ARCHIEFWET
De belangrijke bepalingen over de raadpleging van de bestanden staan in de volgende artikelen:


Artikel 14
De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn, behoudens het bepaalde in
de artikelen 15, 16 en 17, openbaar. Ieder is, behoudens de beperkingen die voortvloeien uit het in die
artikelen bepaalde, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en daarvan of daaruit
afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken.



Artikel 15
1.Bij de overbrenging van de in artikel 1, onder c 1° en 2°, bedoelde archiefbescheiden

o

kan de zorgdrager, na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats, slechts
beperkingen aan de openbaarheid stellen voor een bepaalde termijn en met het oog op:



a.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;



b.het belang van de Staat of zijn bondgenoten;



c.het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden.

Voor zover de beheerder van een archiefbewaarplaats een rijksarchivaris is als bedoeld
in artikel 26, tweede lid, wordt het advies, bedoeld in de eerste volzin, gevraagd aan de
algemene rijksarchivaris, bedoeld in artikel 25, eerste lid.

o

2.De zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende
archiefbescheiden kan, na de in het eerste lid bedoelde overbrenging, niet alsnog beperkingen
als bedoeld in het eerste lid stellen, tenzij zich na het tijdstip van overbrenging omstandigheden
hebben voorgedaan die, waren zij op dat tijdstip bekend geweest, tot het stellen van
beperkingen aan de openbaarheid ingevolge het eerste lid zouden hebben geleid.

o

3.De zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende
archiefbescheiden, kan, gehoord degene op wiens last de archiefbescheiden zijn overgebracht,
de ingevolge het eerste of het tweede lid aan de openbaarheid gestelde beperkingen opheffen,
dan wel ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten, indien het belang van de
gestelde beperking niet opweegt tegen diens belang tot raadpleging of gebruik van de
archiefbescheiden.

o

4.Ingevolge het eerste of het tweede lid aan de openbaarheid gestelde beperkingen
hebben geen betrekking op archiefbescheiden die ouder zijn dan vijfenzeventig jaar, tenzij door
Onze minister dan wel, indien het archiefbescheiden betreft voor de bewaring waarvan een
andere dan een rijksarchiefbewaarplaats of een provinciale archiefbewaarplaats is aangewezen,
door gedeputeerde staten anders wordt beslist.

o

5.Het derde lid is niet van toepassing op archiefbescheiden aan de openbaarheid
waarvan beperkingen zijn gesteld met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten.

o

6.In geval van archiefbescheiden die het belang van de Staat of zijn bondgenoten
betreffen vindt het vierde lid slechts toepassing voor zover de ministerraad niet anders beslist.

o

7.Met betrekking tot de in het vijfde lid bedoelde archiefbescheiden zijn van toepassing
de regelingen inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden niet
naar een archiefbewaarplaats waren overgebracht.



Artikel 16

o

1.De openbaarheid van de in artikel 1, onder c 3°, bedoelde archiefbescheiden kan
worden beperkt bij de desbetreffende overeenkomsten en beschikkingen.

o

2.Indien deze archiefbescheiden uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn
opgenomen om daar te berusten, kan de zorgdrager beperkingen aan de openbaarheid stellen.
Het in artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.



Artikel 17

o

1.De beheerder van een archiefbewaarplaats stelt de daar berustende archiefbescheiden
aan de verzoeker ter raadpleging of gebruik beschikbaar met inachtneming van de aan de
openbaarheid gestelde beperkingen.

o

2.De beheerder is bevoegd een verzoek tot raadpleging of gebruik van
archiefbescheiden af te wijzen, indien naar zijn oordeel de toestand van de archiefbescheiden
zich daartegen verzet of deze aan de verzoeker niet veilig kunnen worden toevertrouwd.

o

3.Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek tot raadpleging of
gebruik vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een afwijzing
schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid
gewezen.

o

4.Indien de aard of de mate van raadpleging of gebruik van archiefbescheiden een
ernstige bedreiging vormt voor hun toestand, is de beheerder bevoegd te bepalen dat in de
plaats van die archiefbescheiden reprodukties, niet zijnde archiefbescheiden als bedoeld
in artikel 1, onder c 4°, ter beschikking worden gesteld.



Artikel 18

o

1.De beheerder van een archiefbewaarplaats is verplicht archiefbescheiden voor een
bepaalde tijd uit te lenen aan het overheidsorgaan, waaronder de bescheiden, indien zij niet
naar een archiefbewaarplaats waren overgebracht, zouden berusten, tenzij naar zijn oordeel de
toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet.

o

2.De beheerder van een archiefbewaarplaats is, met inachtneming van de aan de
openbaarheid gestelde beperkingen, bevoegd archiefbescheiden voor een bepaalde tijd uit te

lenen aan een instelling, mits een deskundig beheer en een veilige bewaring zijn gewaarborgd.
Aan een zodanige uitlening kunnen voorwaarden worden verbonden.

o

3.De beheerder is bevoegd een verzoek tot uitlening als bedoeld in het tweede lid af te
wijzen, indien naar zijn oordeel de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet of
deze aan de verzoeker niet veilig kunnen worden toevertrouwd.

o

4.Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek tot uitlening als
bedoeld in het tweede lid vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een
afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. De verzoeker wordt op deze
mogelijkheid gewezen.

o

5.Indien de aard of de mate van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden bij de
in het tweede lid bedoelde uitlening een ernstige bedreiging vormt voor hun toestand, is de
beheerder bevoegd te bepalen dat in de plaats van die archiefbescheiden reprodukties worden
uitgeleend.

o

6.De aan de uitlening verbonden kosten kunnen de verzoeker in rekening worden
gebracht.



Artikel 19
De zorgdrager stelt, indien de kosten, bedoeld in de artikelen 14 en 18, zesde lid, in rekening worden
gebracht, regels omtrent die kosten.



Artikel 20
De beheerder van een archiefbewaarplaats is bevoegd afschriften af te geven van een authentieke akte
die volgens deze wet door hem bewaard moet worden.

