Beperkt openbare archiefbescheiden
Op sommige archiefbescheiden in de collectie van het RHCe rust een openbaarheidsbeperking. Dit
betekent dat deze alleen raadpleegbaar zijn nadat u hiervoor toestemming heeft verkregen van de
archivaris. Er bestaat een aantal redenen voor beperkingen in de openbaarheid van archieven. We
maken hierbij onderscheid tussen particuliere archieven en overheidsarchieven.
Overheidsarchieven
Aan overheidsarchieven kan in principe voor maximaal 75 jaar een openbaarheidsbeperking worden
opgelegd. Slechts op drie gronden kan er, volgens de archiefwet, een beperking voor langer dan 75
jaar gelden, namelijk met het oog op:
1. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
2. het belang van de Staat of zijn bondgenoten;
3. het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden.
Daarnaast geldt er een afwijkende openbaarheid op registers van geboorten (100 jaar), huwelijken/
geregistreerde partnerschappen (75 jaar) en van overlijden (50 jaar).
Indien u beperkt openbare archiefbescheiden wenst in te zien, kunt u hiervoor toestemming
aanvragen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden naar infostudiezaal@rhceindhoven.nl. Als u toestemming wordt verleend, ontvangt u het formulier ondertekend retour. U
bent vanaf dat moment welkom om de aangevraagde archiefbescheiden te komen raadplegen in de
studiezaal. Denk eraan het ondertekende formulier én een geldig ID-bewijs mee te nemen.
Belangrijk om te weten is dat u hiermee géén toestemming heeft voor het maken van kopieën, scans,
foto’s of andere soorten reproductie.
Particuliere archieven
Particuliere instanties zijn niet gebonden aan de archiefwet, zoals dat bij overheden het geval is. De
eigenaar van een particulier archief heeft dus in grotere mate invloed op het al dan niet openbaar
stellen van een archief. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is echter wél van
toepassing op particuliere collecties. Heeft u vragen over de openbaarheid van een particulier
archief? Stuur dan een bericht met de toegangscode en het inventarisnummer van de
archiefbescheiden die u wenst in te zien naar infostudiezaal@rhc-eindhoven.nl, zodat wij u verder
kunnen informeren over deze procedure.

Meer informatie
Voor meer informatie hieromtrent kunt u de volgende bronnen raadplegen:
Bron
Archiefwet

Relevante passages
Integraal

Burgerlijk Wetboek

Artikel 17a

Uitvoeringswet
AVG

Integraal

Vindplaats
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/202001-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/202101-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/202107-01

