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Overzicht inventarisnummers 
 
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Archiefwet 1995, 
artikel 15, eerste lid, onder a) zijn de navolgende inventarisnummers beperkt 
openbaar: 
 

Inventarisnummer Omschrijving Jaar waarin het stuk 
openbaar wordt 

1745-1753, 1756-1766  
 

Persoonsdossiers 
(alfabetisch op naam) 

Voor alle 
persoonsdossiers geldt 
een beperking op de 
openbaarheid van 75 jaar 
na de einddatum van het 
dossier. Uitzonderingen 
hierop worden vermeld in 
de  toelichting. 

1745 J. Assink doodgraver, 
1955-1974 

2050 

1746 G.H. Beens, gemeente 
geneesheer, 1919-1953 

2029 

1747 G. Brandt, 
gemeentearchitect,  
1948-1975   

2051 

1748 J.A. Dingeldein, 
hulpkeurmeester,  
1941-1958 

2034 

1749 J.H. Hondeveld, gemeente 
vroedvrouw, 1927-1964 

2039 

1750 J. Hosmar, distributie 
ambtenaar, 1941-1946 

2022 

1751  W. Kast, distributie 
ambtenaar, 1941-1946 

2022 

1752 G.H. Kerkdijk, 
waagmeester, 1961-1963 

2039 

1753 J.G. Koenderink, 
doodgraver/klokluider, 
1937-1955 

2031 

1756 J.J. van Langevelde, 
veldwachter, 1936-1943 

2019 

1757 G.W. Maat, 
gemeenteontvanger, 
1923-1955  
 

2031 

1758 H. Mensink, doodgraver, 
1954-1975 
 

2051 

1759 J. Mensink, doodgraver, 
1923-1955 

2031 
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1760 B. Noltus, werkloos 
hoofdarbeider, 
administratieve 
werkzaamheden, 1958 

2034 

1761 A.M.J.A. Regout, 
waarnemend 
burgemeester, 1944-1945 

2021 

1762 H. Rozemuller, 
veldwachter, vervolgens 
hoofd zelfbescherming, 
1926-1964 

2040 

1763 J.W. Rutgers, 
hoofdopzichter,  
1927-1948 

2024 

1764 A.J.H. Schuitemaker, 
commies eerste klas, 
1941-1968 

2044 

1765 J. Veldhuijzen van Zanten, 
gemeente geneesheer, 
1917-1954 

2030 

1766 
 

J. Vixseboxe, 
gemeentearchitect,  
1912-1955 

2031 

2205-2231 Woningkaarten Voor alle woningkaarten 
geldt een beperking op de 
openbaarheid tot na 
overlijden van de persoon. 
Dit dient per verzoek om 
inzage te worden bezien. 

2276-2307 Bevolkingsregister 
(archiefbladen alfabetisch 
op naam) 

Voor alle archiefbladen 
geldt een beperking op de 
openbaarheid tot na 
overlijden. Dit dient per 
persoon te worden 
bekeken. 

2445-2446 Noodwachtplichtigen Mogelijke beperking van 
de openbaarheid tot 75 
jaar na eindedatum, dit 
dient per persoon bekeken 
te worden. 

2822 Uitsluiting, schorsing, 
degradatie en ontslag 
distributieambtenaar 

2022 
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Toelichting   

 
 

Beperkingen op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Deze beperking van de openbaarheid houdt in dat de archiefbescheiden niet 
openbaar zijn, behoudens enkele uitzonderingsgevallen (= slechts beperkt 
openbaar).  

 Wanneer een verzoeker inzage vraagt in een dossier dat betrekking heeft op 
hem- of haarzelf, dan kunnen de desbetreffende archiefbescheiden door 
verzoeker worden geraadpleegd.  

 Raadpleging is ook mogelijk indien degene die inzage vraagt kan aantonen 
dat de persoon in wiens dossier hij inzage wil hebben is overleden of een 
verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de persoon op wie het dossier 
betrekking heeft ondubbelzinnig toestemming geeft voor inzage. 

 
Voor wie archiefbescheiden wil inzien waarin bijzondere persoonsgegevens 
(seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, medische en strafrechtelijke gegevens) 
vermeld staan, gelden uitgebreidere voorwaarden. Men moet een schriftelijk 
gemotiveerd verzoek doen, waarin men aantoont dat:  

 degene wiens bijzondere persoonsgegevens men wil raadplegen is overleden of 
 men de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene heeft of 
 raadpleging noodzakelijk is als juridisch bewijsstuk of 
 raadpleging noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting 

of 
 raadpleging plaatsvindt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of 

statistiek. 
 
In dit laatste geval gelden er ook voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen. 
De aanvrager moet dan:  

 aantonen dat het onderzoek een algemeen belang dient 
 aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens voor het betreffende 

onderzoek of statistiek noodzakelijk is 
 berichten van overlijden of een uitdrukkelijke toestemming overhandigen (als de 

onderzoeker kan aantonen dat het vragen van uitdrukkelijke toestemming 
onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost, vervalt deze eis) 

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

 
De beperking op basis van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer eindigt bij 
het overlijden van de betrokken persoon.  


