4.6

Proces vernietiging

4.6.1

Een archiefvernietigingsbedrijf moet in het bezit zijn van een (schriftelijk)
aantoonbaar goed onderhouden vernietiger.

4.6.2

De apparatuur en instelbare roosters moeten technisch voldoen aan de eis om
aangeboden archiefmateriaal tot een formaat niet groter dan 2.000 mm² te
vernietigen (Sicherheitsstufe 1 DIN-32757-1).
In het certificaat archief- en datavernietiging en de bijbehorende officiële stukken
behorende bij deze regeling voor archief- en datavernietiging zal worden vastgelegd
tot en met welke veiligheidsklasse het archiefvernietigingsbedrijf in staat is om
vertrouwelijk materiaal te vernietigen.
De indeling in een veiligheidsklasse geschiedt conform de veiligheidsklasse-indeling
van de DIN norm 32757-1 (Nederlandse vertaling hoofdlijnen DIN norm: bijlage 2).

4.6.3

Het archiefvernietigingsbedrijf dient een verklaring in bezit te hebben (in ieder geval
van de leverancier) waarin de capaciteit en de snippergrootte van de vernietiger is
aangegeven per veiligheidsklasse van vernietiging.

4.6.4

Snel draaiende vernietigers moeten zijn uitgerust met een eigen blussysteem /
sprinkler installatie, en/of de ruimte waarin de shredder is opgesteld, is voorzien van
een blussysteem/sprinklerinstallatie.
Langzaam draaiende vernietigers (tot 75 omwentelingen per minuut) dienen te
voldoen aan de brandvoorschriften uit de geldende vergunning krachtens de Wet
Milieubeheer c.q. brandvoorschriften van de bevoegde brandweercommandant.

4.6.5

In verband met de borging van de kwaliteit van de archief- en datavernietiging dient
een periodieke (maar tenminste maandelijkse) controle op een goede werking van
de vernietigingsapparatuur in het onderhoudsschema te zijn opgenomen.

4.6.6

Minimaal 1 x per jaar moet een controle op de goede werking alsmede de veiligheid
van de vernietigingsapparatuur plaatsvinden door (extern) technisch
onderhoudspersoneel of de machinefabrikant.

4.6.7

Op verzoek van de aanbieder van het te vernietigen archief- en datamateriaal moet
een garantiedocument van vernietiging kunnen worden aangeboden.
In deze garantieverklaring moet tenminste zijn opgenomen:
de hoeveelheid aangeboden archief- en datamateriaal dan wel het aangeboden
aantal inzamelmiddelen;
de veiligheidsklasse waarin het archief- en datamateriaal is vernietigd (Bijlage I);
de datum van vernietiging.

4.6.8

Archief- en datamateriaal dient binnen uiterlijk 3 dagen na overdracht aan het
archiefvernietigingsbedrijf – en binnen 1 werkdag na binnenkomst op het terrein van
het archiefvernietigingsbedrijf – te zijn vernietigd.

4.6.8

Eis 4.6.8 natransport uit versie 11 juni 2004: vervallen.

4.6.9

Het archiefvernietigingsbedrijf dient bij het laden van reeds vernietigd
archiefmateriaal maatregelen te treffen om te voorkomen dat verwaaiing van het
vernietigd vertrouwelijk materiaal naar buiten de inrichting plaats vindt.

