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Op grond van de Archiefwet zijn er bepalingen gesteld die de openbaarheid van gemeentelijke
archiefbescheiden kunnen opschorten. Voorafgaande aan de overdracht van de gemeentelijke
archiefbescheiden behorende tot de Secretarieperiode (1953-1990) wil het college als zorgdrager van dit
archief, uit oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levensfeer van betreffende of betrokken
personen beperkingen stellen aan de openbaarheid van een aantal nader te bepalen dossiers.
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Onderwerp: Besluit tot beperking openbaarheid van stukken

Reg. Nummer: MS/DIV/2011/106695

1. Inleiding
Het archief van het gemeentebestuur (1957-1990) en het archief Bedrijf Openbare
Werken (1953-1990) dienen te worden overgebracht naar het Noordhollands
archief. Bij deze overdracht kan het college de openbaarheid van stukken beperken.
Dit besluit betreft de aan te brengen beperkingen.

2. Besluit
Het college besluit

1. bij de overbrenging van het archief van het gemeentebestuur over de
periode 1957 tot en met 1990 krachtens de Archiefwet 1995 artikelen 15,
16 en 17 (zie bijlage III), de openbaarheid v te beperken op grond van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en wel tot een periode van 75
jaar na datum van het jongste stuk.

2. de archivaris van de gemeente Haarlem (i.c. de directeur van het Noord-
Hollands Archief) de bevoegdheid te geven dispensatie te verlenen van
deze openbaarheidsbeperking.

3. Beoogd resultaat
Met het besluit wordt beoogd bescherming te bieden aan nog in levenzijnde
personen ten aanzien van op hen of hun handelen betrekking hebbende
archiefbescheiden

4. Argumenten
Het betreft de volgende inventarisnummers

I. Uit het archief van de Secretarie, inventarisnummers : 5768-5788, 5790,
6179, 7169-7170, 7176, 7179, 7183, 7237, 7730, 10079-10082, 11292,
13607-13608, 13745, 13905, 14061, 15216, 16180, 16214, 16611, 16916-
16917, 17117-17119, 17394, 17397, 17400, 17471, 19502-19546, 19549-
19581.

II. Uit het archief van Openbare Werken, inventarisnummer 1157.

De stukken staan nader gespecificeerd in respectievelijk bijgevoegde bijlage I en II,
waarbij opgemerkt dient te worden dat er uit het oogpunt van lokaal cultureel-
historisch belang in een aantal gevallen is afgeweken van de wettelijke lijst van
voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit archieven. Voorts dat de
informatie betrekking hebbende op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
niet altijd expliciet valt te herleiden uit de generieke omschrijvingen, maar ten
grondslag ligt aan specifieke onderdelen uit een dossier.

De archivaris van de gemeente Haarlem, te weten de directeur van het Noord-
Hollands Archief, geven wij de bevoegdheid dispensatie te verlenen van deze
openbaarheidsbeperking. Deze zal hierbij het belang van degeen die om raadpleging
van de archiefbescheiden verzoekt, afwegen tegen het belang van de gestelde
beperking. Degene die om raadpleging van de archiefbescheiden verzoekt, dient
tevens een verklaring te ondertekenen, dat niets openbaar gemaakt zal worden
waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kan worden
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geschaad. Dit laat uiteraard de bevoegdheid van uw college om zelf dispensatie te
verlenen onverlet.
Het weigeren van dispensatie door de archivaris is een voor beroep vatbare
beslissing, waarbij de zaak in heroverweging aan het college kan worden
voorgelegd.

5. Kanttekeningen
Geen

6. Uitvoering
De afdeling Facilitaire Zaken onderdeel DIV draagt zorg voor uitvoering van het
besluit

7. Bijlagen
- Bijlage I: Voorstel beperking op de openbaarheid van inventarisnummers uit

het archief van het gemeentebestuur van Haarlem (1887) 1957-1990 (2000)
- Bijlage II : Voorstel beperking op de openbaarheid van inventarisnummer 1157

betreffende het archief van het Bedrijf Openbare Werken (1802) 1953-1990
(2001)

- Bijlage III: Archiefwet 1995, Artikelen betreffende beperkingstelling aan de
openbaarheid van stukken

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



BIJLAGE I

Voorstel beperking op de openbaarheid van inventarisnummers uit het archief van het
gemeentebestuur van Haarlem (1887) 1957-1990 (2000)

8.3.2. Gemeentepolitie

5768-5787. Afdoen van klachten inzake optreden van de Gemeentepolitie, 1957-1988.
19 omslagen en 1 pak
NB. Openbaar tussen 2038 en 2064

5788. Afdoen van klachten van de familie Angenent, 1983-1985.
N.B. Openbaar in 2061

5790. Afdoen van klachten van F. Dolieslager, 1984-1987.
N.B. Openbaar in 2063

9. Verkiezingen

6179. Treffen van maatregelen jegens hen die hun opkomstplicht bij verkiezingen
verzaakt hebben, 1963-1966.
N.B. Openbaar in 2042

19.1.3. Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking
19.1.3.2. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling

7169-7170 Benoemen van een directeur van het Frans Halsmuseum, 1971-1972, 1981-
1983. 2 omslagen
7169. D.H. Couvée, 1971-1972
N.B. Openbaar in 2048
7170. D.P. Snoep, 1981-1983
N.B. Openbaar in 2059

7176 Benoemingen van (hoofd)commissarissen van Politie, 1979-1983.
N.B. Openbaar in 2059

7179 Voordragen tot benoeming van mr. A. Straver als commissaris van
Gemeentepolitie, 1982.
Openbaar in 2064.

7183 Benoemen van sectordirecteuren ten behoeve van de gereorganiseerde
gemeentelijke administratie, 1989-1990. 1 pak
N.B. Openbaar in 2066

19.1.4. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel

19.1.4.3. Overige aangelegenheden

7237 Stukken betreffende een fraudekwestie bij de Dienst Gemeentereiniging,
Haven- en Marktwezen, 1988. 1 pak



N.B. Openbaar in 2064

22. Openbare orde
22.4. Toezicht op openbare grond en openbaar water
22.4.3.1.1. Overige aangelegenheden betreffende toezicht op openbare grond en

openbaar water

7730 Signaleren van gevallen van venten zonder standplaatsvergunning en zonder
ventvergunning, 1965-1971.
N.B. Openbaar in 2047

27. Volkshuisvesting

27.3.4. Woningverbetering met financiële steun

10072-10082 Opstellen en uitvoeren van een experiment woningverbetering voor 80
woningen in de Frans Halsbuurt, 1984-1990. 11 omslagen

Hieruit:

10079 Toekennen van subsidies aan individuele bewoners van de Frans Halsstraat,
1987-1988
N.B. Openbaar in 2063.

10080 Toekennen van subsidies aan individuele bewoners van de Kennemerstraat,
1988-1990
N.B. Openbaar in 2065

10081 Toekennen van subsidies aan individuele bewoners van de Ruysdaelstraat,
1988-1989
N.B. Openbaar in 2064

10082 Toekennen van subsidies aan individuele bewoners van de Schotersingel,
1988-1989
N.B. Openbaar in 2064

27.4. Voorzien van in de woningbehoefte

27.4.6. Huisvesten van bijzondere groepen

27.4.6.5. Daklozen en asielzoekers

11289-11294 Bemoeiingen met de Stichting tot tijdelijke huisvesting van dakloze gezinnen
en alleenstaanden, 1975-1984. 6 omslagen

Hieruit:

11292 Personeelsaangelegenheden, 1976-1984
N.B. Openbaar in 2061



34. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen

34.2.1.1. Zorg voor personen met een psychische stoornis

13607 Uitvoering geven aan de gemeenschappelijke regeling zorg geestelijke
volksgezondheid, 1955-1968.
N.B. Openbaar in 2044

13608 Verlenen van subsidie ten behoeve van de nazorg voor oud-leerlingen van het
buitengewoon lager onderwijs, 1955-1964.
N.B. Openbaar in 2040

34.3.1. Zorg voor ouden van dagen (bejaarden, senioren)

34.3.1.2. 'Schoterburcht'

13745 Behartigen van personeelsaangelegenheden, 1971-1983.
N.B. Openbaar in 2059

34.3.2.1.1. Zorg voor kinderen
34.3.2.2. Andere bemoeiingen

13905 Bemoeiingen met de Stichting Opvang zwervende jongeren "De Terp", 1985-
1989.
N.B. Openbaar in 2065

34.7. Zorg voor hen die behoren tot bepaalde beroeps- en bedrijfskringen

34.7.1. Kunstenaars

14061 Stukken betreffende de commissie complementaire arbeidsvoorziening
beeldende kunstenaars in de regio Haarlem, 1970-1971, 1978-1981, 1983-
1987.
N.B. Openbaar in 2063. De commissie staakte haar werkzaamheden per 1 juli
1987. In dit dossier bevinden zich stukken betreffende aanvragen ing. de BKR
van individuele kunstenaars.

35.2.2. Openbaar lager onderwijs

35.2.2.7. Personeel

15216 Functioneren en opheffen van de commissie van onderzoek van sollicitanten
voor het openbaar lager onderwijs, 1950-1966.
N.B. Openbaar in 2042

35.4.2.2. Scholen voor openbaar buitengewoon (speciaal) onderwijs en
buitengewoon (speciaal) voortgezet onderwijs

16180 (Verkorte) notulen en vergaderstukken van de grote begeleidingscommissie
van de brugwerkklas voor de Mytylschool, 1978-1982.
N.B. Openbaar in 2058



16214 Begeleiden van leerlingen tijdens het vervoer per schoolbus, 1970-1973
N.B. Openbaar in 2049

35.5.2. Openbaar voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
35.5.2.4.1. Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3 en Jacobijnestraat 24

16611 Ingekomen opgave van het Stedelijk Gymnasium van geslaagde
eindexamenkandidaten, met lijsten van behaalde cijfers, alsmede een opgave
van het aantal kandidaten dat een eindexamen met gunstig resultaat aflegde,
1959, 1963.
N.B. Openbaar in 2039

35.6.1.2. Openbaar algemeen voortgezet onderwijs naar type onderwijs
35.6.1.2.3.3 Lorentzlyceum, later Lorentzscholengemeenschap voor lyceum en havo,

Sportweg 9
35.6.1.2.3.3.3. Organisatie van de school en het onderwijs

16916 Uitnodigingen tot het bijwonen van de eindexamens van het Lorentzlyceum
alsmede de cijferlijsten , 1958-1967.
N.B. Openbaar in 2043

16917 Lijsten van bij eindexamens behaalde cijfers en lijsten van kandidaten, 1969-
1981.
N.B. Openbaar in 2057

35.7.2. Middelbaar economisch en administratief onderwijs

35.7.2.1. Mr. Johan Enschedéschool, (Oude) Zijlvest 25 en 27

17117-17119 Verslagen van examens, lijsten van kandidaten en overige mededelingen
betreffende de examens, 1972-1973, 1979-1984. 3 omslagen
17117. 1972-1973
N.B. Openbaar in 2049
71118. 1979-1982
N.B. Openbaar in 2058
17119. 1983-1984
N.B. Openbaar in 2060

35.8.8. Handelsavondonderwijs

35.8.8.1. Gemeentelijk handelsavondonderwijs

17394 Verslagen van eindexamens, met lijsten van hen die aan de examens hebben
deelgenomen, 1957-1967.

N.B. Openbaar in 2043

17397 Benoemen en ontslaan van bedienend personeel aan de gemeentelijke
handelsavondschool, 1963-1967.
N.B. Openbaar in 2043



17400 Lijsten van resultaten van aan de gemeentelijke handelsavondschool
afgenomen eindexamens, 1970-1975.
N.B. Openbaar in 2051

35.9. Overig onderwijs

35.9.1.1. Muziekonderwijs
35.9.1.1.3. Gemeentelijke Haarlemse Muziekschool
35.9.1.1.3.1. Beheerscommissie van de Haarlemse Muziekschool
35.9.1.1.3.2. Personeelsaangelegenheden

17471 Overige personeelsaangelegenheden, 1973-1974.

N.B. Openbaar in 2050

43. Burgerzin, hulpbetoon en eretekenen en eervolle onderscheidingen

43.3. Eretekenen en eervolle onderscheidingen

19502-19546. Verlenen van decoraties en het doen van voorstellen daartoe, 1956-
1976, 1978-1990. 45 omslagen

NB. Openbaar tussen 2040 en 2066

19549-19581 Personele dossiers van hen aan wie een koninklijke onderscheiding is
toegekend, 1979-1980, 1985-1990. 33 omslagen

NB. Openbaar tussen 2055 en 2066



BIJLAGE II
Voorstel beperking op de openbaarheid van inventarisnummer 1157 betreffende het
archief van het Bedrijf Openbare Werken (1802) 1953-1990 (2001)

1157. Dagen van een Bouw- en Exploitatiemaatschappij voor het niet nakomen van
gemaakte afspraken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Met tekeningen
en akte van dading, waarin vaststaat dat de Bouw- en Exploitatiemaatschappij
de gemeente een schadevergoeding betaalt, 1977-1985.
NB. Openbaar in 2061



Bijlage III

Archiefwet 1995, Artikelen betreffende beperkingstelling aan de openbaarheid van
stukken

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 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.

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.

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

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_06-04-2011#HoofdstukII_Artikel15
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_06-04-2011#HoofdstukII_Artikel16
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_06-04-2011#HoofdstukII_Artikel17
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_06-04-2011#HoofdstukI_Artikel1


verzoeker buiten toepassing laten, indien het belang van de gestelde

beperking niet opweegt tegen diens belang tot raadpleging of gebruik van de

archiefbescheiden.

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 is aangewezen, door gedeputeerde staten anders

wordt beslist.

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.

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.

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 15a

1. Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover in

de archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet

milieubeheer is neergelegd.

2. Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden

milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is

neergelegd, laat de zorgdrager, in afwijking van artikel 15, derde lid, de

ingevolge artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, of tweede lid, aan de

openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van een verzoeker buiten

toepassing.
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3. In afwijking van artikel 15, eerste lid, onder a, en tweede lid in verbinding

met het eerste lid, onder a, worden geen beperkingen aan de openbaarheid

gesteld voorzover in de archiefbescheiden neergelegde milieu-informatie als

bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer betrekking heeft op emissies

in het milieu.

4. Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden

milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu is neergelegd,

laat de zorgdrager in afwijking van artikel 15, derde lid, ten aanzien van de in

de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, de ingevolge artikel

15, eerste lid, onder a, of tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a,

aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van een verzoeker

buiten toepassing.

Artikel 16

1. De openbaarheid van de in artikel 1, onder c 3°, bedoelde

archiefbescheiden kan worden beperkt bij de desbetreffende overeenkomsten

en beschikkingen.

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

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.

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.
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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.

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.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_06-04-2011#HoofdstukI_Artikel1

