
Formulier voor het vragen van inzage in beperkt openbare archiefbescheiden 

Op grond van Archiefwet artikel 15, eerste lid en de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensverwerking (artikel 22 e.v.) 

Aanvrager 

Achternaam en voorletters   
Volledig woonadres   

  
  

  

Vraagt inzage van de volgende archiefbescheiden: 
 U moet per archief een aanvraag indienen 

Titel en nummer archief 
 
 
 
 
 
 

  

inventarisnummer(s) of omschrijving dossier 
 
 
 
 
 
 

  

 

Vul in onderstaande linker kolom een X in als het gestelde in de rechterkolom van toepassing is 

  aanvrager heeft een bewijs van overlijden 
overgelegd van de betrokkene(n): de personen 
waarover in de archiefbescheiden 
persoonsgegevens staan of 

  aanvrager heeft uitdrukkelijke toestemming 
van de betrokkene(n): de personen waarover 
in de archiefbescheiden persoonsgegevens 
staan; 

  de gegevens in de archiefbescheiden zijn door 
de betrokkene(n) duidelijk openbaar gemaakt; 

  de gegevens zijn noodzakelijk voor de 
vaststelling, de uitoefening of de verdediging 
van een recht in rechte; 

  de gegevens zijn noodzakelijk ter verdediging 
van de vitale belangen van de betrokkene of 
van een derde en het vragen van diens 
uitdrukkelijke toestemming blijkt onmogelijk; 

of 



  Het onderzoek van de aanvrager voldoet aan 
alle onderstaande voorwaarden: 

 het onderzoek dient een algemeen 
belang; 

 de verwerking is voor het betreffende 
onderzoek of de betreffende statistiek 
noodzakelijk; 

 het vragen van uitdrukkelijke 
toestemming blijkt onmogelijk of kost 
een onevenredige inspanning; 

 bij de uitvoering is voorzien in zodanige 
waarborgen dat de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene niet 
onevenredig wordt geschaad; 

 onevenredige bevoordeling of 
benadeling van betrokken natuurlijke 
personen of rechtspersonen dan wel 
van derden wordt voorkomen. 

  

Onderzoeksopzet 

U moet onderstaande vragen beantwoorden 

1. Hoe wordt voorkomen dat de persoonlijke levenssfeer wordt geschaad? 1 

 

 

2. Wat is de onderzoeksvraag en -doelstelling?2 

 

 

3. Waarom is verwerking (raadpleging) van de gegevens in bovengenoemde archiefbescheiden 
noodzakelijk voor het onderzoek? 

  

  

  

                                                           
1 Bijvoorbeeld:  De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde USB-stick of beveiligde computer. De 
resultaten worden alleen statistisch verwerkt, namen van betrokken personen worden niet genoemd, wijze van 
anonimiseren etc. 

 
2 Wat is het onderwerp van het onderzoek en wat moet het onderzoek opleveren: boek, artikel, promotie etc. 

 



Verklaring aanvrager 

Indien akkoord met onderstaande: plaats een X in het vak hier linksonder  

  De aanvrager verklaart te voldoen aan de 
volgende voorwaarden 

1. Niets te publiceren of op een andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog 
levende personen onevenredig kunnen worden geschaad; 

2. Vrijwaring van de archiefdienst van de gevolgen van onrechtmatige verspreiding van 
gegevens uit bovengenoemde archiefbescheiden; 

3. Onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden te voorkomen.  
 

Plaats:    
Datum:    
Handtekening aanvrager:  

  

  

Besluit wel of geen inzage te verlenen 
In te vullen door studiezaalmedewerker door een X in onderstaande linker kolom indien van 
toepassing 

  De aanvrager heeft zich geïdentificeerd.  
 

De studiezaalmedewerker, gehoord de Functionaris Gegevensbescherming 

  Akkoord 
  Niet akkoord 

  

West-Brabants Archief 

Naam medewerker: ________________________________________________ 

Bergen op Zoom, datum: ___________________________________________ 

 

Functionaris Gegevensbescherming  

Dhr. J.H.M. Janssen 

Bergen op Zoom, datum: _________________________________________ 

  

Dit besluit is geldig gedurende één kalenderjaar. Als u bovengenoemde archiefstukken in dat jaar 
nogmaals wilt raadplegen, moet u een kopie van dit besluit tonen aan de studiezaalmedewerker. 
Deze kan u vragen uw legitimatiebewijs te tonen. 

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken bij de directeur van het West-Brabants Archief. Zie voor 
meer informatie: https://westbrabantsarchief.nl/het-wba/klachten-en-suggesties  


