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Onderwerp: Aanvulling voor wijziging van nieuw art. 21 HHR
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Aan het Moderamen LV ten behoeve van LV-2013
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Graag vragen wij uw moderamen nog aandacht voor een materie die verband houdt met enkele
aspecten van archiefbeheer welke ook de belangenbehartiging van onze Commissie raakt.
Dit betreft met name enerzijds het beheer van archief gedurende de periode dat er een Landelijke
Vergadering is en de stukken daarvan onder berusting zijn van de scriba LV alsook anderzijds het
beheer van deze en andere NG-stukken (historische cq statisch documenten) nadat ze zijn
overgedragen aan het Landelijk Archief NGK en waarvan de belangen worden behartigd door
een archiefinstelling i.c. de Landelijk Archivaris.
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Aanleiding daartoe is het voorstel van uw moderamen aan de LV-2013 tot wijziging van het
Huishoudelijk Reglement, als onderdeel van uw ‘Rapport met het oog op de LV-2013’, dd.
September 2013, code LV 2013-01.01.01, pag.16.
In concreto willen we enkele aanvullende suggesties ter tafel brengen voor onderdeel b (benoemen
medewerker m/v) en onderdeel c (nieuw artikel 21 HHR).
Deze suggesties worden niet zonder reden vermeld, aangezien deze bedoeld zijn om afdoende de
status van de aangegeven specifieke documenten te kunnen behartigen en daartoe op de hoogte te
zijn van de daaraan verbonden verantwoordelijkheden.
Als zodanig willen we deze suggesties als voorstellen aan de LV 2013 doen, waarbij onze
Commissie meent ervan uit te mogen gaan dat een goede, effectieve en afdoende regeling ten
aanzien van bijzondere archiefdocumenten ook door uw moderamen wordt voorgestaan.
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De suggesties van de Commissie voor Archief en Documentatie in blauw aangegeven zijn:
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Aanvulling bij onderdeel b) benoemen medewerker m/v
iii.
de medewerker is belast met de procesmatige, secretariële en vergadertechnische
ondersteuning van het moderamen LV;
iv.
de secretariële ondersteuning wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
scriba LV en voorts wordt in overleg met de beheerder van het Landelijk Archief zorg
gedragen voor adequate archivering van alle stukken die de LV en het moderamen LV
betreffen tot het tijdstip van overdracht daarvan aan het Landelijk Archief.
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Aanvulling bij onderdeel c) nieuw artikel 21 HHR:
Bij (2): aanvulling:
De verslagen van comité-zittingen gaan na ondertekening door de eerste preses en de
scriba die de verslagen in (zijn) portefeuille heeft, na afloop van de Landelijke
Vergadering, naar het Landelijk Archief en zijn voor tenminste een periode van
20 jaar niet-openbaar, tenzij persoonlijke belangen voor direct betrokkene(n) zich
daartegen verzetten.
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Ter toelichting:
Voor de status en eventuele beschikbaarheid van een in aanvang vertrouwelijk document dient door het
orgaan dat het besluit neemt tot waarborgen van het bijzondere karakter van het document bekend te zijn voor
welke periode die status moet worden gehandhaafd i.c. dat ‘niet-openbaarheid’ geldt. Gedurende die periode
is er – behalve dan krachtens toestemming – geen raadpleging van het document mogelijk.
Van belang is dat het orgaan i.c. de LV dus bepaalt, op voorstel van het moderamen-LV, gedurende welke
periode het document ‘niet-openbaar’ is.
Door dit tevens te besluiten zal, door een archiefinstelling cq daartoe benoemde functionaris die het
archiefbeheer van de historisch/statische documenten behartigt, het document niet voor raadpleging alsook
voor ev. kopiëring van het (fysieke) document beschikbaar worden gesteld.
Het Landelijk Archief heeft in beginsel openbare documenten waarvoor de Landelijk Archivaris zorgdraagt,
krachtens de handelwijze zoals aangegeven in art. 4 van de Instemmingsverklaring voor het raadplegen
van het Landelijk Archief NGK (zie de bijlage).
In verband daarmee is juist ons voorstel om daartoe in lid 2 van nieuw art. 21 HHR te bepalen dat sprake is
van ‘niet-openbaarheid voor bepaalde tijd’.

Bij (3) aanvulling:
De verslagen van comité-zittingen kunnen worden geraadpleegd …. enz, zolang deze bij
de scriba LV verblijven.
Ter toelichting:
Vergaderstukken, verslagen en andere documenten zullen, zoals in het verleden het geval was, op zeker
moment ná afloop van de Landelijke Vergadering aan het Landelijk Archief worden overgedragen.
Bij dat (centrale) NGK-archief worden de LV-documenten beheerd en verkrijgen ze hun definitieve plaats
om vanuit een veilige bewaaromgeving in voorkomend geval te kunnen worden geraadpleegd.
Voorwaarden tot raadpleging zijn altijd de condities van de archiefbeherende instantie (in de bestaande
situatie het ADC voor openingstijden en aanwezigheid personeel voor facilitering ed) en de status die de
documenten hebben ten tijde van overdracht vanuit de actuele (dynamische) periode.
Is er geen beperking tot raadpleging gesteld bij overdracht, dan zijn de LV-documenten beschikbaar
(openbaar) en kunnen desgewenst worden gekopieerd.
Is er wel een beperking ten aanzien van de openbaarheid én voor een bepaalde periode dan geldt die
onverkort en wordt als zodanig gehanteerd door degene die de beheerder van het Landelijk Archief is.
Voor concrete uitvoering en belangenbehartiging zijn de onderdelen van de ‘Instemmingsverklaring
voor het raadplegen van het Landelijk Archief NGK’ van belang.
Deze instemmingsverklaring –protocol- wordt sinds april 2012 gehanteerd (en is overigens integraal als
bijlage bij het Verslag 2010-2012 van onze Commissie opgenomen).
Reden temeer om aan specifiek vertrouwelijke documenten een termijn van ‘niet-openbaarheid’ te
verbinden.

42
44

Bij (3) wijziging:
De scriba LV heeft de digitale versie van de Acta van comité-zittingen en deze verblijven
voor een bepaalde periode in een afgezonderde en beveiligde omgeving.
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Ter toelichting:
Zowel voor fysieke documenten met een bijzondere status als voor digitale documenten met dito status is
ook gedurende de periode dat deze onder verantwoordelijkheid bij de scriba LV berusten een afdoende
veiligheidsomgeving noodzakelijk.
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Wij hopen met bovenstaande voorstellen tot wijziging uw moderamen en de LV te dienen.
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De Commissie voor Archief en Documentatie NGK,
56
G.J.Bink
58

ds.J.Bouma

drs. J.W.Puttenstein

ds.D.Timmerman
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(specifieke onderdelen die verband houden met bovenstaand voorstel zijn vet weergegeven

Instemmingsverklaring voor het raadplegen van het Landelijk
Archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
1. Bronnenmateriaal
a.
Bescheiden die onderdeel zijn van het Landelijk Archief NGK ic de Landelijke
Vergadering (LV), haar Commissies en NG-organisaties kunnen worden geraadpleegd,
tenzij sprake is van de classering ‘niet-openbaar’;
b.
Bescheiden die aanvullend bij het Landelijk Archief zijn geplaatst van cq door
personen, andere NG-organisaties ed zijn – voor zover door dezen geen nadere
beperkingen zijn gesteld- voor raadpleging beschikbaar;
c.
Boeken, brochures ed, aanwezig in het Landelijk Archief, kunnen worden geraadpleegd;
dit geldt ook foto’s voor zover niet behorend tot geclasseerde bescheiden onder 1b.
d.
Geluidsdragers (video)tapes, cd/dvd’s) zijn te gebruiken voor zover de apparatuur op
het ADC beschikbaar is.
2. Raadpleging
a.
Raadpleging kan plaatsvinden na toestemming van de Landelijk Archivaris NGK
op basis van een –schriftelijk- verzoek dat tevens het onderwerp aangeeft;
b.
Raadpleegmogelijkheid vindt plaats op het ADC (Archief- en Documentatiecentrum te
Kampen) en rekening houdend met openingstijden, voorzieningen en andere
aanwijzingen van de archivaris van het ADC;
c.
Voor het raadplegen van bescheiden van het Landelijk Archief wordt/worden door
betrekkenen(n) de gegevens in het logboek Landelijk Archief-NGK vermeld; dit
logboek bevindt zich bij het Landelijk Archief.
4. Openbaarheid/niet-openbaarheid
a.
Bescheiden vermeld onder 1a, nl. van de Landelijke Vergadering, haar
Commissies en NG-organisaties zijn te beschouwen als bescheiden met
openbaarheid in algemene zin;
b.
Bescheiden vermeld onder 1b, nl. van personen en andere NG-organisaties zijn
openbaar in algemene zin tenzij door dezen bepalingen zijn gesteld of overeengekomen;
c.
Bescheiden onder 1a geclassificeerd als ‘vooralsnog niet-openbare bescheiden’ van
de Landelijke Vergadering, haar Commissies en NG-organisaties, en
bescheiden onder 1b, van personen en andere NG-organisaties waarbij
beperkingen zijn gesteld, zijn niet-openbaar behoudens uitdrukkelijke
toestemming voor raadpleging door de Landelijk Archivaris in verband met
specifiek onderzoek.
Ingeval sprake is van een overeenkomst van een afzonderlijk archief als bedoeld onder
1.b. dat is geplaatst bij het Landelijk Archief, worden de voorwaarden en condities voor
raadpleging daartoe volledig nagekomen en is een ieder gehouden om de daarvoor
vermelde procedure te hanteren voor ev. toestemming door de rechthebbende(n).
d.
Bij raadpleging voor onderzoek, studie ed is het niet toegestaan om afbeelding(en) in
welke vorm of op welke drager te maken van bescheiden als bedoeld onder 4c hiervoor;
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Verklaring cq protocol welke sinds april 2012 wordt gehanteerd door de Commissie voor Archief en Documentatie
NGK en de Landelijk Archivaris.

