
 
 

Mandaatregeling ter uitvoering van artikel 15, tweede en derde lid, van de Archiefwet 

1995 

 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland, 

 

in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke voor de zorg en het beheer van de 

archiefbescheiden van de gemeentelijke deelnemers aan het Regionaal Archief Rivierenland, 

voor zover zij zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, 

 

in overweging nemende,  

 

dat met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van de Europese Unie (2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016), 

er een toegenomen belang bestaat bij de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 

natuurlijke personen waarvan gegevens zijn verwerkt in gemeentelijke archiefbescheiden; 

 

en dat artikel 15, tweede lid van de Archiefwet 1995 grondslag biedt om na overbrenging 

van gemeentelijke archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats, mits er sprake is van niet 

eerder bekende omstandigheden, met terugwerkende kracht beperkingen aan de 

openbaarheid van archiefbescheiden te stellen; 

 

voorts gelet op het feit dat archivering in het algemeen belang echter eveneens een 

belangrijke positie inneemt in de AVG, en dat openbaarheid van overheidsinformatie, als 

essentieel onderdeel van de democratische rechtsstaat, in voorkomende gevallen geen 

onevenredige inbreuk in de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer oplevert dan wel 

anderszins onevenredige inbreuk oplevert in gerechtvaardigde belangen; 

 

gelet op artikel 15, tweede en derde lid, van de Archiefwet 1995; 

 

voorts gelet op artikel 3, eerste lid, onder a en tweede lid van de gemeenschappelijke 

regeling Regionaal Archief Rivierenland (Staatscourant 2016, nr. 32700); 

 

tot slot gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, 
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BESLUIT: 

 

 

aan de directeur/streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland mandaat te 

verlenen om, indien dat noodzakelijk blijkt door voortschrijdend inzicht, met terugwerkende 

kracht beperkingen te stellen aan de openbaarheid van specifieke archiefbestanddelen, dan 

wel, indien door voortschrijdend inzicht blijkt dat het in stand houden van opgelegde 

openbaarheidsbeperkingen niet langer noodzakelijk dan wel gewenst is, beperkingen gesteld 

aan specifieke archiefbescheiden op te heffen. 

De directeur/streekarchivaris zal periodiek verslag uitbrengen aan het dagelijks bestuur van 

handelingen die zijn verricht op grond van dit mandaatbesluit. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 29 maart 2021 

 

 

Tiel, 29.03.2021 

 

 

De voorzitter       

 

 

 

 

 

De secretaris 


