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Kernboodschap  Conform de Archiefwet 1995 (verder vermeld als “Archiefwet”) wordt het te 

bewaren archief van de sector Brandweer (BRW) van 1991-2001 en de sector 

Brandweer en Ambulance (SBA) van 2002-2007 overgebracht naar het Noord- 

Hollands Archief. Hierdoor is het archief in principe openbaar toegankelijk. Voor 

een aantal dossiers van het archief is het noodzakelijk dat het college beperkingen 

aan de openbaarheid vaststelt, ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Niet van toepassing.  

Relevante eerdere 

besluiten 

 

Besluit College  

d.d. 1 maart 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders  

 

Besluit:  

1. Het college brengt het te bewaren archief van de sector Brandweer (BRW) 

van 1991-2001 en de sector Brandweer en Ambulance (SBA) van 2002-

2007, over naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, 

eerste lid, van de Archiefwet.  

2. Het college beperkt de openbaarheid van vier dossiers voor een termijn 

van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste 

lid onder “a”, van de Archiefwet.  

3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot 

het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker 

buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de 

Archiefwet.   

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Conform de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 dienen de te bewaren gemeentelijke 

archiefbescheiden, die ouder zijn dan twintig jaar, binnen een termijn van maximaal tien jaar te 

worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente; het Noord-Hollands Archief.  

 

Bij het overbrengen worden de archiefbescheiden in beheer gegeven aan het Noord-Hollands Archief 

en zijn deze in principe openbaar toegankelijk. Het college is, als zorgdrager van de gemeentelijke 

archieven, ingevolge artikel 15 eerste lid van de Archiefwet bevoegd tot het nemen van besluiten ten 

aanzien van beperkingen op de openbaarheid van archiefbescheiden voor een bepaalde termijn. Op 

grond van artikel 15 kunnen bij de overbrenging van archieven naar het Noord-Hollands Archief 

beperkingen aan de openbaarheid worden gesteld 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 onevenredig bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke 

personen of rechtspersonen dan wel van derden.  

 

Bij de overbrenging van het te bewaren archief van de sector Brandweer (BRW) van 1991-2001 en de 

sector Brandweer en Ambulance (SBA) van 2002-2007 is het noodzakelijk dat het college 

beperkingen aan de openbaarheid vaststelt ten aanzien van een aantal dossiers uit dit archief. Het 

gaat in de dossiers waarop beperking van openbaarheid wordt toegepast om gegevens als privé-

adressen, -telefoonnummers, -e-mailadressen en burgerservicenummers. Deze vallen zowel onder 

de beperkende bepalingen van de Archiefwet als onder die van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 

 

De openbaarmaking van vier dossiers uit het over te brengen archief zou tot gevolg hebben dat de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in het geding is.  

De openbaarheidsbeperking van de dossiers bedraagt een termijn van 75 jaar na datum van het 

jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a”, van de Archiefwet. Dat is de 

maximumtermijn die hiervoor wordt gesteld in de Archiefwet, artikel 15, lid 4. Deze termijn wordt bij 

alle Nederlandse overheidsarchieven als vaste standaardtermijn gehanteerd. 

 

De inventarisnummers van de dossiers en de beperking aan de openbaarheid, zijn opgenomen in de 

bijlage, het ‘Besluit tot beperking van de openbaarheid’.  

 

Het college heeft als zorgdrager op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet, de 

bevoegdheid deze beperking op de openbaarheid op te heffen, dan wel ten aanzien van een  

verzoeker buiten toepassing te laten, indien het belang van de gestelde beperking niet opweegt 

tegen het belang tot raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden. Vanuit praktische 

overwegingen is het gewenst dat deze bevoegdheid wordt gemandateerd aan de 

gemeentearchivaris. 
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2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. Het college brengt het te bewaren archief van de sector Brandweer (BRW) van 1991-2001 en de 

sector Brandweer en Ambulance (SBA) van 2002-2007, over naar het Noord-Hollands Archief, op 

grond van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet.  

2. Het college beperkt de openbaarheid van 4 dossiers voor een termijn van 75 jaar na datum van het 

jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a”, van de Archiefwet.  

3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de 

beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van 

artikel 15, derde lid, van de Archiefwet.  

 

3. Beoogd resultaat 

Het te bewaren archief van de sector Brandweer (BRW) van 1991-2001 en de sector Brandweer en 

Ambulance (SBA) van 2002-2007 wordt overgebracht naar het Noord-Hollands Archief op grond van 

artikel 12, eerste lid van de Archiefwet. De openbaarheid van een aantal dossiers uit het archief 

wordt beperkt op grond van de Archiefwet, artikel 15. Deze beperkingen voorkomen het schenden 

van de persoonlijke levenssfeer en privacy van betrokkenen. De gemeente voldoet aan de uitvoering 

van haar wettelijke archieftaak. 

 

4. Argumenten 

Voorkomen schaden privacy betrokkenen  

De beperkingen op de openbaarheid voorkomen dat de persoonlijke levenssfeer en privacy van 

betrokkenen geschonden worden.  

 

Het gaat in de dossiers waarop beperking van openbaarheid wordt toegepast om gegevens als privé-

adressen, -telefoonnummers, -e-mailadressen en burgerservicenummers. Deze vallen zowel onder 

de beperkende bepalingen van de Archiefwet als onder die van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 

 

Efficiënte afhandeling verzoek dispensatie  

De gemeentearchivaris kan een verzoek tot raadpleging efficiënt afhandelen vanuit zijn verkregen 

mandaat tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten 

toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet.  

 

Besluit heeft instemming gemeentearchivaris en de Veiligheidsregio Kennemerland 

De inhoud van dit collegebesluit is vooraf afgestemd met de gemeentearchivaris en archiefinspecteur 

van het Noord-Hollands Archief en de directeur van de Veiligheidsregio Kennemerland. 

 

Financiën 

Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
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De gemeente voldoet aan de uitvoering van haar wettelijke archieftaak 

Na afloop van de beheertermijn van 20 jaar is er een overbrengingstermijn van 10 jaar. De gemeente 

moet het archief daarom voor 2040 hebben overgebracht naar het NHA en voldoet hiermee daaraan. 

 

Relatie met overdracht van alle blijvend te bewaren over te brengen archieven 

Het overbrengen van deze archieven maakt onderdeel uit van de bewerking van alle blijvend te 

bewaren en over te brengen archieven van de gemeente Haarlem aan het NHA.   

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

Het team Archiefbeheer van de afdeling Facilitaire Zaken zorgt voor het overbrengen van de 

archieven in goede, geordende en toegankelijke staat.  

Het Noord-Hollands Archief draagt zorg voor het beheer en de raadpleegbaarheid van de archieven. 

De gemeentearchivaris zal het belang afwegen van degene die om raadpleging van de aan 

openbaarheid beperkte archiefbescheiden verzoekt, 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 op zodanige wijze dat de persoonlijke 

levenssfeer van betrokkenen niet wordt geëerbiedigd. Tegen het in mandaat genomen besluit van de 

archivaris tot het weigeren van de opheffing, of het buiten toepassing laten hiervan, kan bij het 

college bezwaar worden gemaakt.  

Uitvoering van deze regeling laat onverlet de bevoegdheid van het college om zelf de beperkingen op 

te heffen of buiten toepassing te laten. De gemeentearchivaris van het Noord-Hollands Archief wordt 

over het onderhavige besluit van het college geïnformeerd. 

 

7. Bijlage 

1. Besluit tot beperking van de openbaarheid. 

 

 

  

 


