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Archiefbeheer 
 
Dia beheert het moderne archief voor het College van Bestuur en het 
daaronder vallende ambtelijk apparaat. Dia bewerkt (of laat bewerken) de 
overgedragen facultaire archieven die permanent te bewaren zijn en 
draagt deze formeel over naar het Nationaal Archief.  
De Universiteitsbibliotheek (UBL) fungeert als dependance/bewaarplaats 
voor het Nationaal Archief (NA) en bewaart de oude archieven. De oude 
archieven gaan terug tot de oprichting van de Universiteit Leiden in 1575. 
DIA regelt het beheer conform de eisen geformuleerd in artikel 3, lid 1 
van de Regeling Archiefbeheer Universiteit Leiden.  
 
In het kader van een doelmatig archiefbeheer verricht DIA de volgende 
werkzaamheden: 
 


 Postdistributie locatie Rapenburg 70 
 Postregistratie met scanning en mogelijkheid van import van e-


mail et cetera 
 Archivering (digitaal) 
 Informatieverstrekking / managementinfo 
 Archiefbeheer (waarderen, selectie, vernietiging, verantwoording 


en inventarisatie) 
 Formele overdracht permanent te bewaren archief aan NA ter 


bewaring in UBL 
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Info 
 
 Bezoekadres 
 


Afdeling DIA 
Rapenburg 70 
Kamer A-4-02 
2311 EZ Leiden 


 
 Openingstijden 
 
 Op werkdagen bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur 
 
 Postadres 
  
 Universiteit Leiden 
 Afdeling DIA 
 Postbus 9500 
 2300 RA Leiden 
 
 E-mail 


 
 docman@bb.leidenuniv.nl 
 
 
 Ruimtes 
 
 De afdeling beschikt over de volgende archiefruimtes: 
 


Rapenburg 70: 
 
- C-0-02 
- A-4-02 
- A-5-01 
- A-4-01 


 
 Einsteinweg 55 Sylvius: 
 
 - kelder 
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Doelstelling 
 
In de taakomschrijving zijn de onderstaande opdrachten vervat: 
  
 Het optimaliseren van de documentaire digitale informatievoorziening 


(inclusief uitrol van DMS naar faculteiten) 
 Het leveren van op maat gesneden ondersteuning (onderdeel worden 


van werkprocessen) gericht op specifieke behoefte van de organisatie, 
met inachtneming van het wettelijk kader en de Regelgeving 
Archiefbeheer Universiteit Leiden 
 Het waarborgen van het behoud van het documentair erfgoed van het 


handelen van de bestuursorganen van de universiteit. 
 Het inspecteren van de universitaire- en facultaire organen1 op naleving 


van de Regeling Archiefbeheer Universiteit Leiden en het rapporteren 
van resultaten aan het College van Bestuur 


Taakomschrijving 


DIA is verantwoordelijk voor de postregistratie en -verdeling bij o.a. 
Bestuursbureau, Studenten- en Onderwijszaken, Vastgoed en Faculteiten 
waarmee een DNO is afgesloten. Verdere taken zijn archivering, 
digitalisering, informatieverstrekking, selectie, vernietiging, materiële 
verzorging, verantwoording en inventarisatie. Archieven worden in nauwe 
samenwerking met de Universiteitsbibliotheek beheerd. DIA adviseert 
faculteiten onder meer over archiefbeheer. 


Wat voor wie 
 


Wat Voor wie 


Ontvangst en verspreiding binnenkomende post BB, EC/VG, -/SOZ 
Scanning, registratie en archivering BB, EC/VG, -/SOZ, FGW 
Voortgangs- en afdoeningscontrole BB, EC/VG, -/SOZ, FGW 
Onderhoud DMS procedures BB, EC/VG, -/SOZ, FGW 
Opmaat bijhouden profiel en verspreiding resultaat BB, EC/VG, -/SOZ 
Archivering overeenkomsten BB, EC/VG, -/SOZ, FGW 
Beheer tekeningenarchief EC/VG 
Verstrekken van informatie Universiteit 
Verantwoordelijk voor archiefbeleid Universiteit 
Advisering P&A zaken Universiteit 
Inspectie archieven en rapportering naar CvB en 
Erfgoedinspectie 


Universiteit 


Acquisitie-, bewerking-, beschrijving-, vernietiging 
en overdracht archieven 


Universiteit 


DMS functioneel beheer samen met BV/FB Universiteit 
Ondersteuning DigPD P-afdelingen 


  
  
 


                                                 
1 Ook voor ICLON, RvT, secretarissen of griffiers van de UR, faculteits- en dienstraden en ingestelde raden en commissies. 
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Rol van contactpersonen 
 
DIA streeft naar optimalisatie van de documentaire informatievoorziening. 
Door medewerkers te verbinden aan één of meerdere afdelingen ontstaat 
specialisatie en betere bekendheid met het vakgebied. Door regelmatig 
overleg met het secretariaat kan worden nagegaan waar verbeteringen 
mogelijk zijn.  
 
Onderwerpen voor overleg met secretariaat zijn: 
 


 Te registreren onderwerpen 
 Toegankelijkheid van documenten en dossiers (ontsluiting met 


trefwoorden) 
 Cursussen applicatie Document Management1 
 Rappel archiefexemplaren uitgaande documenten 


 
 


 
1 Instructie werken met een documentmanagementsysteem (zoeken en afdoen van documenten etc)  
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Wet- en regelgeving met consequenties voor het archiefbeheer: 
 
Archief: 
 
 Archiefwet 1995, dicteert overbrengingstermijn naar 20 jaar, 


verplichting beheersregels, verplichting (hebben en onderhouden van) 
selectielijst, verplichting tot vernietiging, uitvoering van consequenties 
van de verplichting tot het in goede-, geordende en toegankelijke staat 
brengen en bewaren van archiefbescheiden (het BSD dicteert het te 
bewaren archief en dus ook de dossiervorming). 
 Archiefbesluit 1995, uitvoeringsregeling van de archiefwet (aanwijzing 


hoe de selectielijst er uit moet zien etc.). 
 Basis Selectie Document (BSD), vastgesteld basisselectiedocument voor 


openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein 
wetenschappelijk onderwijs, 1985-.... . 
 Basis Selectie Document (BSD), concept basisselectiedocument op het 


beleidsterrein voor het Beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs, 1945-
1986. 
 Basis Selectie Document (BSD), vastgesteld basisselectiedocument voor 


de Universiteit Leiden op het beleidsterrein studiefinanciering, 1945-
1994. 
 Besluit aanwijzing overheidsorganen waarvan archiefbescheiden dienen 


te worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats van de provincie 
waarin deze overheidsorganen zijn gevestigd (stbl. 2001 nr 229). 
 Regeling goede-, en toegankelijke staat archiefbescheiden 2001 


(ministeriële beschikking). 
 Regeling duurzaamheid archiefbescheiden 2001 (= ministeriële 


beschikking). 
 Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 


2001 (= ministeriële beschikking). 
 Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden. 


 
Overig: 
 
 Algemene wet bestuursrecht, bezwaar-, beroepsmogelijkheden van 


'burger' (student). 
 Algemene wet inzake rijksbelastingen, heeft effect op bewaartermijnen 


financiele bescheiden. 
 Arbeidsomstandigheden wet (stbl 1998 nr 184). 
 Burgerlijk wetboek, heeft effect op bewaartermijnen. 
 Gedragscode wetenschapsbeoefening (VSNU - De Nederlandse..). Heeft 


effect op bewaartermijn van onderzoeksgegevens. 
 Institutioneel onderzoek beleidsterrein WO, heeft invloed op BSD. 
 Milieuwetgeving (Lozingsvergunningen/erfelijk materiaal), heeft effect op 


bewaartermijnen. 
 Ministeriële regels, verplichting inzake het overbrengen van archieven 


ouder dan 20 jaar naar de Rijksarchiefbewaarplaats in de provincie. 
 Modernisering Universitaire Bestuurshervorming, heeft invloed op BSD. 
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 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor vastgoed zaken 
(vergunningen etc). 
 Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 2000; 


invloed op BSD in de zin van wettelijke taken. 
 Wet bescherming persoonsgegevens, geeft aanwijzingen hoe om te gaan 


met informatieverzoeken omtrent informatie over personen (studenten) 
voor archieven jonger dan 20 jaar. 
 Wet openbaarheid van bestuur, geeft aanwijzingen mbt recht op 


informatie/beperking van openbaarheid voor overdracht van archieven 
(jonger dan 20 jaar). 
 Wet op de studiefinanciering, heeft invloed op BSD. 





