
Reglement Inzage, Gebruik en Uitleen van het NVK-Archief     

 

1. Het NVK-Archief is op de volgende twee plaatsen te raadplegen:  

a. Het gedigitaliseerde gedeelte van het NVK-Archief is geplaatst op de website van 

de NVK, en is dientengevolge openbaar en toegankelijk. De Archiefcommissie is 

verantwoordelijk voor plaatsing van deze bescheiden op de site doch stemt vooraf 

de inhoud hiervan af met de secretaris van het bestuur (zie het reglement van de 

Archiefcommissie).  

b. Het NVK-Archief in engere zin bevindt zich in een archiefbewaarplaats, die niet 

openbaar en toegankelijk is. Voor raadpleging en gebruik van deze bescheiden leze 

men onderstaande instructie in de artikelen 3 en 4.    

  

2. De archiefbescheiden, die in de archiefbewaarplaats berusten, zijn – behoudens het in  

de artikelen 4 en 5 vermelde – openbaar en voor gebruik beschikbaar, mits daarvoor 

toestemming is verleend.  

 

3. Inzage, gebruik en uitleen van het NVK-Archief in de bewaarplaats kan uitsluitend 

verleend worden door de Archiefcommissie, die daartoe gemandateerd is door het 

NVK-bestuur. Hiertoe dient de verzoeker het formulier “Onderzoeksverklaring” (in 

bijlage) – volledig ingevuld en voorzien van ondertekening – te richten aan de NVK-

Archiefcommissie. (De opgevraagde bescheiden kunnen uitsluitend op het NVK-bureau 

bekeken worden en mogen het bureau niet verlaten. Een afspraak maken is vereist.) 

 

4. De Archiefcommissie is bevoegd een verzoek tot raadpleging en / of gebruik af te 

wijzen, indien naar haar oordeel de toestand van de bescheiden zich daartegen verzet of 

aan deze verzoeker niet veilig kunnen worden toevertrouwd. 

 

5. Het bestuur van de NVK bepaalt op advies van de Archiefcommissie welke bescheiden 

niet openbaar zijn en voor welke bescheiden ten aanzien van de openbaarstelling een 

termijn geldt. De beperking op de openbaarheidstelling geschiedt met het oog op:  

a. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer  

b. Het belang van de NVK en haar leden 

c. Het anderszins voorkomen van onevenredige beoordeling of benadeling van 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden 

Bescheiden ouder dan vijf en zeventig jaar zijn altijd openbaar. 

 

6. Het bestuur stelt de termijn vast met betrekking tot de openbaarheid van de notulen van 

bestuursvergaderingen. In voorkomende gevallen kan het bestuur hiervan afwijken met 

in achtneming van het in artikel 5 vermelde.   

 

7. De Archiefcommissie, de zorgdrager voor het NVK-Archief, brengt bij de verzoeker de 

kosten in  rekening, die gemaakt worden voor het opvragen en uitlenen van de beoogde 

bescheiden uit het NVK-Archief.  

 

Vastgesteld op ……………..  

 

De secretaris van het NVK-bestuur   De voorzitter van de NVK-Archiefcommissie  

 

……………………………………  ………………………………………………. 


