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Biologische toets Notarieel Archief 

 

Wetten  en regelgeving 

De Archiefwet 1995 is de belangrijkste wet in Nederland die regels stelt op het gebied van de 

informatievoorziening van de centrale overheid. Daarnaast zijn er verschillende regelingen die voor het 

overbrengen van particuliere archieven specifieke regels stellen.  

Als gevolg van de huidige regelgeving dient, op het moment dat een archief in aanmerking komt voor 
overdracht, vooraf een biologische controle plaats te vinden.  
 
Voor het Notarieel Archief betekent dat er op locatie wordt gecontroleerd of het archief voldoet aan de 
vereiste normen, zoals de afwezigheid van schimmel en schadelijke bacteriën, ongedierte (zilver- en 
papiervisje) en de verpakking van de bescheiden. 
Deze biologische verontreinigingen kunnen een eventueel risico op besmetting van het eigen archief zijn 
of worden voor de ontvangende archiefbewaarinstelling, zoals Doc-Direkt te Winschoten.  
 
Controle Materiële Staat & Beoordeling 
De bemonstering zal worden uitgevoerd volgens de methodiek uit te voeren steekproefmethode van het 
Instituut Collectie Nederland (onderdeel van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed). 
 
De steekproefobjecten worden visueel gecontroleerd op aanwezigheid van schimmel. Bij de geringste 
twijfel zal een strijkmonster worden afgenomen (ARA-kit). Strijkmonsters worden maximaal 5 dagen in 
een broedstoof geplaatst en na 3 dagen en 5 dagen gecontroleerd op levensvatbaarheid.  
Indien biologische verontreinigingen aanwezig zijn, moet het archief eerst worden schoongemaakt, 
ontsmet of worden bestraald. 
 
Ontsmetten 

Het ontsmetten van archief verontreinigd door schimmel of plaagdiertjes vindt plaats door middel van 
gammadoorstraling door Synergy Health te Ede. 
 
Herverpakken 
De akten zijn geborgen in zuurvrije standaard archiefdozen (zie informatie Herverpakken Standaard 
Archief). 
 
Geldigheid 
Het heeft de voorkeur van Doc-Direkt om het gecontroleerd archief binnen 2 maanden na de 
toetsingsdatum over te dragen. 
 
Rapportage 
De rapportage omvat minimaal de volgende gegevens: 

- Gegevens van de steekproefobjecten 
- Gegevens van de genomen strijkmonsters 
- Advies of te nemen maatregelen (indien van toepassing) 
- Eindoordeel 

 
Aanvragen Offerte 
Voor het vervaardigen van een offerte zijn 2 items nodig: 

 de omvang van het te controleren archief (aantal archiefdozen of strekkende meters)  
 de bewaarlocatie (s) 

 
Voor het aanvragen van een offerte of het maken controle- afspraak kunt u contact opnemen met onze 
medewerker Allan S. Cramer Wimmenhove 
Gsm-nummer: 06 28571015 
e-mail: cramer@atelierhoogduin.nl  
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