch 

archiefbeheerder dhr. André Heijmans van DIV aanwezig en (deels) mw. Marieke van der Korput, 

beleidsadviseur DIV. Aan het einde van de inspectieronden, was ook een vertegenwoordiger van het 

bedrijf Van Barneveld aanwezig waaraan het technisch onderhoud van de gebouwen is uitbesteed.  

Voor en na de tijdstippen van de feitelijke inspectiemomenten is er mailverkeer geweest tussen de 

voor de archiefinspectie aangewezen contactpersoon dhr. André Heijmans en de archiefinspecteur 

mw. Minny Scheele. De informatie vooraf en achteraf is toegezonden door André Heijmans. 

De archiefinspecteur toetst of de regels  van de archiefwet- en regelgeving worden nageleefd bij de 

inrichting en het beheer van de archiefruimten en archiefopslagruimten. In archiefruimten wordt 

permanent te bewaren archief en in archiefopslagruimten te zijner tijd te vernietigen archief 

bewaard.  

 

Bevindingen archiefruimte en archiefopslagruimte Maarssen 

Voor de beoordeling van de archiefruimte is gebruik gemaakt van de Checklist archiefruimten. Deze 

checklist is opgenomen in de publicatie van de Permanente Commissie Bouwzaken Archiefinspecties: 

“Werkwijze, procedure, richtlijnen, checklists, concordans, schema en modellen” die dateert uit 

december 2013 en is ontleend aan archiefwet- en regelgeving en Nen-normen.  

Via de website van de branchevereniging Brain www.archiefbrainn.nl is de brochure “Handleiding 

voor gebruikers van de Archiefregeling op het gebied van de bouw en inrichting 

archiefbewaarplaatsen en archiefruimten” beschikbaar.  

Deze is te vinden op de website van het LOPAI (Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs) of 

http://www.lopai.nl/thema.bewaring.bouwcommissie.php.  

 

Semi-statisch Archief – Archiefopslagruimten – te vernietigen archief 

Het semi-statisch archief dat op korte of lange termijn vernietigd mag worden conform de landelijke 

Selectielijst van de VNG, staat in zogenaamde archiefopslagruimten. Voor een archiefopslagruimte 

gelden minder zware regels, feitelijk is alleen relevant of ze veilig (afgesloten) en brandveilig 

opgeslagen zijn.  

Archiefopslagruimte in Goudestein – kr. 0.2 

In Goudestein, een voormalig gemeentehuis van de gemeente Maarssen, is het dagelijks bestuur 

van de gemeente gehuisvest, het college van B&W. Op de begane grond bevindt zich een 

archiefopslagruimte, afgesloten met een stevige metalen kluisdeur en slot (zie foto hieronder). Er is 

bovendien een hoge drempel van ca. 20 cm. aangebracht om watertoetreding te voorkomen. In de 

archiefkluis zijn 2 rookmelders en een CO-2 blusser aangebracht (die recent gekeurd is) en hangt 

een lokale datalogger waarmee DIV de temperatuur en relatieve vochtigheid bewaakt. Ten tijde van 

http://www.archiefbrainn.nl/
http://www.lopai.nl/thema.bewaring.bouwcommissie.php
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de inspectie was de temperatuur 17.6 graden en de relatieve vochtigheid 49.9 % (zie foto). Er staat 

alleen te vernietigen archief van de gemeente in archiefdozen in rolstellingen (zie foto hieronder). 

Verder staat er in de ruimte een brandkast voor de opslag van de back-up tapes van de ICT. De 

ruimte ziet er netjes en schoon uit m.u.v. de smalle gang achter de rolstellingen (zie foto hieronder). 

Hier ligt vuil en gruis op een stapel ongevouwen archiefdozen. Tijdens de archiefinspectie is ook een 

vochtplek geconstateerd (zie foto hieronder) op de buitenmuur van de archiefkluis in het gangetje 

achter de rolstellingen. In de gang die toegang geeft tot de archiefopslagruimte is een brandslang 

aanwezig. 

  
  

Dynamisch te vernietigen archief WMO/SOZA gemeentehuis kr 0.3 + 0.4 

In het souterrain van het gemeentehuis Stichtse Vecht in Maarssen, ook wel het Gemeentelijk 

Administratiekantoor (GAK) genoemd, worden twee afgesloten archiefopslagruimten gebruikt (zie 

foto’s hieronder) voor de archivering van lopende WMO en Sociale Dienst dossiers. Dit archief is 

eveneens terzijnertijd te vernietigen. Bij de invoering van Het Nieuwe Werken in 2015 en de 

opheffing van de bij de afdelingen geplaatste archieven, zijn deze archiefopslagruimten ingericht. In 

de twee ruimten zijn rookmelders aanwezig en op de gang vlakbij de twee ruimten is een CO-2 

blusser en een brandslanghaspel aanwezig. 

 

  WMO-archief       Soza-archief 
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Archiefontvangstruimte of vm. magazijnruimte catering 

In het souterrain van het gemeentehuis of het GAK, 

bevindt zich een derde archiefopslagruimte met deze 

naam (volgens de tekening in het Calamiteitenplan van 

2017). Er staat ongeordend semi-statisch en 

dynamisch archief. Dit is te beschouwen als 

archiefachterstand. Het archief is afgedragen voor 

archivering bij de verbouwing en invoering van Het 

Nieuwe (digitale) Werken in 2015/2016. Medewerkers 

mochten vanaf dat tijdstip  1 kastplank van 1 meter 

behouden om hun administratie c.q. archief op te 

bergen. Er staat waarschijnlijk zowel te bewaren als te 

vernietigen archief in opgeslagen, los, in ordners, 

archiefdozen en verhuisdozen (op de grond). In dat 

kader vormen de boiler (zie foto hiernaast) en de 

meterkast die zich ook in deze ruimte bevinden een 

risico.  Het feit dat het archief niet altijd in zuurvrije 

archiefmappen en afgesloten archiefdozen zit, bedreigt 

bovendien de duurzame bewaring omdat door deze 

onverpakt toestand het e.e.a. niet is beveiligd tegen 

aantasting door micro-organismen, stof en ongedierte. 

Voor de brandveiligheid is er een rookmelder en een 

CO-2 blusser aanwezig en een brandhaspelslang in de 

gang verderop in het souterrain. 

 

Semi-statisch Archief – Archiefruimte  Maarssen – gemeentehuis  kr. 0.1 

De archiefruimte bevindt zich in het souterrain van het gemeentehuis of het GAK in Maarssen gelegen 

aan de Vecht op het terrein van het vm. landgoed Goudestein, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Er 

staat permanent te bewaren en t.z.t. te vernietigen archief in opgeslagen. 

De archiefruimte is afgesloten met een grote metalen kluisdeur die met een speciale sleutel geopend 

moet worden. De sleutels van de archiefruimte en de archiefopslagruimten worden beheerd in een 

sleutelkastje in de werkruimte van DIV op de begane grond. Er is een sleutelprotocol opgesteld en 

na werktijd gaat het sleutelkastje (en alle kasten) op slot. Met een sticker op de deur van de 

archiefruimte wordt aangegeven dat er niet gerookt mag worden. Dit mag overigens in het gehele 

gemeentehuis niet. Verder zit er een archiefsticker op de deur en een poster van VanWaarde de 

externe partij waarmee de gemeente een contract heeft voor ondersteuning ingeval van een 

calamiteit.  

 

Semi-statisch Archief – Archiefruimte Boom & Bosch in Breukelen 

De archiefruimte bevindt zich in het souterrain van het voormalig landgoed en gemeentehuis van 

Breukelen met de naam Boom & Bosch, Markt 3 in Breukelen. Er staat permanent te bewaren archief 

van de voormalige gemeente Breukelen en Loenen en hun rechtsvoorgangers en te vernietigen 

archief van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.  

De archiefruimte is te bereiken via een trap in het pand. De trap geeft toegang tot een hal (met 

toiletten) en tot een af te sluiten archiefontvangstruimte met vergadertafel en stoelen, bureau en PC 

van de semi-statisch archiefbeheerder. De afgesloten kasten in de ontvangstkamer bevat 

administratie en collecties van de Historische Kring Breukelen, zij vergaderen ook in deze ruimte (zie 

foto). De ruimte is eveneens bereikbaar via een stenen trap van buiten (bij het parkeerterrein) – 

deze toegangsdeur is beveiligd met extra sloten. In de ontvangstkamer bevindt zich een 

toegangsdeur die toegang geeft tot een gang waarin zich de feitelijke metalen toegangsdeur bevindt 

tot de archiefruimte.  
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Zie voor verdere details van de archiefruimten in resp. Maarssen en Breukelen de ingevulde checklists 

in bijlage 1 en 2 hierna.  
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Conclusies en aanbevelingen - Archiefruimte Maarssen 
 
De archiefruimte voldoet deels aan de eisen die de Archiefregeling stelt aan een archiefruimte. 
Geconstateerd kan worden dat er o.b.v. de aanbevelingen van de archiefinspectie van 2014 is 
geïnvesteerd in de dataloggers en vrij recent in aantal elektrotechnische maatregelen die 
brandpreventie verbeteren en de te hoge temperatuur proberen te beïnvloeden. Er resteren een 
aantal  tekortkomingen; deze kunnen worden verholpen met de aanbevelingen. Indien er een 
sterretje staat dan betreft het ook een tekortkoming en aanbeveling van 2014. 
 
Tekortkoming 1:  

Er is een vastgesteld calamiteitenplan voor de archieven uit 2017 - i.t.t. de beheerparagraaf blijkt 

niet dat er jaarlijks is getest of geoefend dan wel dat het plan actueel is en wordt gehouden.  

 
Aanbeveling 1: 

Het calamiteitenplan actualiseren en de jaarlijkse oefening, evaluatie en actualisatie deel laten 

uitmaken van het Kwaliteitsplan Informatiebeheer.   

 
Tekortkoming 2: 

De aftekenlijsten van de schoonmaak van de ruimten waren niet actueel en/of niet goed 

afgetekend (niet leesbare paraaf en geen datum). Verder was de vloer van de archiefruimte niet 

helemaal schoon. 

Aanbeveling 2: 

Uitbreiden van het schoonmaakprotocol met periodieke kwaliteitscontroles van de schoonmaak en 

de aftekenlijsten. Het schoonmaakprotocol deel laten uitmaken van het Kwaliteitsplan 

Informatiebeheer. 

 

Tekortkoming 3*: 

Er staan op diverse plaatsen archiefdozen boven op de archiefstellingen. 

 
Aanbeveling 3*: 

Verwijder de archiefdozen van de topborden van de archiefstellingen.  

 
Tekortkoming 4*: 

De toegangsdeur tot de archiefruimte is niet zelfsluitend en stond tijdens de archiefinspectie open 

en ook de DIV-medewerkster liep in en uit, kennelijk om opgevraagd archief te zoeken. De ruimte 

waar de toegangsdeur is gesitueerd is bovendien de personeelsingang vanuit de fietsenkelder naar 

de lift of trap, waardoor gevaar van ongeoorloofde toegang en diefstal aanwezig is.  

 
Aanbeveling 4*: 

Voorzie met het oog op het klimaat, brandveiligheid en beveiliging tegen diefstal, de toegang tot 

de archiefruimte van een zelfsluitende toegangsdeur of een andere technische dan wel 

protocollaire oplossing.  

 
Tekortkoming 5: 

De temperatuur in de archiefruimte is te hoog; tijdens de inspectie zat deze op de uiterste grens 

van 20 graden – de datalog van 2019 bevestigt deze waarde als gemiddelde waarde. De 
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verwachting van de gemeente is dat de in 2019 vervangen Tl-verlichting door ledlampen de 

temperatuur (naar beneden) positief zal beïnvloeden.   

 
Aanbeveling 5: 

De temperatuur blijven monitoren en de archivaris eind september een datalog (met toelichting) 

te verstrekken over de periode januari tot augustus en dat te herhalen voor het gehele jaar 2020, 

eind december 2020. Aanvullende maatregelen kunnen nodig zijn.  

 
Tekortkoming 6: 

Er is hardboard gebruikt achter de archiefstellingen die tegen de muren staan. In hardboard zijn 

giftige gassen verwerkt en het hardboard zuigt water op en kan daardoor, als dit niet wordt 

opgemerkt schimmel veroorzaken. De pal tegen de wand geplaatste archiefstellingen en 

archiefdozen beperken luchtcirculatie.  

 
Aanbeveling 6: 

Verwijder het hardboard achter de archiefstellingen die tegen de muren staan dan wel vervang de 

archiefstellingen volledig of zorg voor een andere oplossing. Zorg bovendien voor voldoende 

ventilatie en luchtcirculatie achter de tegen de wand geplaatste archiefstellingen.  

 
Tekortkoming 7:  

Er hangen ventilatoren aan het plafond; hierin kan zich stof en vuil ophopen en ongedierte 

verzamelen. 

 
Aanbeveling 7: 

Verwijder de ongebruikte ventilatoren en zorg dat het plafond op die plek daarna glad en schoon 

wordt opgeleverd.  

 

 

 
Tekortkoming 8*: 

De verrijdbare rolstellingen sluiten strak op elkaar aan dankzij een rubberen tussenvoering. Deze 

constructie verhindert de luchtcirculatie in het archief. 

 

Aanbeveling 8*: 

Laat de rubberen tussenvoering verwijderen of laat zgn. rubberen “stoppers” plaatsen op de kasten 

zodat er luchtcirculatie plaats kan vinden. 

 

Tekortkoming 9 – Archiefopslagruimte Goudestein 

Achter de verrijdbare rolstellingen ligt een voorraad ongevouwen archiefdozen; hierop lag tijdens 

de archiefinspectie gruis, stof en vuil. Verder is daar een vochtplek zichtbaar op de buitenmuur 

 

Aanbeveling 9 – Archiefopslagruimte Goudestein 

Zie aanbeveling 2 over de schoonmaak.  Onderzoek de oorzaak van de vochtplek en repareer de 

muur. 
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Conclusies en aanbevelingen – Archiefruimte Breukelen 

 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat deze archiefruimte voldoet aan de eisen die de 
Archiefregeling stelt aan een archiefruimte. Onderstaande geconstateerde tekortkomingen kunnen 
worden verholpen door het opvolgen van de aanbevelingen. 
 
Tekortkoming 1:  

Het Calamiteitenplan betreft ook de archiefruimte in Breukelen. Ook voor deze archiefruimte blijkt 

i.t.t. de beheerparagraaf niet dat er jaarlijks is getest geoefend en geëvalueerd, dan wel dat het 

plan actueel is en wordt gehouden.  

 
Aanbeveling 1: 

Het Calamiteitenplan actualiseren en de jaarlijkse oefening, evaluatie en actualisatie deel laten 

uitmaken van het Kwaliteitsplan Informatiebeheer.   

 
Tekortkoming 2*: 

De metalen kluisdeur is niet zelfsluitend en draait naar binnen open. Dit kan het klimaat, 

brandveiligheid en beveiliging tegen diefstal beïnvloeden. De af- en aanloop van personeel en 

archiefbeheerder in dit pand en deze ruimte is zeer gering. 

 
Aanbeveling 2: 

Plaats een visuele attendering zodat medewerkers de kluisdeur zelf sluiten (zonder zichzelf in te 

sluiten) en neem dit op in het sleutelprotocol.  

 
Tekortkoming 3: 

Op de kluisdeur is geen sticker met  “ Verboden te roken” aangebracht. 

 
Aanbeveling 3: 

Op de kluisdeur een  sticker met het symbool “Verboden te roken” aanbrengen 

 
Tekortkoming 4: 

Er is geen brandslang aanwezig in de directe nabijheid van de archiefruimte. Met de brandhaspel 

die bij de balie bij de entree van het pand hangt kan niet de archiefruimte worden bereikt en met 

de CO-2 brandblusapparaten in de archiefruimte kan alleen een kleine brand worden geblust.   

 
Aanbeveling 5: 

Realiseer een brandhaspel en brandslang in de directe nabijheid van de archiefruimte of een 

alternatief (bijvoorbeeld apparatuur dat zuurstof verwijdert).  

 
Tekortkoming 6: 

Boven de toegangsdeur en op 1 plek in de archiefruimte is het plafond afgebladderd en vertoont 

bruine vlekken – wellicht gevolg van roest of vocht.   

 
Aanbeveling 6: 

Onderzoek de oorzaak van de afbladdering en herstel de muur en het plafond waar dat nodig is.  
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Bijlage 1: Checklist Archiefruimte Maarssen 

 

Checklist archiefinspectie archiefruimte gemeentehuis Stichtse Vecht in Maarssen - 2020 
 

De Archiefwet 1995 stelt regels en voorschriften aan de bouw en verbouwing van de ruimten 

waarin archieven bewaard worden. Voor archiefbescheiden die op termijn vernietigd worden, 

gelden slechts enkele algemene eisen. De bewaring van archiefbescheiden die, zoals aangewezen 

in een geldige selectielijst voor blijvende bewaring in aanmerking komen, moet aan hogere 

kwaliteitseisen voldoen. Deze bescheiden moeten ook in speciale ruimten worden bewaard.  

 

De Archiefregeling en archiefruimten 

Na twintig jaar worden archiefbescheiden die blijvend bewaard moeten worden, overgebracht naar 

een archiefbewaarplaats. Zolang dat nog niet is gebeurd, moeten deze bescheiden in een speciaal 

daartoe ingerichte archiefruimte worden bewaard. Voor deze archiefruimte geldt een aantal eisen. 

De ruimte moet voldoende beveiligd zijn tegen brand, inbraak en wateroverlast. Daarnaast moet er 

een systeem zijn voor klimaatbeheersing in de ruimte. Deze eisen zijn uitgewerkt in de 

Archiefregeling (artikelen 27 tot en met 46 en de overgangs- en slotbepalingen). 

 

Checklist archiefruimten 

Op grond van de Archiefregeling is een checklist samengesteld voor het toetsen van 

archiefruimten. Deze checklist dient als inspectie-instrument maar kan ook door zorgdragers 

worden gebruikt om zelf na te gaan in hoeverre hun archiefruimte voldoet en welke aanpassingen 

er gedaan moeten worden. In de checklist zijn de voorschriften systematisch gerangschikt op 

onderwerp. Daar waar mogelijk is bij het voorschrift ook de bijbehorende toelichting opgenomen.  

 

- De tabel is om praktische redenen opgesteld als vragenlijst, en wijkt daarmee af van de 

letterlijke tekst van de Archiefregeling. De artikelen zijn in een meer logische en 

samenhangende volgorde gezet.  

- Een aanduiding in vet geeft een (verwijzing naar de) Toelichting op de Archiefregeling aan. 

- De letterlijke tekst van de Archiefregeling is terug te vinden in de Staatscourant 2010 nr. 70, 

6 januari 2010, laatstelijk gewijzigd Staatscourant nr. 31195, 11 november 2013. 

 

 

 

1. Algemeen 

1.1 Aan een in deze regeling opgenomen voorschrift 

dat moet worden toegepast om te voldoen aan 

een met betrekking tot een archiefruimte 

gestelde eis, behoeft niet te worden voldaan, 

voor zover anders dan door toepassing van dat 

voorschrift de archiefruimte ten minste dezelfde 

mate van veiligheid, bescherming tegen water, 

klimaatbeheersing en milieuhygiëne biedt, als is 

beoogd met het betrokken voorschrift. 

(Artikel 27. Algemene buitentoepassingstelling) 

n.v.t. 



 
 

9 
Definitief Archiefinspectie archiefruimten april 2020 

 

1.2 

 

Is van een of meerdere voorschriften voor 
archiefruimten ontheffing verleend? 
 

Zo ja, van welke voorschriften en welke 

compenserende maatregelen zijn er getroffen? 

(Artikel 57 [Ontheffing] en artikel 59.2 

Overgangsrecht) 

Neen 

 

 

n.v.t. zie antwoord hierboven 

2. Beheer 

2.1 Is er een bouwtekening aanwezig van de 
archiefruimte? 
 
Toelichting: Als er een bouwtekening 
beschikbaar is, dan kan een deel van de 
volgende vragen aan de hand van de 
bouwtekening worden beantwoord. 
 

 

 

 

 

 

 

Ja – gebouw incl. de archiefruimte is tussen 

medio 1991 en 1994 gebouwd en ingericht. 

Bouwvergunning dateert van december 1990.  

 

 

2.2 Is er een calamiteitenplan, waarin is 
opgenomen op welke wijze moet worden 
gehandeld in geval van wateroverlast of brand?  

Ja – zie vastgesteld calamiteitenplan 2017 (= 

meest recente versie) 

 

2.3 Zo ja, welke maatregelen bevat het plan om de 
archieven te evacueren of te beschermen? 

Zie vastgesteld calamiteitenplan 2017 

2.4 Worden in de ruimte archiefbescheiden beheerd 
die op grond van de vastgestelde selectielijst 
voor blijvende bewaring in aanmerking komen 
en bescheiden die voor vernietiging in 
aanmerking komen? 
 

Toelichting: Als kan worden aangetoond dat 

het uitsluitend om te vernietigen 

archiefbescheiden gaat, hoeft de checklist niet 

te worden doorgelopen. (Zie definitie 

archiefruimte art.1.e. Aw 1995). 

Ja zowel permanent te bewaren archief als te 

vernietigen archief. 

- Voor het schoonmaakregime, zie vraag 5.10.  

3. Bouwkundige voorzieningen 

 

3.1 Is het gebouw waarin een archiefruimte is of 

wordt gesitueerd, door zijn locatie, aard en 

bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard van 

risico’s van: 

 

Locatie: Endelhovenlaan 1 in de vm. 

Gemeente Maarssen sinds 2011 gemeente 

Stichtse Vecht 

Ja 

file:///C:/Users/steen458/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WGLJ02VI/20160530%20Actualisatie%20Werkwijzer.docx%23vraag_39
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a. brand; 

 

b. overstroming; en 

 

c. vochtindringing door opkomend grond-, 

regen- of rioolwater, alsmede van elke overige 

vorm van wateroverlast? 

(Artikel 28. Situering) 

 

 

Aard: Het gemeentehuis (Gemeentelijke 

Administratiekantoor - GAK) is tussen medio 

1991-1994 gebouwd en staat aan de Vecht 

incl. een archiefruimte in het souterrain. Het 

bouw- en inrichtingsplan voor de 

archiefbewaarplaats van de vm. Gemeente 

Maarssen is door de provincie Utrecht 

goedgekeurd op 22 mei 1991. Hierbij is 

getoetst o.b.v. toen van kracht zijnde 

archiefwet- en regelgeving en bouwbesluit.  

 

Bouwwijze: Beton met 4 bouwlagen (begane 

grond en 3 verdiepingen) en een souterrain.  

Er is bij de bouw rekening gehouden met de 

risico’s van brand, overstroming en 

vochtindringing en deze zijn getoetst door de 

archiefinspecteur van de provincie Utrecht.   

Verder is in het Calamiteitenplan 2017 een 

risicoanalyse gemaakt van deze risico’s – 

waterindringing lijkt het grootste risico gezien 

de ligging aan de Vecht; overigens is deze 

nooit overstroomd. 

3.2 

 

Is de vloerbelasting van een archiefruimte 

berekend op het maximale gewicht van de 

daarop staande inrichting inclusief archief-

bescheiden? 

(Artikel 42. Maximale vloerbelasting) 

Ja, gezien de goedkeuring van de provincie bij 

de bouw van de archiefruimte (als 

archiefbewaarplaats) in de negentiger jaren 

vorige eeuw,  lijkt dit aannemelijk.  

3.3 Lopen er kabels, leidingen of kanalen door de 

archiefruimte? 

Zijn deze uitgevoerd als opbouw? 

(Artikel 33.1.a Kabels, leidingen en kanalen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, voornamelijk als opbouw. Er zijn op 2 

plekken naar buiten voerende leidingen (zie 

foto hieronder), die onvoldoende afgeschermd 

zijn. De vertegenwoordiger van het 

elektrotechnisch onderhoudsbedrijf Van 

Barneveld, geeft aan dat deze voor eind 

januari 2020 brandveilig worden afgeschermd. 

Dit is gebeurd; zie het  op 30-1-2020 

toegezonden logboek van de aanpassingen in 

de archiefruimte van Maarssen en de foto’s 

hieronder (links 3 gaatjes in de muur en 

rechts afgedicht). Ja, want gebouwd tussen 

medio 1991 en 1994.  
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Zo niet, dateert de archiefruimte dan van vóór 

de inwerkingtreding van de Archiefregeling? 

(Artikel 59.1 Overgangsrecht) 

Ja 

3.4 Dienen deze kabels, leidingen of kanalen alleen 

voor noodzakelijke voorzieningen in de 

archiefruimte zelf? 

(Artikel 33.1.b Kabels, leidingen en kanalen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo niet, dateert de archiefruimte dan van vóór 

de inwerkingtreding van de Archiefregeling? 

(Artikel 59.1 Overgangsrecht) 

Ja voor de lichten (sinds week 50 2019 

ledverlichting om temperatuur te verlagen) en 

voor de vanuit veiligheidsoverwegingen 

aanwezige vaste telefoon (mobiel heeft niet 

altijd bereik) en de verlichting van het 

nooduitgang bordje. Hiervoor blijft ook in de 

avond en nacht stroom aanwezig, ook nadat 

de deur dicht is en de lichten uit. Dit is 

verplicht o.b.v. een NEN norm 1838 zoals 

gemeld in het bouwbesluit 2012. Deze 

functioneert dan op 230 AV.    

Overigens bleek de mobiel van de SSA-

beheerder tijdens de inspectie wel gebeld te 

kunnen worden.  

       

Ja, de archiefruimte dateert van 1994. 

3.5 

 

 

Worden de benodigde kabels, leidingen of 

kanalen, voor een noodzakelijke voorziening die 

zich in een compartiment bevindt, door het 

overige gedeelte van de archiefruimte gevoerd? 

Toelichting: Elke doorvoering is een aantasting 

van de brand- en waterwerendheid van de 

scheidingsconstructies en vormt ook een risico 

voor de klimaatbeheersing, indringing van 

micro-organismen, enzovoorts. 

(Artikel 33.2 Kabels, leidingen en kanalen) 

Ja, wel via brandwerende doorvoering en 

waar dat op 2 plekken nog niet goed was 

uitgevoerd (zie foto) wordt dat alsnog gedaan 

en waar er 3 kleine gaten in de muren zitten, 

worden deze afgedicht.  

Op 30 januari gemeld door semi-statisch 

archiefbeheerder dat “alle doorvoeren correct 

zijn afgewerkt (zie logboek Maarssen)”.  

3.6 Hoeveel toegangsdeuren zijn er tot de 

archiefruimte? 

 

 

 

 

 

 

1 zware metalen toegangsdeur met een 10 cm 

hoge drempel. 
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3.7 Om wat voor deuren gaat het? Loopdeur(en): 

Overheaddeur(en): 

 

Anders:  zware metalen archiefkluis deur  

3.8 Zijn de deuren in een archiefruimte 

zelfsluitend? 

(Artikel 34 Deuren) 

 

Neen – bij archiefinspectie van 2016 is 

gevraagd om deze zelfsluitend te maken. De 

deur wordt veel gebruikt vanwege 

informatievoorziening vooral voor oude 

bouwdossiers. Een openstaande deur is een 

risico voor ongewenste insluipers (want de 

personeelsingang is vlakbij en er lopen veel 

mensen langs). Verder beïnvloedt een vaak 

openstaande deur het binnenklimaat van de 

archiefruimte.  

3.9 Draaien de deuren, voor zover draaiend 

uitgevoerd, naar buiten toe open?  (Artikel 34. 

Deuren) 

Ja deur draait naar buiten 

4. Maatregelen tegen schade door brand 

4.1. Brandpreventie 

4.1.1 Geldt in de archiefruimte een rookverbod? 

(Artikel 31. Rookverbod) 

Hoe is dit kenbaar gemaakt? 

Ja. Is kenbaar gemaakt met sticker. Er geldt 

ook een rookverbod voor het hele gebouw. 

zie antwoord hierboven. 

4.1.2 Is de archiefruimte voorzien van rookmelders 

en een brandmeldinstallatie met een 

automatische doormelding naar de brandweer?  

Wordt de brandmeldinstallatie beheerd 

overeenkomstig NEN 2654-1:2015 nl? 

(Artikel 30.6 Brandveiligheid) 

 

Toelichting: Rookmelders zorgen ervoor dat 

een brand eerder wordt gedetecteerd dan alleen 

met een sprinklerinstallatie. Automatische 

doormelding naar de brandweer en het zeer 

frequent automatisch testen van het signaal 

van de doormelding, verzekeren een tijdige 

detectie van de brand door de brandweer. Deze 

kan dan zo snel mogelijk ter plaatse zijn om de 

brand te blussen. 

 

 

 

Ja er zijn 4 rookmelders aanwezig in de 

archiefruimte – met een automatische 

doormelding naar de brandweer  

 

Ja, de installatie wordt onderhouden met 

Protec Brandbeveiliging. Van Barneveld doet 

het maandelijks beheer.  
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4.1.3 Bevinden zich in de archiefruimte materialen 

en/of apparaten die brandgevaar kunnen 

veroorzaken? 

(Artikel 30.7 Brandveiligheid) 

 

Neen, m.u.v. de vaste telefoon – in dubbel 

stopcontact wel met opbouw (en volgens 

extern technisch onderhoudsbedrijf met laag 

voltage).  

 

Zie 2e foto bij 3.4. – snoer in stopcontact voor 

vaste telefoon op bureau. 

4.1.4 

 

Worden zich eventueel in de archiefruimte 

bevindende computers buiten bedrijfstijd 

spanningsvrij gehouden? 

(Art.36, toelichting) 

Neen, er zijn geen computers aanwezig. 

4.1.5 Worden zich eventueel in de archiefruimte 

bevindende transportmiddelen met 

elektromotor buiten bedrijfstijd buiten de 

archiefruimte geplaatst? 

(Art. 36, toelichting) 

Neen, er zijn geen transportmiddelen met 

elektromotor aanwezig 

4.2. Brandveilige constructie 

4.2.1 Hebben de in- en uitwendige scheidings-

constructies van een archiefruimte een 

brandwerendheid van ten minste 60 minuten 

volgens NEN 6069:2011 nl, dan wel, voor zover 

gelet op de aard van de scheidingsconstructie 

van toepassing,  

NEN 6071:2001 voor betonconstructies, NEN 

6072:1991/A1:1997 nl,  

NEN 6072:1991/A2:2001 nl,  

NEN 6072:1991/C1:2004 nl,  

NEN 6072:1991/C2:2005 nl  voor 

staalconstructies of  

NEN 6073:1991/A1:1997 nl,  

NEN 6073:1991/A2:2001 nl, 

NEN6073:1991/C1:2005 nl voor 

houtconstructies? 

(Art. 43.1 Brandveiligheid) 

Niet bekend, waarschijnlijk wel volgens 

Van Barneveld (want getoetst door provincie 

bij bouw) maar omdat men het niet helemaal 

zeker weet, heeft het technisch 

onderhoudsbedrijf Van Barneveld 

brandkleppen geplaatst (1 inkomend en 1 

uitgaand in de hoeken van de muren op de 2 

kopse kanten van de ruimte). Ook omdat bij 

de archiefinspectie van 2016 is gevraagd de 

mate van brandwerendheid na te gaan.  

4.2.2 Voldoet de bijdrage tot de brandvoortplanting 

van in- en uitwendige scheidingsconstructies 

ten minste aan klasse 2 volgens NEN 

6065:1991/A1:1997 nl en NEN 

6065:1991/C1:1992 nl? 

(Art. 30.4 Brandveiligheid) 

Ja, zie vorige vraag.  

4.2.3 

 

Zijn ventilatie- of luchtbehandelingskanalen 

voorzien van brandkleppen die voldoen aan 

Ja niet aanwezig tijdens inspectie, zijn 

geplaatst in week 3 – 2020 – zie de op 30/1 

toegezonden rapportage over Maarssen 

(logboek).  
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NEN-EN 1366-1:19991 en NEN-EN 1366-

2:19992? 

(Art. 30.5 Brandveiligheid) 

4.2.4 

 

Voldoet de bijdrage tot de brandvoortplanting 

van de inrichting aan klasse 2 volgens NEN 

6065:1991? 

(Art. 43.2 Brandveiligheid) 

“Ja klopt” volgens de elektrotechnisch 

medewerker van Van Barneveld  

4.2.5 

 

Is in één of meer van de aangrenzende ruimten 
apparatuur of materiaal aanwezig met een 
verhoogd risico op brand? 
 

Ja, de archiefruimte grenst aan een vm. 

Cateringruimte die wordt gebruikt voor 

(tijdelijke) opslag van achterstandsarchief 

(vanuit huisvestingsoperatie HNW van 

2015/2016). In deze ruimte staat en een 

waterboiler en de meterkast.  

4.3. Brandblusmiddelen 

4.3.1 Is de archiefruimte voorzien van deugdelijke en, 

mede gelet op de aard, oppervlakte en inhoud 

van de archiefruimte, doelmatige middelen of 

voorzieningen voor het doven en vertragen van 

brand? 

Zijn er in ieder geval voldoende en zichtbaar 

gemarkeerde draagbare blustoestellen? 

Poeder- of schuimblussers zijn niet toegestaan. 

(Art. 30.1 Brandveiligheid) CO-2 blussers wel 

(zie hieronder)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppervlakte archiefruimte: 175 m2 

 

Inhoud archiefruimte – 1400 meter 

Soort draagbare blustoestellen: CO-2 blusser 

 

Brandslanghaspel(s), lengte: 20 meter met 

een worp reikwijdte van 10 meter in de gang 

die toegang geeft tot de archiefruimte (op een 

afstand van 5 m). Zie foto hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder zit er vlak bij de toegangsdeur een 

aansluitpunt voor een blusleiding. Zie foto 

hieronder. 

 

 

 
1 Deze NEN norm zal worden vervangen door: NEN-EN 1366-1:2008 en, NEN-EN 1366-1-2014 en, NEN-EN 

1366-1:2014 
2 Deze NEN norm zal worden vervangen door NEN-EN 1366-2:2010 en, NEN-EN 1366-2:2015, NEN-EN 

1366-2:2014. 
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Sprinklerinstallatie:  neen  

Anders: ook aanwezig in de archiefruimte zelf 

is een CO-2 blusapparaat voor kleine lokale 

branden – zie foto hiernaast. 

Oordeel:  Voldoende 

4.3.2 Zijn, voor zover toegepast, sprinklerinstallaties 

volautomatisch werkend? 

Zijn ze uitgevoerd met sprinklerkoppen die zich 

aan het plafond en in de stellingen of in de 

rekken bevinden? 

Zijn er open of gesloten sprinklerkoppen 

toegepast? 

(Art. 30.2 Brandveiligheid) 

n.v.t. (zie vorige vraag) 

 

 

 

 

n.v.t. zie hiervoor 

4.3.3 Zijn de middelen en voorzieningen voor het 

doven en vertragen van brand, bedoeld in art. 

30.1 en art. 30.2, geschikt om de schadelijke 

gevolgen daarvan voor de aanwezige 

archiefbescheiden te beperken? 

(Art. 30.3 Brandveiligheid) 

Ja zie vraag 4.3.1 

4.3.4 Zijn in of in de nabijheid van een archiefruimte 

brandslanghaspels aanwezig?  

Zijn, indien de haspels zich in de archiefruimte 

bevinden, deze toegepast met droge 

blusleidingen waarvan de aansluiting zich buiten 

de archiefruimte bevindt? 

(Art. 43.3 Brandveiligheid) 

 

Ja, op 5 meter afstand van de archiefruimte 

(zie vraag 4.3.1. 

 

 

n.v.t. 
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5. Maatregelen tegen schade door vervuiling en verval (klimaat) 

 

5.1 

 

 

Is de ruimte voorzien van klimaatapparatuur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo ja, van welk type en waar is deze geplaatst? 
 

 

JA, lokale eigen DIV-meters, geen 

klimaatapparatuur verbonden met een 

klimaatbeheersysteem. De luchtbehandeling 

staat op het dak van het gebouw en loopt in 

principe tot in de kelder. Maar voor het hele 

souterrain is er 1 meetpunt voor meerdere 

ruimten samen maar niet voor het archief 

apart.  

In de ruimte hangen aan het plafond twee 

luchtventilatoren die niet meer gebruikt 

worden; de stekker is er uitgehaald (zie foto) 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 plaatsen in de ruimte op ooghoogte 

(voor, midden en achter aan betonnen pilaar) 

zijn de dataloggers bevestigd. Merk is Testo 

175 H1.  

5.2 Is de klimaatapparatuur in een archiefruimte 

zodanig uitgevoerd dat: 

a. via de kanalen ervan geen water, stof, vuil of 

ongedierte kunnen doordringen; en 

b. geen onderlinge besmetting van 

compartimenten kan ontstaan met schimmels of 

andere micro-organismen? 

(Artikel 39.1 Klimaatapparatuur) 

 

 

 

N.v.t. – zie antwoord op 5.1. 

Wel kan er water, stof, vuil of ongedierte 

binnendringen via de randen van de oude niet 

meer in gebruik zijnde luchtkanaal 

voorzieningen. De muren om de oude 

luchtkanalen zijn ook vuil. 
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5.3 Heeft de relatieve luchtvochtigheid van 

archiefruimten een zo constant mogelijke 

waarde van tussen de 40 en 60%? 

Varieert de temperatuur tussen de 16°C en 

20°C?  

Worden deze waarden weleens overschreden? 

Zo ja, hoe vaak en hoeveel? 

 

Norm: Een overschrijding tot 25°C gedurende 

ten hoogste 10 etmalen per jaar is toegestaan. 

(Artikel 45a. Relatieve luchtvochtigheid en 

temperatuur van archiefruimten) 

Ja, tijdens inspectie is deze 50% 

 

Neen de temperatuur is hoger want ligt 

tussen de 20 en 21 graden en is tijdens de 

inspectie 20.2 graden Celsius.  

Ja, zie geleverde datafile van minimale, 

uiterste en gemiddelde waarden 2019. 

Regelmatig een waarde tegen de 20 graden 

Celsius. 

5.4 Is de archiefruimte voorzien van een 

goedwerkende thermometer en hygrometer? 

 

Norm: Haarhygrometers zijn niet toegestaan. 

(Artikel 45. Meetinstrumenten klimaat) 

 

 

 

 

Ja, er is op 3 plaatsen in de ruimte een lokale 

datalogger aan de muur bevestigd op 

ooghoogte (voor, midden en achter in 

archiefruimte, achterin aan betonnen pilaar) - 

type Testo 175 H1.   

 

 

 

 

5.5 Wordt de deugdelijke werking van alle in de 

archiefruimte aanwezige meetapparatuur voor 

relatieve luchtvochtigheid en temperatuur 

regelmatig gecontroleerd? 

 

Zo ja, hoe vaak? 

(Artikel 39.1 Klimaatapparatuur) 

 

Ja ingevuld; bij navraag door de 

archiefinspecteur wordt duidelijk dat het ijken 

en kalibreren nog niet geregeld is dan wel 

heeft plaatsgevonden. De dataloggers zijn in 

2017 aangeschaft.   

Tot op heden is de meetapparatuur nog niet 

gecontroleerd (ijken en kalibreren) 

De temperatuur is meestal (nog) te hoog 

volgens de semi-statisch archiefbeheerder 

want tegen de 20 graden (afwijking norm)– 

de relatieve vochtigheid is volgens hem vrij 

stabiel. De SSA-beheerder geeft aan dat met 

de recente vervanging van de TL-lampen door 

ledverlichting, geprobeerd wordt de 

temperatuur naar beneden te brengen, dat 

moet komend kwartaal duidelijk worden. 

5.6 Worden de meetgegevens geregistreerd en 
gemonitord en bewaakt? 
 

Zo ja, op welke wijze? 

Ja, de SSA-beheerder (DIV) controleert 

wekelijks de actuele waarden a.d.h.v. 

software. Een of meerdere keren per jaar kan 

een overzicht worden gegenereerd en 

opgeslagen.  
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5.7 

 

Bevinden zich in de archiefruimte materialen, 

apparaten of stoffen die: 

a. de temperatuur en de luchtvochtigheid 

nadelig kunnen beïnvloeden; 

 

b. verontreiniging kunnen verspreiden; 

 

c. insecten of micro-organismen kunnen 

aantrekken; of 

 

d. archiefbescheiden op een andere wijze 

kunnen beschadigen of de degradatie ervan 

bevorderen? 

(Artikel 36.1 Algemene milieu- en 

klimaatvoorschriften) 

 

Stofzuiger 

papierversnipperaar 

kopieerapparaten 

printers 

houten stellingen 

afgedankt meubilair 

schoonmaakartikelen 

textiele voorwerpen (vlaggen, vaandels), 

nitraatfilm 

acetaatfilm 

anders. 

 

 

Neen  

5.8 Zijn in de archiefruimte bouw- en 

afwerkmaterialen toegepast waaruit schadelijke 

gassen kunnen vrijkomen of die op andere 

wijze schade aan de archiefbescheiden kunnen 

veroorzaken of waarvan een redelijk vermoeden 

bestaat dat zij in de toekomst schade kunnen 

veroorzaken? 

(Artikel 36.2 Algemene milieu- en klimaat-

voorschriften) 

 

 

 

 

 

 

houtvezelplaten (spaanplaat) 

kunststoffen 

Anders.  Ja - hardbord zit tussen de 

wandkasten en de muur, dit is verlijmd 

materiaal en bij waterindringing zuigt het veel 

en gemakkelijk vocht op. Zie foto hieronder. 

 

 

 

 

Volgens Van 

Barneveld is de 

beheermaatregel hiervoor controle van de 

dataloggers m.b.t. de relatieve vochtigheid, 

waterdetectie en jaarlijks controleren op 

vochtdoordringing in wanden (kans is gering 

daar het een volledig inpandige archiefkelder 

is volgens Van Barneveld.) 

5.10 Wordt de archiefruimte regelmatig en 

zorgvuldig schoongemaakt? 

(Artikel 37, toelichting) 

 

Ja, stofzuigen 1 maal per maand. Twee maal 

per jaar wordt alles (ook legborden) 

aangepakt.  

 

Verder hang er bij de toegangsdeur een 

schoonmaaklijst  maar jaartal ontbreekt en 

datum staat ook niet bij de aftekening, alleen 
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een naam van de schoonmaker.  Zie foto 

hiernaast. 

Vloer archiefruimte kan schoner want geeft 

zwarte handen maar legborden zijn schoon. 

De archiefinspecteur heeft over het 

schoonmaken van een archiefruimte(n) een 

brochure van het LOPAI toegestuurd.  

 

 

5.11 Zijn archiefstellingen in een archiefruimte 

zodanig geplaatst van 

a. elkaar, van wanden en plafonds alsmede van 

de overige inrichting, dat steeds voldoende 

luchtcirculatie mogelijk is ter voorkoming van 

schimmels of andere micro-organismen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. verlichtingselementen, dat geen voor de 

archiefbescheiden schadelijke 

warmteontwikkeling kan plaatsvinden; of  

 

 

c. doorvoeringen door scheidingsconstructies, 

dat eventuele branddoorslag geen direct gevaar 

voor de archiefbescheiden oplevert? 

(Artikel 40. Plaatsing archiefstellingen) 

Ja/Neen. Boven de stellingkasten is er ca. 10 

cm. 

Tussen de rolstellingen ca. 5 cm ruimte door 

stootknopjes maar door strips op de 

rolstellingen komt er geen lucht tussen, 

wellicht destijds belangrijk voor stof/vuil 

preventie.  

Achter de langste rolstellingen rij bevindt zich 

voldoende ruimte voor luchtcirculatie (zie foto 

hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

In de archiefruimte bevinden zich ook vaste 

stellingkasten strak tegen de muur geplaatst 

met hardboard erachter  Er is hier geen 

luchtcirculatie mogelijk.  

Neen, er kan geen schadelijke 

warmteontwikkeling plaatsvinden volgens het 

externe elektrotechnisch bureau Van 

Barneveld, ook omdat er eind 2019 

ledverlichting is gekomen. 

 

Neen, er is geen gevaar van branddoorslag  - 

zie logboek Maarssen van het externe 

elektrotechnisch bureau Van Barneveld.  
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5.12 Zijn er geen archiefbescheiden geplaatst op het 

topbord van de archiefstellingen? 

(artikel 40, toelichting) 

 

 

 

 

 

 

 

Niet structureel wel incidenteel 

(bewerking) zoals op de foto hieronder te zien 

is.  

 

5.13 Worden magnetische gegevensdragers bewaard 

in een gesloten constructie die tegengaat dat 

voor de archiefbescheiden schadelijke 

elektromagnetische straling deze constructie 

kan binnendringen? 

(Artikel 41. Kasten voor magnetische 

gegevensdragers) 

n.v.t. 

5.14 Wordt de luchtinhoud van een archiefruimte ten 

hoogste eenmaal per etmaal ververst? 

(Artikel 44. Luchtkwaliteit) 

 

Ja, geborgd door het bouwbesluit volgens Van 

Barneveld.   

 

 

6. Maatregelen tegen water 

6.1 Heeft bij ondergronds bouwen van een 

archiefruimte de waterindringing in het 

bouwmateriaal een waarde die onschadelijk is 

voor de bewaring van archiefbescheiden, 

gemeten volgens: 

a. ISO-DIS 7031:1983 of NPR 2877:1991 voor 

beton; 

 

b. NEN 2778:1991 voor andere 

bouwmaterialen3? 

(Artikel 29. Normen voor ondergronds bouwen) 

Ja, het bouwmateriaal van het gebouw en de 

archiefruimte hebben een goede waarde 

volgens de externe technische 

onderhoudsmedewerker  Van Barneveld.  

 

Andere maatregelen zijn volgens Van 

Barneveld een automatische pompinstallatie 

die is geplaatst bij de fietsenkelder die dicht in 

de buurt van de archiefruimte ligt en een 

detectie voor regenwater aldaar. 

6.2 Indien de archiefruimte (zich) of 

a. deels of geheel beneden het maaiveld 

bevindt; en/of 

 

N.v.t. 

 

 
3 Deze NEN norm zal worden vervangen door NEN-EN-ISO 10211-1:1995, NEN-EN-ISO 10211-2: 2001, 

NEN-EN-ISO 12572: 2001, NEN 2778:2014 nl en NEN 2778:2015 nl. 
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b. voorzien is van een sprinklerinstallatie; en/of 

c. zich één of meerdere slanghaspels erin 

bevinden 

is hij dan voorzien van watermelders met een 

doormelding via het gebouwensysteem, het 

beveiligingssysteem of het 

installatiebeheerssysteem? 

(Art. 32 Watermelders) 

 

 

 

 

Ja, in de archiefruimte is recent een 

watermelder geplaatst (zie foto) die door 

meldt naar een centraal meldkamer.   

 

 

6.3 Is er wel eens een lekkage geweest, waarbij het 
water door de muur, het plafond of door de 
vloer kwam? 
 
 

Neen 

 

 

 

In de archiefruimte is 1 vaste stellingkast (t.o. 

de kast voor BUZA) waar eerste rij dozen 

praktisch op de grond staan – risico bij 

waterindringing 

 

  

6.4 Zo ja, op welke wijze is de oorzaak van de 
lekkage weggenomen? 

n.v.t. 

- Zijn, voor zover toegepast, sprinklerinstallaties 

volautomatisch werkend? 

Zijn ze uitgevoerd met sprinklerkoppen die zich 

aan het plafond en in de stellingen of in de 

rekken bevinden? 

n.v.t.  
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Zijn er open of gesloten sprinklerkoppen 

toegepast? 

(Art. 30.2) 

n.v.t. 

- Zijn de middelen en voorzieningen voor het 

doven en vertragen van brand, bedoeld in art. 

30.1 en art. 30.2, geschikt om de schadelijke 

gevolgen daarvan voor de aanwezige 

archiefbescheiden te beperken? 

(Art. 30.3 Brandveiligheid) 

 

Ja zie vraag 4.3.3 

7. Maatregelen tegen onbevoegde betreding en ontvreemding van archiefbescheiden  

7.1 Welke maatregelen heeft de zorgdrager 

genomen tegen ongeautoriseerde toegang tot 

de archiefruimte? 

Zijn deze doeltreffend? 

(Artikel 35. Maatregelen tegen 

ongeautoriseerde toegang) 

 

Technische maatregelen: Ja, afgesloten en te 

openen met speciale sleutel die in 

sleutelkastje DIV ligt (sleutelkluisje overdag 

open). Kluisdeur valt niet zelf dicht en 

personeelsingang (tokenslot) dicht bij – er 

lopen veel mensen langs de kluis.  

 

Constructieve maatregelen: zware metalen 

kluisdeur  

 

Personele maatregelen: heeft het personeel 

een verklaring van goed gedrag en een 

geheimhoudingsplicht?  Ja, ook extern 

ingehuurde medewerkers.  

 

Voorschriften: calamiteitenplan en 

sleutelprotocol aanwezig. De niet automatisch 

dicht vallende deur vormt een risico - deur 

stond veel open tijdens inspectie terwijl 

medewerkster dossiers zocht.  

Oordeel:  Bijna voldoende (zie hierboven bij 

voorschriften) 

7.2 Voldoen de toegangsdeuren in een 

archiefruimte en het hang- en sluitwerk daarop 

aan klasse 3 volgens NEN 5088:1994/C2:1996 

nl? 

(Artikel 46.1 Inbraakpreventie) 

Volgens Van Barneveld “is alles geborgd 

volgens vergunning en normering”.  

7.3 Voldoen externe scheidingsconstructie en gevel-

elementen aan weerstandsklasse 4 of hoger 

volgens NEN 5096:2012/A1:2015 nl? (Artikel 

46.2 Inbraakpreventie) 

Zie antwoord bij 7.2. (volgens Van Barneveld) 
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Bijlage 2: Checklist Archiefruimte Boom & Bosch Breukelen op 20-1-2020 

 

 

 

 

 

De Archiefwet 1995 stelt regels en voorschriften aan de bouw en verbouwing van de ruimten 

waarin archieven bewaard worden. Voor archiefbescheiden die op termijn vernietigd worden, 

gelden slechts enkele algemene eisen. De bewaring van archiefbescheiden die, zoals aangewezen 

in een geldige selectielijst voor blijvende bewaring in aanmerking komen, moet aan hogere 

kwaliteitseisen voldoen. Deze bescheiden moeten ook in speciale ruimten worden bewaard.  

 

De Archiefregeling en archiefruimten 

Na twintig jaar worden archiefbescheiden die blijvend bewaard moeten worden, overgebracht naar 

een archiefbewaarplaats. Zolang dat nog niet is gebeurd, moeten deze bescheiden in een speciaal 

daartoe ingerichte archiefruimte worden bewaard. Voor deze archiefruimte geldt een aantal eisen. 

De ruimte moet voldoende beveiligd zijn tegen brand, inbraak en wateroverlast. Daarnaast moet er 

een systeem voor klimaatbeheersing in de ruimte zijn. Deze eisen zijn uitgewerkt in de 

Archiefregeling (artikelen 27 tot en met 46 en de overgangs- en slotbepalingen). 

 

Checklist archiefruimten 

Op grond van de Archiefregeling is een checklist samengesteld voor het toetsen van 

archiefruimten. Deze checklist dient als inspectie-instrument maar kan ook door zorgdragers 

worden gebruikt om zelf na te gaan in hoeverre hun archiefruimte voldoet en welke aanpassingen 

er gedaan moeten worden. In de checklist zijn de voorschriften systematisch gerangschikt op 

onderwerp. Daar waar mogelijk is bij het voorschrift ook de bijbehorende toelichting opgenomen.  

 

- De tabel is om praktische redenen opgesteld als vragenlijst, en wijkt daarmee af van de 

letterlijke tekst van de Archiefregeling. De artikelen zijn in een meer logische en 

samenhangende volgorde gezet.  

- Een aanduiding in vet geeft een (verwijzing naar de) Toelichting op de Archiefregeling aan. 
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- De letterlijke tekst van de Archiefregeling is terug te vinden in de Staatscourant 2010 nr. 70, 

6 januari 2010, laatstelijk gewijzigd Staatscourant nr. 31195, 11 november 2013. 

 
 

1. Algemeen 

1.1 Aan een in deze regeling opgenomen 

voorschrift dat moet worden toegepast om 

te voldoen aan een met betrekking tot een 

archiefruimte gestelde eis, behoeft niet te 

worden voldaan, voor zover anders dan 

door toepassing van dat voorschrift de 

archiefruimte ten minste dezelfde mate 

van veiligheid, bescherming tegen water, 

klimaatbeheersing en milieuhygiëne biedt, 

als is beoogd met het betrokken 

voorschrift. 

(Artikel 27. Algemene 

buitentoepassingstelling) 

n.v.t 

1.2 

 

Is van een of meerdere voorschriften voor 
archiefruimten ontheffing verleend? 
 
Zo ja, van welke voorschriften en welke 

compenserende maatregelen zijn er 

getroffen? 

(Artikel 57 [Ontheffing] en artikel 59.2 

Overgangsrecht) 

Neen 

 

 

n.v.t. 

2. Beheer 

 

2.1 

 

Is er een bouwtekening aanwezig van de 
archiefruimte? 
Toelichting: Als er een bouwtekening 
beschikbaar is, dan kan een deel van de 
volgende vragen aan de hand van de 
bouwtekening worden beantwoord. 
 

 

Onbekend/niet aangeleverd.  

 

De semi-statisch archiefbeheerder heeft wel 

een kopie toegezonden van een bestuurlijk 

voorstel tot vaststellen van een 

archiefverordening volgens AW 1962 en voor 

het aanwijzen van een archiefbewaarplaats als 

bedoeld in AW 1962. 

 

Verder bevindt zich in het archief Breukelen van 

1989-1999 een notitie van de archivaris Fenna 

Brouwer, waarin ze schrijft dat de 

archiefbewaarplaats Breukelen in 1963 is 

gebouwd. In dezelfde notitie staat dat de 

archiefbewaarplaats niet voldoet aan de huidige 

eisen van AW 1995 – ze verwijst daarvoor naar 

een bijgevoegd rapport van 1988. Ook is de 

capaciteit onvoldoende. Ze stelt voor om de 

plannen voor verbouwing en herinrichting uit te 

stellen tot er duidelijkheid is over de 

gemeentelijke herindeling in de loop van 1997. 
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Op 28 januari 2004 is goedkeuring gegeven 

door de archiefinspectie van de provincie 

Utrecht voor een aanpassing van de 

archiefruimte met o.a. de klimatologische 

aanpassingen en herinrichting van de 

archiefruimte (i.v.m. geconstateerde schimmel). 

 

Zie toegezonden digitale A0-tekening v.d. 

aanpassingen in 2004.  

2.2 Is er een calamiteitenplan, waarin is 
opgenomen op welke wijze moet worden 
gehandeld in geval van wateroverlast of 
brand?  
 

Ja van 2017 

2.3 Zo ja, welke maatregelen bevat het plan 
om de archieven te evacueren of te 
beschermen? 
 

Zie vastgesteld calamiteitenplan 2017 

2.4 Worden in de ruimte archiefbescheiden 
beheerd die op grond van de vastgestelde 
selectielijst voor blijvende bewaring in 
aanmerking komen en bescheiden die voor 
vernietiging in aanmerking komen? 
 

Toelichting: Als kan worden aangetoond 

dat het uitsluitend om te vernietigen 

archiefbescheiden gaat, hoeft de checklist 

niet te worden doorgelopen. (Zie definitie 

archiefruimte art.1.e. Aw 1995). 

Ja (en archiefbescheiden die te zijner tijd 

vernietigd mogen worden).  

- Voor het schoonmaakregime, zie  5.10.  

3. Bouwkundige voorzieningen 

3.1 Is het gebouw waarin een archiefruimte is 

of wordt gesitueerd, door zijn locatie, aard 

en bouwwijze zo goed mogelijk 

gevrijwaard van risico’s van: 

 

 

 

 

 

a. brand; 

 

b. overstroming; en 

c. vochtindringing door opkomend grond-, 

regen- of rioolwater, alsmede van elke 

overige vorm van wateroverlast? 

Locatie: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

Aard: Archiefkelder – bevindt zich onder 

rechtervleugel en parkeerterrein rechts. De 

linker en rechtervleugel van het historische 

monument en landhuis Boom & Bosch zijn in 

tachtiger jaren van de vorige eeuw 

aangebouwd.  

Bouwwijze: Beton   

Ja, zie Calamiteitenplan 2017 

Deels  wel CO-2 brandblusapparaten voor 

kleine lokale brand maar geen brandslang 

Vochtindringing is het risico dat het meest 

aannemelijk lijkt gezien de locatie van het vm. 

landgoed dicht bij de Vecht en de locatie in de 

kelder en o.b.v. ervaringen rond de 

eeuwwisseling (schimmel in het archief). 

Overigens is de Vecht nooit overstroomd.  

file:///C:/Users/steen458/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WGLJ02VI/20160530%20Actualisatie%20Werkwijzer.docx%23vraag_39


 
 

26 
Definitief Archiefinspectie archiefruimten april 2020 

 

(Artikel 28. Situering) 

3.2 

 

Is de vloerbelasting van een archiefruimte 

berekend op het maximale gewicht van de 

daarop staande inrichting inclusief archief-

bescheiden? 

(Artikel 42. Maximale vloerbelasting) 

Ja. In 2004 is de aangepaste archiefruimte (en 

aannemelijk is ook de vloer) goedgekeurd door 

de provinciale archiefinspectie.   

3.3 Lopen er kabels, leidingen of kanalen door 

de archiefruimte? 

Zijn deze uitgevoerd als opbouw? 

(Artikel 33.1.a Kabels, leidingen en 

kanalen) 

 

Zo niet, dateert de archiefruimte dan van 

vóór de inwerkingtreding van de 

Archiefregeling? 

(Artikel 59.1 Overgangsrecht) 

Ja 

 

Ja 

 

 

 

Ja voor 1995 gebouwd en verbouwd in 2004. 

 

3.4 Dienen deze kabels, leidingen of kanalen 

alleen voor noodzakelijke voorzieningen in 

de archiefruimte zelf? 

(Artikel 33.1.b Kabels, leidingen en 

kanalen) 

 

Zo niet, dateert de archiefruimte dan van 

vóór de inwerkingtreding van de 

Archiefregeling? 

(Artikel 59.1 Overgangsrecht) 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

3.5 

 

 

Worden de benodigde kabels, leidingen of 

kanalen, voor een noodzakelijke 

voorziening die zich in een compartiment 

bevindt, door het overige gedeelte van de 

archiefruimte gevoerd? 

Toelichting: Elke doorvoering is een 

aantasting van de brand- en 

waterwerendheid van de 

scheidingsconstructies en vormt daarnaast 

een risico voor de klimaatbeheersing, 

indringing van micro-organismen, 

enzovoorts. 

(Artikel 33.2 Kabels, leidingen en kanalen) 

 

 

Ja, maar wel brandwerend beveiligd en met 

elke twee vierkante meter een rookmelder 

tevens warmtemelder. De ventilatie is afgedekt 

met een (wasbare) doek, zodat ze beschermd is 

tegen stof.  
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3.6 Hoeveel toegangsdeuren zijn er tot de 

archiefruimte? 

één toegangsdeur 

Er zijn ook 2 metalen vluchtdeuren. 

3.7 Om wat voor deuren gaat het? 
 
 
 
 

 
 

Loopdeur(en): 

Overheaddeur(en): 

 

 

 

Anders: afgesloten toegangsdeur die toegang 

geeft tot een gangetje waarin op het eind een 

stevige metalen afgesloten kluisdeur zit (zie 

foto).  

 

 

3.8 Zijn de deuren in een archiefruimte 

zelfsluitend? 

(Artikel 34 Deuren) 

Neen 

3.9 Draaien de deuren, voor zover draaiend 

uitgevoerd, naar buiten toe open? 

(Artikel 34. Deuren) 

 

Neen, naar binnen  

4. Maatregelen tegen schade door brand 

4.1. Brandpreventie 

4.1.1 Geldt in de archiefruimte een rookverbod? 

(Artikel 31. Rookverbod) 

 

Hoe is dit kenbaar gemaakt? 

Ja.   
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 Niet apart kenbaar gemaakt op 

toegangsdeur archiefruimte volgens DIV want 

rookverbod is geldig voor het hele gebouw.   

4.1.2 Is de archiefruimte voorzien van 

rookmelders en een brandmeldinstallatie 

met een automatische doormelding naar 

de brandweer?  

Wordt de brandmeldinstallatie beheerd 

overeenkomstig NEN 2654-1:2015 nl? 

(Artikel 30.6 Brandveiligheid) 

 

Toelichting: Rookmelders zorgen ervoor 

dat een brand eerder wordt gedetecteerd 

dan alleen met een sprinklerinstallatie. 

Automatische doormelding naar de 

brandweer en het zeer frequent 

automatisch testen van het signaal van de 

doormelding, verzekeren een tijdige 

detectie van de brand door de brandweer. 

Deze kan dan zo snel mogelijk ter plaatse 

zijn om de brand te blussen.  

Ja, deze meten ook de warmte (i.h.k.v. 

brandpreventie) en hangen op bijna elke 2 

vierkante meter.   Zie foto hieronder. 

 

 

4.1.3 Bevinden zich in de archiefruimte 

materialen en/of apparaten die 

brandgevaar kunnen veroorzaken? 

(Artikel 30.7 Brandveiligheid) 

 

 

Neen/Ja 

In de archiefruimte bevindt zich vlak bij de deur 

een groepenkast; deze is waterdicht en 

gefabriceerd met zelfdovend materiaal volgens 

het elektrotechnisch onderhoudsbedrijf Van 

Barneveld.  

Ze is onlangs geplaatst en voldoet aan de 

normen van brandveiligheid en hangt samen 

met alarmeringsapparatuur bij de 

uitgang/toegangsdeur (zie foto links). 

 

 

 

 

4.1.4 

 

Worden zich eventueel in de archiefruimte 

bevindende computers buiten bedrijfstijd 

spanningsvrij gehouden? 

(Art.36, toelichting) 

Neen, er zijn geen computers aanwezig 

4.1.5 Worden zich eventueel in de archiefruimte 

bevindende transportmiddelen met 

elektromotor buiten bedrijfstijd buiten de 

archiefruimte geplaatst? 

(Art. 36, toelichting) 

Neen, er zijn geen transportmiddelen met 

elektromotor aanwezig. 
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4.2. Brandveilige constructie 

4.2.1 Hebben de in- en uitwendige scheidings-

constructies van een archiefruimte een 

brandwerendheid van ten minste 60 

minuten volgens NEN 6069:2011 nl, dan 

wel, voor zover gelet op de aard van de 

scheidingsconstructie van toepassing,  

NEN 6071:2001 voor betonconstructies, 

NEN 6072:1991/A1:1997 nl,  

NEN 6072:1991/A2:2001 nl,  

NEN 6072:1991/C1:2004 nl,  

NEN 6072:1991/C2:2005 nl  voor 

staalconstructies of  

NEN 6073:1991/A1:1997 nl,  

NEN 6073:1991/A2:2001 nl, 

NEN6073:1991/C1:2005 nl voor 

houtconstructies? 

(Art. 43.1 Brandveiligheid) 

Ja, volgens de externe deskundige van het 

elektrotechnisch onderhoudsbedrijf Van 

Barneveld  mogen we aannemen dat er 

sprake is van tenminste 60 minuten 

brandwerendheid.  

 

De muren zijn heel dik en van beton en alle 

doorvoeringen zijn brandwerend gemaakt.  

 

Verder zijn er geen houtconstructies m.u.v. een 

plaat geschilderd wit hout achterin in de 

archiefruimte tegen de muur die grenst aan de 

aparte klimaatruimte.   

4.2.2 Voldoet de bijdrage tot de 

brandvoortplanting van in- en uitwendige 

scheidingsconstructies ten minste aan 

klasse 2 volgens NEN 6065:1991/A1:1997 

nl en NEN 6065:1991/C1:1992 nl? 

(Art. 30.4 Brandveiligheid) 

Ja dit klopt (volgens het elektrotechnisch 

onderhoudsbedrijf Van Barneveld) 

4.2.3 

 

Zijn ventilatie- of 

luchtbehandelingskanalen voorzien van 

brandkleppen die voldoen aan NEN-EN 

1366-1:19994 en NEN-EN 1366-2:19995?  

(Art. 30.5 Brandveiligheid) 

Ja (en recent ook brandwerend gemaakt – zie 

toegezonden rapport (Logboek brandwerende 

afdichtingen B&B) door Van Barneveld.  

 

4.2.4 

 

Voldoet de bijdrage tot de 

brandvoortplanting van de inrichting aan 

klasse 2 volgens NEN 6065:1991?(Art. 

43.2 Brandveiligheid) 

 

Ja, is ook gecontroleerd (zie toegezonden 

rapport door Van Barneveld en de daarvoor 

geplaatste stickers op muren). NB: de 

archiefinspecteur waarschuwt dat de stickers 

van de muren kunnen vallen.  

4.2.5 

 

Is in één of meer van de aangrenzende 
ruimten apparatuur of materiaal aanwezig 
met een verhoogd risico op brand? 
 

Ja/neen, in de aangrenzende ruimte staat de 

klimaatapparatuur voor de archiefruimte 

opgesteld (toegangsdeur zit in de archiefruimte 

).  

In de archiefruimte zitten op 3 plaatsen 

ventilatie voorzieningen tussen klimaatruimte 

en archiefruimte.  

 
4 Deze NEN norm zal worden vervangen door: NEN-EN 1366-1:2008 en, NEN-EN 1366-1-2014 en, NEN-EN 

1366-1:2014 
5 Deze NEN norm zal worden vervangen door NEN-EN 1366-2:2010 en, NEN-EN 1366-2:2015, NEN-EN 

1366-2:2014. 
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In de archiefruimte, vlak naast de toegangsdeur 

(zie foto linksonder) hangt een CO-2 blusser en 

in de klimaatruimte hangt een 

rookmelders/warmtemelder  en is een 

watermelder (zie foto linksboven). 

 

4.3. Brandblusmiddelen 

4.3.1 Is de archiefruimte voorzien van 

deugdelijke en, mede gelet op de aard, 

oppervlakte en inhoud van de 

archiefruimte, doelmatige middelen of 

voorzieningen voor het doven en vertragen 

van brand? 

Zijn er in ieder geval voldoende en 

zichtbaar gemarkeerde draagbare 

blustoestellen? 

Poeder- of schuimblussers zijn niet 

toegestaan. 

(Art. 30.1 Brandveiligheid) 

 

Oppervlakte archiefruimte: 190 m2 (achterste 

ruimte meer doorgebroken muur = 43 m2) 

 

Inhoud (capaciteit) archiefruimte: 632 m. 

 

Soort draagbare blustoestellen: twee CO2-

blussers waarvan 1 voorin en 1 achterin 

 

Brandslanghaspel(s), lengte:  Niet aanwezig 

in het pand volgens Van Barneveld omdat het 

een monument is. Verder is detectie vanuit/via 

de brandweer binnen 14 minuten aanwezig 

volgens Van Barneveld. 

 

Sprinklerinstallatie:  niet aanwezig:   

Anders:  n.v.t. 

Oordeel:  (Deels) Voldoende 

4.3.2 Zijn, voor zover toegepast, sprinkler-

installaties volautomatisch werkend? 

N.v.t 
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Zijn ze uitgevoerd met sprinklerkoppen die 

zich aan het plafond en in de stellingen of 

in de rekken bevinden? 

Zijn er open of gesloten sprinklerkoppen 

toegepast?  (Art. 30.2 Brandveiligheid) 

 

 

 

n.v.t. 

4.3.3 Zijn de middelen en voorzieningen voor het 

doven en vertragen van brand, bedoeld in 

art. 30.1 en art. 30.2, geschikt om de 

schadelijke gevolgen daarvan voor de 

aanwezige archiefbescheiden te beperken? 

(Art. 30.3 Brandveiligheid) 

 

Ja (voor het grootste deel want meerdere 

CO-2 blussers aanwezig.   Zie foto hieronder – 

CO-2 blusser naast ijzeren vluchtdeur.  

 

 

4.3.4 Zijn in of in de nabijheid van de 

archiefruimte brandslanghaspels aanwezig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn, indien de haspels zich in de 

archiefruimte bevinden, deze toegepast 

met droge blusleidingen waarvan de 

aansluiting zich buiten de archiefruimte 

bevindt? 

(Art. 43.3 Brandveiligheid) 

 

Neen, zie vraag 3.1.  

 

De dichtstbijzijnde brandhaspel zit op de 

begane grond bij de vm. receptie en 

ontvangstbalie, rechts van de hoofdingang.  

De slang is meestal 20 meter lang en de worp 

10 meter. Hiermee zal men hooguit de 

kantoorruimte van DIV bereiken in het 

souterrain waar de toegangsdeur zit tot de 

archiefruimte.  

De voorziening is niet effectief voor het blussen 

van brand in de archiefruimte.  

N.v.t.  

5. Maatregelen tegen schade door vervuiling en verval (klimaat) 

5.1 

 

Is de ruimte voorzien van 

klimaatapparatuur? 

Ja – zie foto’s tekening aanpassingen 2004 
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Zo ja, van welk type en waar is deze 
geplaatst?   In de klimaatruimte – zie 
foto detail tekening van 2003/2004 
rechts.  
 

 

5.2 Is de klimaatapparatuur in een 

archiefruimte zodanig uitgevoerd dat: 

a. via de kanalen ervan geen water, stof, 

vuil of ongedierte kunnen doordringen; en 

b. geen onderlinge besmetting van 

compartimenten kan ontstaan met 

schimmels of andere micro-organismen? 

(Artikel 39.1 Klimaatapparatuur) 

 

Ja – ventilatie in de archiefruimte bij plafond is 

afgekoofd met wasbaar doek (zie foto bij 3.5). 

Er is op 3 plaatsen ventilatie tussen 

klimaatruimte en archiefruimte (zie foto 

hieronder en links);  kan overigens wel 

onderlinge besmetting mogelijk maken !!  

 

 

5.3 Heeft de relatieve luchtvochtigheid van 

archiefruimten een zo constant mogelijke 

waarde van tussen de 40 en 60%? 

 

Varieert de temperatuur tussen de 16°C en 

20°C?  

 

Worden deze waarden weleens 

overschreden? 

 

Zo ja, hoe vaak en hoeveel? 

Ja, tijdens de archiefinspectie 49 % 

 

 

Ja, tijdens de inspectie was de 

temperatuur 17.7 graden Celsius 

 

Neen volgens de archiefbeheerder (DIV) 

 

Zie bijlage met logfile dataloggers van 

2019 met uiterste waarden en 

gemiddelden. Zijn goede waarden. 
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Norm: Een overschrijding tot 25°C 

gedurende ten hoogste 10 etmalen per jaar 

is toegestaan. 

(Artikel 45a. Relatieve luchtvochtigheid en 

temperatuur van archiefruimten) 

5.4 Is de archiefruimte voorzien van een 

goedwerkende thermometer en 

hygrometer? 

 

Norm: Haarhygrometers zijn niet 

toegestaan. 

(Artikel 45. Meetinstrumenten klimaat) 

 

Ja, er hangt op 3 plaatsen een lokale 

datalogger van DIV – zie foto hieronder. 

 

 

5.5 Wordt de deugdelijke werking van alle in 

de archiefruimte aanwezige 

meetapparatuur voor relatieve 

luchtvochtigheid en temperatuur 

regelmatig gecontroleerd? 

 

Zo ja, hoe vaak? 

(Artikel 39.1 Klimaatapparatuur) 

Neen nog niet, de archiefbeheerder (DIV) 

heeft bij de archiefinspectie van de 

archiefruimte in Maarssen doorgegeven dat hij 

het periodiek kalibreren en ijken van de 

dataloggers die in 2017 zijn aangeschaft nog 

moet regelen. 

Zie antwoord hierboven.  

 

5.6 Worden de meetgegevens geregistreerd en 
gemonitord en bewaakt? 
Zo ja, op welke wijze? 

 

Ja   

 

Wekelijks wordt het e.e.a. gecontroleerd door 

de archiefbeheerder (DIV) en m.b.v. software in 

een logfile geplaatst.  

5.7 Bevinden zich in de archiefruimte 

materialen, apparaten of stoffen die: 

a. de temperatuur en de luchtvochtigheid 

nadelig kunnen beïnvloeden; 

Stofzuiger 

papierversnipperaar 

kopieerapparaten 

printers 

houten stellingen 

afgedankt meubilair 

schoonmaakartikelen 

 

 

Neen 
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textiele voorwerpen (vlaggen, vaandels), 

nitraatfilm 

acetaatfilm 

anders. 

 

b. verontreiniging kunnen verspreiden; 

 

c. insecten of micro-organismen kunnen 

aantrekken; of 

 

d. archiefbescheiden op een andere wijze 

kunnen beschadigen of de degradatie 

ervan bevorderen? 

(Artikel 36.1 Algemene milieu- en 

klimaatvoorschriften) 

 

 

 

 

Neen 

 

 

Neen 

 

 

Neen 

 

 

 

5.8 Zijn in de archiefruimte bouw- en 

afwerkmaterialen toegepast waaruit 

schadelijke gassen kunnen vrijkomen of die 

op andere wijze schade aan de 

archiefbescheiden kunnen veroorzaken of 

waarvan een redelijk vermoeden bestaat 

dat zij in de toekomst schade kunnen 

veroorzaken? 

(Artikel 36.2 Algemene milieu- en klimaat-

voorschriften) 

Neen 

 

houtvezelplaten (spaanplaat) 

kunststoffen 

anders. 

5.10 Wordt de archiefruimte regelmatig en 

zorgvuldig schoongemaakt? 

(Artikel 37, toelichting) 

Ja Stofzuigen als noodzaak aanwezig is. 

Tweemaal per jaar alles 

5.11 Zijn archiefstellingen in een archiefruimte 

zodanig geplaatst van 

a. elkaar, van wanden en plafonds alsmede 

van de overige inrichting, dat steeds 

voldoende luchtcirculatie mogelijk is ter 

voorkoming van schimmels of andere 

micro-organismen; 

 

 

 

 

 

Ja,  de archiefkasten staan ca. 4 cm van de 

muur doordat er een klein opstaand randje op 

de vloer  zit en er nog een stalen constructie 

achter de kasten zit (zie foto hieronder).  
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b. verlichtingselementen, dat geen voor de 

archiefbescheiden schadelijke 

warmteontwikkeling kan plaatsvinden; of  

 

 

c. doorvoeringen door 

scheidingsconstructies, dat eventuele 

branddoorslag geen direct gevaar voor de 

archiefbescheiden oplevert? 

(Artikel 40. Plaatsing archiefstellingen) 

Ja – verder weliswaar geen TL lampen 

vervangen door ledverlichting zoals in de 

archiefruimte van Maarssen, maar betreding 

van de ruimte is gering (in vergelijking tot 

Maarssen).  

 

Ja, zie vraag 3.3, 3.4. en 3.5 alsmede 4.2 en 

het recente rapport van Van Barneveld over 

verbeteringen v.w.b. brandkleppen en 

brandwerend maken van doorvoeringen (zie 

bijlage X) 

 

5.12 Zijn er geen archiefbescheiden geplaatst op 

het topbord van de archiefstellingen? 

(artikel 40, toelichting) 

 

 

 

Neen, tussen archiefdoos en plafond zit ca.  

20-25 cm ventilatieruimte. Van enkele kasten 

zit de onderste plank wel vrijwel direct op de 

vloer, bij anderen weer niet (zie foto hiernaast) 

 

 

5.13 Worden magnetische gegevensdragers 

voor archiefbescheiden bewaard in een 

gesloten constructie die tegengaat dat voor 

de archiefbescheiden schadelijke 

elektromagnetische straling deze 

constructie kan binnendringen? 

(Artikel 41. Kasten voor magnetische 

gegevensdragers) 

Neen deze staan ook niet in deze ruimte 

5.14 Wordt de luchtinhoud van een 

archiefruimte ten hoogste eenmaal per 

etmaal ververst?(Artikel 44. Luchtkwaliteit) 

Ja, volgens medewerker van extern 

elektrotechnisch bedrijf Van Barneveld wordt 

het minimaal 20 keer per etmaal ververst.  

6. Maatregelen tegen water 

6.1 Heeft bij ondergronds bouwen van een 

archiefruimte de waterindringing in het 

bouwmateriaal een waarde die 

onschadelijk is voor de bewaring van 

archiefbescheiden, gemeten volgens: 

a. ISO-DIS 7031:1983 of NPR 2877:1991 

voor beton; 

Onbekend; maar volgens het elektrotechnisch  

onderhoudsbedrijf Van Barneveld is dit geborgd 

door goede water- en vochtdetectie. 
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b. NEN 2778:1991 voor andere 

bouwmaterialen6? 

(Artikel 29. Normen voor ondergronds 

bouwen) 

6.2 Indien de archiefruimte (zich) of 

a. deels of geheel beneden het maaiveld 

bevindt; en/of 

b. voorzien is van een sprinklerinstallatie; 

en/of 

c. zich één of meerdere slanghaspels erin 

bevinden 

is hij dan voorzien van watermelders met 

een doormelding via het 

gebouwensysteem, het 

beveiligingssysteem of het 

installatiebeheerssysteem? (Art. 32 

Watermelders) 

 

Ja 

 

Neen 

 

Neen 

Ja, op 2 plaatsen in de archiefruimte, bij de 

uitgang/toegangsdeur tot de archiefruimte en 

bij de toegangsdeur vanuit de archiefruimte tot 

de ernaast gelegen klimaatruimte.   

6.3 Is er wel eens een lekkage geweest, 
waarbij het water door de muur, het 
plafond of door de vloer kwam? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ja, 1x tussen 2000 en 2003 is de ruimte leeg 

geweest i.v.m. lekkage die schimmel had 

veroorzaakt en is de ruimte aangepast (zie ook 

vraag 2.1)  Ook het klimaat en de 

luchtvochtigheid is toen meegenomen.  

Afbladdering en vocht of roest door vocht op 2 

plaatsen (plafond bij ingang en klein stukmuur) 

– zie foto hiernaast en hieronder.  

 

6.4 Zo ja, op welke wijze is de oorzaak van de 
lekkage weggenomen? 
 

Via uitplaatsing van het hele archief en 

herinrichting met nieuwe toetsing van de 

provinciale archiefinspecteur in 2004. Er is ook 

gammastraling toegepast op beschimmeld 

archief. 

- Zijn, voor zover toegepast, sprinkler-

installaties volautomatisch werkend? 

N.v.t.  zie (vraag 4.3.2) 

 

 
6 Deze NEN norm zal worden vervangen door NEN-EN-ISO 10211-1:1995, NEN-EN-ISO 10211-2: 2001, 

NEN-EN-ISO 12572: 2001, NEN 2778:2014 nl en NEN 2778:2015 nl. 
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Zijn ze uitgevoerd met sprinklerkoppen die 

zich aan het plafond en in de stellingen of 

in de rekken bevinden? 

Zijn er open of gesloten sprinklerkoppen 

toegepast?  (Art. 30.2) 

N.v.t. (zie hiervoor) 

 

N.v.t. (zie hiervoor) 

- Zijn de middelen en voorzieningen voor het 

doven en vertragen van brand, bedoeld in 

art. 30.1 en art. 30.2, geschikt om de 

schadelijke gevolgen voor de aanwezige 

archiefbescheiden te beperken? 

(Art. 30.3 Brandveiligheid) 

Ja/neen (CO-2 blussers voor plaatselijk 

blussen brand in de archiefruimte zijn aanwezig 

maar een brandslang/waterblusser ontbreekt). 

(vraag 4.3.3) 

7. Maatregelen tegen onbevoegde betreding en ontvreemding van archiefbescheiden  

7.1 Welke maatregelen heeft de zorgdrager 

genomen tegen ongeautoriseerde toegang 

tot de archiefruimte?  Zijn deze 

doeltreffend? 

(Artikel 35. Maatregelen tegen 

ongeautoriseerde toegang)   Zie foto’s 

hieronder. 

 

 

Technische maatregelen: beveiligingsinstallatie 

met doormelding – firma Chub Varell (zie foto 

hieronder) 

 

Constructieve maatregelen: sleutels/sloten 

Personele maatregelen: heeft het personeel een 

verklaring van goed gedrag en een 

geheimhoudingsplicht?  Ja, ook voor ingehuurd 

personeel. 

Voorschriften, calamiteitenplan, protocollen en 

reglementen: Calamiteitenplan 2017 en 

sleutelprotocol (zie bijlage X) 

Oordeel: Voldoende 

 

7.2 Voldoen de toegangsdeuren in een 

archiefruimte en het hang- en sluitwerk 

daarop aan klasse 3 volgens NEN 

5088:1994/C2:1996 nl? (Artikel 46.1 

Inbraakpreventie) 

Ja volgens elektrotechnisch onderhoudsbedrijf 

Van Barneveld wordt “alles geborgd volgens 

vergunning en normering”.  

7.3 Voldoen externe scheidingsconstructie en 

gevelelementen aan weerstandsklasse 4 of 

hoger volgens NEN 5096:2012/A1:2015 

nl? (Artikel 46.2 Inbraakpreventie) 

Ja – idem - zie antwoord 7.2.  

 


