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• Welkom
• Openbaarheid
• Toepassing openbaarheid
• Ronde ‘tafel’-gesprek
• Afsluiting & netwerkborrel
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Jolanda Louwers-Smeets



• Fijn om elkaar weer te zien
• Archiefdagen
• Het belang van het vak
• Inspectiecyclus
• Communicatielijnen

Welkom



• Relatie met gemeenten en GR-en

• Relatie met Interbestuurlijk Toezicht 
Provincie (IBT)

• Relatie met andere archiefdiensten

• Rol Adviescommissie wordt duidelijker 
onderstreept; ook bespreken 
inhoudelijke onderwerpen toezicht en 
overbrenging;

• Rol toezichthouder vs. rol adviseur 
duidelijker maken;

Communicatielijnen

Samen kom je verder en sta je sterker
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Martijn Willemse & Pieter Jakobs



Een organisatie bereikt haar doelen met inzet van middelen 
(mensen, gebouwen, ICT, financiën) en alles wordt met elkaar 
verbonden door: informatie.

 Daarom is goed informatiebeheer onontbeerlijk.

Alles is verbonden door informatie



Een parkeergarage stort in: 
Informatie over bouwtekeningen moet snel 
boven tafel komen.

Buurtbewoners ervaren overlast van 
Darkstores:
Informatie over het bestemmingsplan is nodig 
om de Darkstores te sluiten.

Bijvoorbeeld:



• Draagt bij dat gemeenten in 
Zuidoost-Brabant goed 
informatiebeheer hebben.

• Zorgt dat iedereen 
overgebrachte informatie van 
en over gemeenten in 
Zuidoost-Brabant kan 
raadplegen.

Het Regionaal Historisch Centrum:



Hoofdregel is: informatie moet vernietigd worden, 
maar...  bepaalde informatie moet bewaard blijven. 

Alle informatie moet goed geordend en toegankelijk 
worden aangeleverd. 

Openbaarheid wil zeggen dat een burger de 
informatie zonder meer kan raadplegen, kopiëren en
delen.

Hoofdregel



Vóór overbrenging is de Wet open overheid van toepassing en ná 
overbrenging is de Archiefwet van toepassing. 

Archiefwet, 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.”

Vóór en ná overbrenging



Overgebrachte informatie is openbaar, behalve als een van 
de drie volgende situaties van toepassing is:

Uitzondering

1. De eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer; 

2. Het belang van de Staat 
of zijn bondgenoten; 

3. De onevenredige 
benadeling van een ander 
belang dan genoemd in 
onderdeel A of onderdeel B. 



Gemeenten besluiten of na overbrenging informatie openbaar 
of beperkt openbaar is. Dan neemt de gemeente een 
(gemotiveerd) Besluit beperking openbaarheid.

Openbaar of beperkt openbaar



• Hierin geeft de gemeente gemotiveerd aan voor welke informatie 
(documenten) beperking van openbaarheid moet gelden.

• De archivaris brengt advies uit over de motivering van de gemeente.

• De (definitieve) motivering van de gemeente en het advies van de 
archivaris behoort bij het Besluit beperking openbaarheid.

• Het Besluit beperking openbaarheid wordt aan de Verklaring van 
overbrenging toegevoegd.

• Geen Besluit beperking openbaarheid: RHCe stelt de door de gemeente 
overgebrachte informatie openbaar.

• Besluit beperking openbaarheid moet worden gepubliceerd. 

Besluit beperking openbaarheid



Gegevens die beperkt openbaar zijn kunnen slechts worden 
geraadpleegd als een gemotiveerd verzoek daartoe door de 
archivaris en eventuele andere belanghebbende(n) wordt 
ingewilligd (artikel 17 Archiefwet 1995).

Gemotiveerd verzoek



Openbaarheid bij 
het digitale archief
• Digitale documenten kunnen 

door middel van metadata op 
een lager niveau beschreven 
worden.

• Beperkte openbaarheid kan 
daardoor beter gespecificeerd 
worden.

• Resultaat: maximale 
openbaarheid.
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Roos Hoebens & Kirsten van den Eijnde 



Waar gaat het over?
Besluit beperking openbaarheid

1. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

2. Het belang van de Staat of zijn bondgenoten.

3. Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen of van derden.

Hoe doen we het nu en waar lopen we tegenaan?

• Verschil analoog en digitaal werken.



• Metadata op documentniveau: Aanvraag, Besluit en 
Tekeningen.

• Tekeningen zijn voor gebruiker het belangrijkst.

• Grootste knelpunt voor openbaarheid vormen de 
persoonsgegevens.

• Persoonsgegevens staan alleen in Aanvragen en Besluiten.

Welke kennis hebben we al?



• Gebruikmaken van de kennis die we hebben.

• Openbaarheid op documentsoort regelen.

• Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens: 
• Beperking op Aanvraag/Besluit waar persoonsgegevens in staan.

• Tekeningen zijn openbaar.

• Win-win-win!

Wat kunnen we met die kennis?



“Rondematgesprek”
Zet je stoel rondom de mat.



Zet de volgende Let’s Talk alvast 
in je agenda!

Datum en tijd: Donderdag 15 september, 14.00 uur

Stuur je vragen/suggesties voor onderwerpen 
van tevoren naar: 

relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl

mailto:relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl
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