Schema E-depot en openbaarheidsbeperkingen
Bij het voornemen van een gemeente om informatie aan te bieden aan het RHCe in het kader van overbrenging cf. de Archiefwet kan het gaan om:

1.Informatie die geen gegevens bevat die
openbaarheid in de weg staan.
Gemeente biedt de informatie aan.

2.1 Gemeente biedt de informatie aan.

B&W hebben geen BbO over
enigerlei beperking genomen.

B&W heeft een BbO over enigerlei
beperking genomen incl. motivering.

RHCe maakt na overbrenging:

RHCe stelt na overbrenging:

1.1. Analoge en/of d
igitale informatie
passief openbaar in de
bezoekersruimte.

1.2. Digitale informatie actief openbaar op internet (=
publicatie), mits de
gemeente expliciet
in de VvO verklaart
dat zulks het geval
dient te zijn.

3. Informatie waarvan gemeente twijfelt/niet
weet/niet aangeeft of gegevens zijn opgenomen
die openbaarheid in de weg staan.

2. Informatie die gegevens bevat die
openbaarheid in de weg staan.

2.1.1. Analoge of
digitale informatie
passief openbaar in
de bezoekersruimte.

2.1.2. Digitale informatie beperkt openbaar op internet, t.w.
slechts voor personeel gemeente.

2.2 Gemeente biedt de informatie
ongewijzigd aan.
Daarnaast biedt gemeente raadpleegversie van de informatie aan
waarin met behulp van anonimisering (of via voor RHCe onwenselijke pseudonimisering- of andere
encryptietechnieken) de desbetreffende gegevens niet meer
herleidbaar zijn

3.1. In de BbO is een beperking
opgenomen incl. motivering.
Als 2.1., aangenomen dat
motivering rechtens houdbaar
is.

B&W hebben (dus) geen BbO over
enigerlei beperking genomen.

RHCe handelt inzake:
2.2.1. Authentieke
informatie: als 2.1.

2.2.2. Raadpleegkopie:
als 1.

3.2. In de BbO is geen beperking opgenomen.
Als 1., bij actieve openbaarheid van digitale informatie
raadpleging kan blijken dat
de informatie persoonsgegevens bevat. In dat geval is
er strijdigheid met de AVG,
een onrechtmatigheid die de
Autoriteit Persoonsgegevens
de gemeente ten laste kan
leggen.

4. Informatie waarover B&W een BbO hebben
genomen vanwege bijv. bijzondere persoonsgegevens.
RHCe stelt na overbrenging:
4.1. Analoge of digitale
informatie slechts raadpleegbaar door middel
van een autorisatieprocedure, dan wel door middel van directe autorisatie
van bepaalde functionarissen (bijv. van de desbetreffende gemeente).

4.2. Digitale informatie niet
openbaar op internet.

Toelichting
Bij het aanbieden van informatie door de gemeente aan het RHCe, als onderdeel van het proces van
overbrenging in de zin van de Archiefwet, is een vereiste dat de gemeente een Verklaring van Overbrenging (VvO) overlegt aan het RHCe. Indien sprake is van beperkingen op de passieve en/of actieve openbaarheid van over te brengen informatie dient het college van B&W een Besluit Beperking Openbaarheid
(BbO) te nemen, voorzien van een motivering waarom er een beperking is. Actieve openbaarheid wil
zeggen dat de in het e-depot geplaatste informatie raadpleegbaar is voor eenieder, overal, 24/7 (=publicatie).
In de VvO dient het te worden aangegeven als B&W een BbO hebben genomen (een BbO is vervolgens
bijlage van de VvO). Als dat niet het geval is maakt het RHCe de desbetreffende informatie passief en/of
actief openbaar. Informatie met beperkingen wordt daarentegen niet actief openbaar gesteld.

