BESLUIT BEPERKING OPENBAARHEID
[bevoegd gezag/zorgdrager] te [plaats]
Gelet op artikel 15, lid 1, onder [a en/of b en/of c] Archiefwet 1995, artikel 10 van
het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. [vermelding
datum advies], met kenmerk [vermelding kenmerk].
Besluit:
Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van [naam van het bestand]
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de
inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot [datum] van
het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

[nummer …]
[nummer …]
[nummer …]
Enzovoort

[jaartal]
[jaartal]
[jaartal]
Enzovoort

[en/of]
Artikel 2
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers,
genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot [datum] van het jaar, genoemd in
de tweede kolom.
Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

[nummer …]
[nummer …]
[nummer …]
Enzovoort

[jaartal]
[jaartal]
[jaartal]
Enzovoort

[en/of]
Artikel 3
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden
zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot
[datum] van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

[nummer …]
[nummer …]
[nummer …]
Enzovoort

[jaartal]
[jaartal]
[jaartal]
Enzovoort

Artikel 4

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de
inventarisnummers genoemd in artikel 1 en/of 3, is, tot openbaarwording, uitsluitend
mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris,
die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de
inventarisnummers genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk
na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde
overheidsorgaan.
Artikel 5
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de
inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk
na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn
toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de
‘Verklaring van Overbrenging van [naam van het bestand]’.
[Plaats], [datum
[naam overheidsorgaan],
[voor deze/namens deze]:
Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de
desbetreffende bezwaarinstantie.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn
vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het besluit is geplaatst.
----------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting
Hier een korte toelichting (een paar alinea’s) op de taak van het archiefvormende
orgaan, de aard van de gevormde dossiers, welke informatie zich in die dossiers
bevindt en waarom deze slechts beperkt openbaar kan zijn. Uw contactpersoon bij de
afdeling Collectie van het Nationaal Archief kan u, indien nodig, van voorbeelden
voorzien.

