
NIEUWE 
MEDEWERKERS
Welkom Marlie en Pieter Jan
Marlie (hieronder) en Pieter Jan begeleiden 
de overbrenging van digitale documenten 
van gemeenten naar het RHCe. Ze zorgen 
ervoor dat deze bestanden duurzaam in 
het digitale depot van het RHCe worden 
opgenomen en optimaliseren het over-
brengingsproces.

In 2020 bezochten 600 bezoekers de 
bezoekersruimte. Via het archiefaanvraagsysteem 
werden meer dan 2.000 aanvragen ontvangen 
en verwerkt.

SELECTIELIJST 2020 
VASTGESTELD …
De algemeen rijksarchivaris heeft namens de 
minister de zogeheten Selectielijst archiefbe-
scheiden gemeenten en intergemeentelijke 
organen 2020 vastgesteld. In de selectie-
lijst zijn de bewaartermijnen vastgelegd van 
stukken die vanaf 1 januari 2020 zijn opgemaakt 
en ontvangen. Het besluit is gepubliceerd in 
de Staatscourant 11143 van 26 februari 2020. 
Daarmee is het hanteren van de bewaartermijnen 
verplicht geworden.
… en afsluiting oude selectielijst
De Selectielijst voor gemeenten en intergemeen-
telijke organen 2017, zoals door de minister vast-
gesteld op 23 juni 2017 nr. NA/2017/1217430 (Stcrt. 
2017, 38013) is afgesloten per 31 december 2019. 
De lijst blijft van toepassing op archiefbescheiden 
die zijn opgemaakt en ontvangen tussen 1 januari 
2017 en 31 december 2019.

In het afgelopen bijzondere jaar stond het RHCe ondanks de Covid-pandemie toch voor u klaar. 
Daar gaan we ook dit jaar onverkort mee door. In dit jaaroverzicht kunt u nog eens teruglezen wat er 

allemaal speelde in 2020.

De Bestuurscommissie RHCe 
heeft in december 2019 afscheid 
genomen van mevrouw Arinda 
Callewaert. Per 1 januari is met 
het toetreden van de heer Steven 

Kraaijeveld de Bestuurscommissie RHCe weer 
op volle sterkte. Hij is als lid van de Bestuurscom-
missie tevens bestuurlijk contactpersoon voor de 
Kempengemeenten. De heer Kraaijeveld is een 
der leden van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eersel.

BESTUURSCOMMISSIE 
RHCE WISSELING VAN 
DE WACHT

BEZOEKERS 
AAN DE SLAG MET 
KADASTERVIEWER
Sinds dit jaar heeft het RHCe een kadasterviewer. 
Bezoekers kunnen in de bezoekersruimte hiervan 
gebruik maken. 

BEZOEKERS-
REGISTRATIE
Met ingang van 2 april 2020 registreert het 
RHCe de namen van bezoekers. 

NIEUW 
OP DE WEBSITE! 

BEKIJK HIER ONZE 
INTRODUCTIEFILM

Behalve de historische fotocollectie van Gindra 
en de Buck, de inventaris van het archief van 
de Koninklijke Nederlandse Machinefabriek 
voorheen E.H. Begemann (1873-1996) publi-
ceerde het RHCe honderden doorzoekbare 
pdf-bestanden van transcripties en scans van 
burgerlijke standregisters op rhc-eindhoven.nl.

In 2020 is het RHCe gestart met het aanbieden 
van diensten aan openbaar lichamen die dat 
wensen.

RHCE BREIDT DIENST-
VERLENING UIT NAAR 
MEER OPENBAAR 
LICHAMEN

Het RHCe is in het bezit van honderden mini 
dictafoontapes. Bent u, of weet u, iemand die 
beschikt over de juiste apparatuur om deze 
geluidsopnamen te digitaliseren? Neem dan 
contact op via relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl.

KUNT U HELPEN?

RHCE BRONNEN 
WERDEN ONDER MEER 
GEBRUIKT IN DE 
VOLGENDE PUBLICATIES

Op maandag 27 januari 2020 is het archief 
van Begemann vanuit de Openbare Bibliotheek 
Helmond overgebracht naar de archiefbewaar-
plaats van het RHCe in Eindhoven. Vrijwilligers 
van de Heemkundekring Helmont en Atrium, waar-
onder enkele oud-medewerkers van Begemann, 
hebben deze inspannende klus geklaard.

In de bezoekersruimte van het RHCe werken 
vrijwilligers gestaag aan het indiceren van diverse 
registers van de Burgerlijke Stand. 

VRIJWILLIGERS 
VOLTOOIEN BEGEMANN 
KLUS

... EN NOG MEER 
VRIJWILLIGERSWERK!

RHCE-CONTROLE 
VERNIETIGINGS-
LIJSTEN
Sinds 2020 voert John Derickx de controle van de 
periodieke vernietigingslijsten – meer dan 125! – 
van de bij het RHCe aangesloten organisaties uit. 
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De eerste Nationale Paleografiewedstrijd is 
inmiddels voorbij, de winnaar is gehuldigd en 
de prijzenpot leeg. Wilt u ook een kei worden 
in het lezen en begrijpen van eeuwenoude 
documenten? Ga naar www.watstaatdaer.nl

Watstaatdaer.nl is een initiatief van het RHCe, 
Brabants Historisch Informatiecentrum en 
Regionaal Archief Tilburg en beloond met de 
Geschiedenis Online Prijs.

⊳ Kartelvorming 
in een verdwenen 
industrie. Collec-
tieve belangen-
behartiging in 
de Nederlandse 
strohulzenindustrie, 
1905-1960 (2020). 

De Ridderlijke Gilde van 
Sint-Sebastiaan, Cahier 5, 
Redelé (2020), door Cornelis 
van de Ven. ⊲

KENGETALLEN 
BEZOEKERS-
RUIMTE 2020

NIEUWE MEDEWERKER
Dit is Tamara Paulussen
Tamara is coördinator van team Informatiemanagement. Zij richt 
zich op het digitaliseren van het informatiebeheer. Hiermee slaat 
zij samen met de medewerkers een brug tussen het RHCe en 
de gemeenten en ondersteunt bij de ontwikkeling van digitaal 
informatie- en archiefbeheer.

‘Hoe tevreden bent u over de dienstverlening?’
Deze vraag ten behoeve van de rapportage van 
de Kwaliteitsmonitor is gesteld aan alle bezoekers 
van archiefinstellingen in den lande. Het RHCe 
scoort ruim voldoende.

RHCE SCOORT 
RUIM VOLDOENDE

rhc-eindhoven.nl
mailto:relatiebeheer%40rhc-eindhoven.nl?subject=
www.watstaatdaer.nl
https://www.youtube.com/watch?v=nZbq0hXdS2Y&feature=youtu.be


Sinds 2018 beschikt het RHCe over een duurzame
digitale opslagvoorziening (DDO) tezamen met 
de organisatie infrastructuur, ook wel een e-depot 
genoemd. Het DDO maakt het mogelijk dat 
digitale documenten via internet raadpleegbaar 
zijn. Toch zijn er beperkingen in de raadpleeg-
baarheid, die voortvloeien uit de Auteurswet 1912 
en de AVG. Over dit thema deelde het RHCe 
de notitie Raadpleegbaarheid gedigitaliseerde 
archiefbescheiden.

Webinar met thema AVG - 26 november 2020
Het RHCe organiseerde een webinar over dit 
onderwerp voor leden van colleges en dagelijks 
besturen, alsmede voor ambtenaren. Daarin kwam 
ook aan de orde welke praktische maatregelen 
gemeenten kunnen nemen om zodanig met 
documenten om te gaan dat zo veel mogelijk 
documenten ook openbaar raadpleegbaar zijn.

VNG ADVISEERT: 
“WIJS CORONACRISIS 
AAN ALS ARCHIEF-
HOTSPOT”

Geactualiseerd Invulhandboek
Vervanging
Om de gemeenten behulpzaam te zijn bij 
het opstellen van een vervangingshand-
boek, heeft het RHCe een ‘invulhandboek’ 
ontwikkeld. Het invulhandboek is op te 
vragen via relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl.

NU BESCHIKBAAR! 

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact 
op de maatschappij. Daarom achten zowel het 
Nationaal Archief als de VNG het belang van het 
vastleggen van de relevante informatie daar-
over groot. De VNG adviseert gemeenten om 
COVID-19 aan te wijzen als hotspot.
Voor gemeenten in de Brainportregio die dit 
advies opvolgen, stelde het RHCe de Handreiking 
Hotspot COVID-19 op. Deze handreiking onder-
steunt gemeenten bij de aanpak van archivering 
van documentatie over deze hotspot en biedt 
gemeenten informatie over dit onderwerp.

HANDREIKING 
HOTSPOT COVID-19

Een belangrijke uitspraak voor alle archieven in 
Nederland: Foto’s die meer dan 70 jaar geleden 
anoniem zijn gepubliceerd zijn niet meer auteurs-
rechtelijk beschermd. 

SLEPENDE 
AUTEURSRECHTEN-
KWESTIE TEN EINDE

DIGITAAL RAAD-
PLEGEN NEEMT EEN 
GROTE VLUCHT; TOCH 
ZIJN ER BEPERKINGEN

De VNG Adviescommissie Archieven heeft de 
geactualiseerde ‘Handreiking Archief-KPI’s’ gepu-
bliceerd op de website van de VNG. Degenen die 
bij een gemeente of gemeenschappelijke rege-
ling werken, kunnen lid worden van het besloten 
forum bij VNG Toezicht en Archiefwet om vragen 
te stellen.

NIEUWE HANDREIKING 
ARCHIEF-KPI’S 
GEPUBLICEERD 

Webinar waarin RHCe bestuurders, raadsleden en medewerkers van lokale overheden in het 
werkgebied bijpraat over actuele ontwikkelingen.

12 NOVEMBER 2020 
WEBINAR GEMEENTEN

NIEUWE 
MEDEWERKER
Dit is Julia Emmen
Julia Emmen is sinds februari 2020 werk-
zaam bij het RHCe, en daar onder meer 
gestart met een project dat is gericht op 
optimalisatie van de digitale overbrenging, 
met name ook om gemeenten straks beter 
te kunnen helpen bij die overbrenging. 

NIEUWE 
MEDEWERKER
RHCe verwelkomt Lian Christina
Lian is een van de nieuwe medewerkers 
bij RHCe en digitaliseert archiefbescheiden 
op verzoek.

Uitzenddatum: 5 oktober 2020

In sommige gemeenten, waaronder de gemeente 
Eindhoven, moesten joden na de oorlog een 
belastingschuld afbetalen voor de jaren dat ze 
geen belasting hadden afgedragen terwijl ze 
in de kampen zaten. Met deze kennis laat de 
heer Andriesse onderzoeken of dat ook de reden 
was waarom zijn vader het huis van zijn ouders 
noodgedwongen moest verkopen. Daarvoor 
worden ook bij het RHCe aanwezige archieven 
geraadpleegd en burgemeester Jorritsma om 
commentaar gevraagd. De Monitor is een journa-
listiek programma van KRO-NCRV dat onderzoek 
doet naar maatschappelijke kwesties.

INVENTARISATIE 
DIENSTEN EN 
PRODUCTEN RHCE

RHCE ARCHIEVEN IN 
UITZENDING VAN DE 
MONITOR
AFLEVERING 
‘DE VERKAUFSBÜCHER’Om een goede balans aan te brengen tussen het 

aanbod van werk en de daarvoor noodzakelijke 
capaciteit gaat het RHCe voortaan jaarlijks na 
welke diensten en producten de aan het RHCe 
deelnemende organisaties van plan zijn af te 
nemen. Over dit onderwerp is een brief gezonden 
aan de gemeentesecretarissen (gemeenten) en 
directeuren (overige openbaar lichamen).

BEELDMATERIAAL 
DOWNLOADEN 
VAN SOCIAL MEDIA, 
MAG DAT?

Analoog 11.523 m1
E-depot 3.209.800 MB (3.135 GB)

OMVANG ARCHIEF-
BESCHEIDEN IN 
ARCHIEFBEWAAR-
PLAATS RHCE

Het RHCe kreeg een vraag over het downloaden 
van (historische) foto’s van social mediakanalen 
als Facebook en Instagram. Mag dit of is dit aan 
regels gebonden? Het laatste is het geval. Wees 
ervan bewust dat het schenden van auteurs- en 
portretrecht u of uw vereniging geld kan kosten. 
De regels voor auteurs- en portretrecht gelden 
ook op het internet en op social media. Foto’s, 
video’s en ander materiaal van social media mag 
niet zomaar gedownload en/of gebruikt worden. 
Dit mag alleen wanneer het materiaal rechtenvrij 
is of u of uw organisatie de rechten heeft. Verkrijg 
toestemming van de (1) maker/auteur én (2) de 
geportretteerde(n) voordat het materiaal wordt 
gedownload of gebruikt; Raadpleeg in geval van 
twijfel een deskundige.
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COVID-19 
MAATREGELEN
Het RHCe volgt de overheidsmaatregelen om
de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
De dienstverlening, waaronder scannen op 
verzoek, gaat onverkort door. 

mailto:relatiebeheer%40rhc-eindhoven.nl?subject=
https://youtu.be/Fff5R9EGJbo
https://www.youtube.com/watch?v=dLCIEuN5E2M&feature=youtu.be
https://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1567286-de-monitor-verkaufsbucher


De ambtelijke voorbereiding om het wetsvoor- 
stel aangaande de nieuwe Archiefwet in de  
Ministerraad te kunnen bespreken is gestart.  
Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in  
deze periode naar de Raad van State gestuurd  
en wordt het in het voorjaar 2021 ingediend bij  
de Tweede Kamer. 

ARCHIEFWET 2021 
STAND VAN ZAKEN

NIEUWE 
MEDEWERKER
Dit is Kaya van Dun 
Kaya is beeldredacteur en maakt de histori-
sche foto- en filmcollectie toegankelijk. 

NORMDOCUMENT 
OVERBRENGING 
DIGITALE DOCUMENTEN

Sinds kort maakt een van de gemeenten gebruik 
van de mogelijkheid om digitale informatie-
objecten, die niet of nog niet hoeven te worden 
overgebracht naar een archiefbewaarplaats, in 
de digitale opslagvoorziening (e-depot) van het 
RHCe te plaatsen. Mogelijk is het voor uw 
organisatie ook interessant om digitale informatie 
uit te plaatsen. Neem voor meer informatie 
contact op met het RHCe. 

UITPLAATSING 
DIGITALE INFORMATIE-
OBJECTEN

Het RHCe werkt al geruime tijd – en met goede 
resultaten! – met een normdocument voor 
overbrenging van analoge archiefbescheiden. 
Daarom ontwikkelde het RHCe een vergelijkbaar 
document, maar nu gericht op overbrenging van 
digitale archiefbescheiden. Het is belangrijk dat 
het normdocument goed aansluit op de informa-
tiebehoefte van de gebruiker. Het RHCe dankt 
alle meelezers die het concept-document kritisch 
hebben doorgenomen en de bevindingen met 
ons hebben gedeeld. Het normdocument over-
brenging digitale documenten is reeds met de 
gemeenten gedeeld.

Op 16 december 2020 besloot het hoogste 
bestuursorgaan van het RHCe, het Algemeen 
Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, in te 
stemmen met de voorstellen van de Bestuurscom-
missie RHCe en het Dagelijks Bestuur MRE rond 
de koers en toekomst van de organisatie en diens 
taken. In de video gaat Frank van der Meijden 
voorzitter BC RHCE – ook voor de medewerkers – 
in op de toekomst van het RHCe.

HET RHCE GAAT 
VERDER; MODERN, 
VITAAL, EN DESKUNDIG

Onlangs is het RHCe begonnen met het imple-
menteren van een nieuwe toezichtmethodiek 
bij inspecties waarmee de kwaliteit van het 
informatie- en archiefbeheer van gemeenten 
en openbaar lichamen wordt getoetst. Het RHCe 
baseert de nieuwe toezichtmethodiek op de 
actuele Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
van de VNG.

NIEUWE TOEZICHT-
METHODIEK

Voorzitter
Frank van der Meijden

Vivian Smeets Peelgemeenten (Deurne, Asten, 
Someren, Laarbeek)
Peter Blom Kempengemeenten (Bladel, 
Oirschot, Eersel, Reusel-de Mierden, Bergeijk)

Patrick Colen Eindhoven
Mark van Tilbrurg Helmond
Mark Gofers Randgemeenten (Best, Veldhoven, 
Nuenen cs., Geldrop-Mierlo, Son en Breugel)

Ronald Hogenkamp A2 Gemeenten  
(Waalre, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck)
Marc Van Esch, adv. vz. Bc

Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040 264 9940
info@rhc-eindhoven.nl
www.rhc-eindhoven.nl

A2 gemeenten
Kees Marchal

Helmond
Antoinette Maas

Peelgemeenten: 
Henk van Moorsel

Randgemeenten 
Jan Boersma

Kempengemeenten 
Steven Kraaijeveld

Eindhoven
Marcel Oosterveer

BESTUURS-
COMMISSIE

ADVIES-
COMMISSIE

Al ruim 2 jaar wordt de zaterdageditie van het 
Eindhovens Dagblad verrijkt met de rubriek ‘Uit 
de oude doos’. In deze rubriek spelen de foto’s 
van fotograaf Frans van Mierlo (1921-2000) de 
hoofdrol. De meeste foto’s dateren uit de jaren 
vijftig en zestig en verbeelden zeer diverse 
nieuwsfeiten, van klein leed tot wereldnieuws. 
De ingezonden reacties laten zien dat verloren 
gewaande herinneringen opnieuw tot leven 
worden gewekt. Wist u dat u ook op de RHCe 
website uw herinneringen kunt delen? 

FOTOCOLLECTIE VAN 
MIERLO IN DE KRANT

RHCE BRONNEN 
WERDEN ONDER 
MEER GEBRUIKT IN DE 
VOLGENDE PUBLICATIES

NIEUWE 
SCANAPPARATUUR 
OOK VOOR U
Het RHCe beschikt sinds kort over een A2 (boek) 
scanner en een zogeheten A0-scanner voor 
grotere formaten als tekeningen. Daarmee kan 
het RHCe ook verzoeken om scans van originelen 
van bijzondere formaten digitaal afhandelen. 
Deze aanpak is besparend voor zowel de aan 
het RHCe deelnemende gemeenten als alle 
andere informatiezoekers. Een bezoek aan het 
RHCe is daardoor veel minder vaak nodig, omdat 
de door u aangevraagde scans in uw digitale 
postbus belanden. Voorwaarde is wel dat de 
omvang, de conditie, de mate van openbaarheid 
en de in acht te nemen auteursrechten het 
scannen en delen ervan toestaan. In andere 
gevallen kan het materiaal geraadpleegd worden 
in de bezoekersruimte tijdens de geldende 
openingsuren en/of op afspraak.
Wilt u of wil de oudheidkundevereniging of de 
heemkundekring waar u mogelijk lid van bent, 
ter voorbereiding op een onderzoek en/of
publicatie (delen van) archieven scannen? 
Neem dan contact op om de mogelijkheden 
en voorwaarden te bespreken.

Lager onderwijs in Geldrop 
door de eeuwen heen door 
Andre Josiassen ⊲

Acht eeuwen Eindhoven, 
verhaal van een stad door 
Jan van Schagen ▼

NIEUWE 
MEDEWERKER
Dit is Martijn van Bommel 
Martijn houdt zich bezig met het beschrijven 
en ordenen van de films in het RHCe beeld-
archief. Hij zorgt dat de inhoud van de films 
duidelijk is voor bezoekers en de auteurs-
rechthebbenden in hun rechten worden 
voorzien.
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Donderdag, 3 december 2020, vond 
een van de online bijeenkomsten van het 
RHCe plaats, via een zogenaamd webinar. 
Ingegaan werd op onder meer de dienst-
verlening tijdens de Corona-pandemie, 
en de voortgang van het Begemann 
inventarisatie-project. Ook werden 
diverse ingekomen vragen beantwoord. 
Klik op de rode button om het webinar 
opnieuw te bekijken. 

3 DECEMBER 2020 
WEBINAR 
ERFGOEDPARTNERS 

mailto:info%40rhc-eindhoven.nl?subject=
http://www.rhc-eindhoven.nl
https://www.youtube.com/watch?v=dcw-jGU_ZgQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/AXhuuOnhpGc

