VERZOEK TOT HET TIJDELIJK
BUITEN BESCHOUWING LATEN VAN DE BEPERKINGEN
AAN DE OPENBAARHEID VAN ARCHIEFBESCHEIDEN
Ingevolge artikel 15 lid 3 van de Archiefwet 1995 (Staatsblad 1995 nr. 276)

Ondergetekende:
Naam: ...........................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..............................................................................................................
Bezoekersnummer: .......................................................................................................................
verzoekt ter realisering van het hierna omschreven doel, het tijdelijk buiten beschouwing laten
van de beperkingen die gesteld zijn aan de openbaarheid van de volgende archiefbescheiden:
Archiefnaam: ................................................................................................................................
Toegangsnummer Zeeuws Archief: ..............................................................................................
Inventarisnummer(s) van de betreffende archiefbescheiden: ......................................................
Verzoeker verklaart de archiefbescheiden uitsluitend te zullen raadplegen voor:
 eigen onderzoek van persoonlijk belang, te weten: ................................................................
.......................................................................................................................................................
 onderzoek met een wetenschappelijk oogmerk, te weten: .....................................................
.......................................................................................................................................................
Het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats:
 aan (instellingsnaam): ......................................................................................
onder leiding van: .................................................................................................
 anders, te weten: ...............................................................................................
 een ander doel, te weten: ........................................................................................................
........................................................................................................................vervolg ommezijde

Ondergetekende verklaart dat hij/zij:
1.

2.

3.

de uit bovengenoemde archiefbescheiden verkregen gegevens slechts voor het
hiervoor omschreven doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze
openbaar zal maken zonder schriftelijke toestemming van nog in leven zijnde
personen, noch iets zal publiceren waardoor de betrokken natuurlijke- of
rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen
worden;
met het oog op deze bescherming van de belangen van nog in leven zijnde personen
niet tot publicatie of openbaarmaking zal overgaan dan na schriftelijke toestemming
van de directeur van het Zeeuws Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te
publiceren passages vóóraf dienen te worden voorgelegd;
de gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zijn gekomen slechts voor eigen
studie zal gebruiken en dat deze niet aan derden zullen worden meegedeeld.

Indien de directeur of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot tijdelijk
buiten beschouwing laten van beperkingen op de openbaarheid, zullen de motieven die tot
deze afwijzing hebben geleid schriftelijk worden meegedeeld. Tevens zal in deze brief
worden vermeld hoe en waar u bezwaar kunt aantekenen tegen deze beslissing.
Indien de directeur toestemt tot het tijdelijk buiten beschouwing laten van de
openbaarheidbeperkingen dan geldt deze tijdelijke regeling voor de duur van twaalf
maanden na dagtekening. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is
verwezenlijkt, kan schriftelijk een verzoek tot verlenging worden ingediend.
Bij elk verzoek tot inzage in de studiezaal van bovengenoemde bescheiden uit het
omschreven archief dient de verzoeker het hem/haar verstrekte exemplaar van dit formulier
aan de aanwezige ambtenaar te tonen.
Let op!
Toestemming tot inzage geeft niet tevens het recht op reproducties van de archiefbescheiden.
Reproducties van niet-openbare archiefbescheiden worden slechts bij uitzondering
vervaardigd. Hiertoe moet een apart schriftelijk verzoek, voorzien van argumentatie
betreffende de noodzaak van reproductie, worden ingediend bij de directeur van het Zeeuws
Archief.

Gezien en akkoord,
Datum: ......................................

Middelburg, datum ....................................

Dr J.L. Kool-Blokland

(handtekening verzoeker)

Rijksarchivaris in Zeeland

