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Artikel 2.8 Overdracht verantwoordelijkheid Onze Minister 

1. Bij besluit kan Onze Minister zijn verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, voor 

bepaalde in het besluit gespecificeerde documenten overdragen aan: 

a. het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, dat blijkens de gemeenschappelijke regeling archiefbeheer 

ten doel heeft; 

b. het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, die blijkens de gemeenschappelijke regeling archiefbeheer 

ten doel heeft; of 

c. gedeputeerde staten of een college van burgemeester en wethouders.  

2. In het besluit kan Onze Minister bovendien bepalen dat de taken en bevoegdheden die de 

algemene rijksarchivaris ten aanzien van de documenten heeft, worden overgedragen aan een 

persoon die onder de verantwoordelijkheid van het desbetreffende bestuursorgaan werkzaam is. 

3. Het besluit kan niet de delegatie inhouden van de bevoegdheid van Onze Minister om bij 

ministeriële regeling nadere regels te stellen.  

4. Een besluit als bedoeld in het eerste lid is voor onbepaalde tijd.  

5. Ten aanzien van de persoon, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, is artikel 5.3, vierde lid, 

van overeenkomstige toepassing.   

 

Artikel 2.9 Specifieke uitkering 

1. Voor de uitoefening van de overgedragen taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 2.8, eerste 

en tweede lid, verstrekt Onze Minister een specifieke uitkering aan het desbetreffende openbaar 

lichaam of de desbetreffende bedrijfsvoeringsorganisatie, provincie of gemeente.  

2. Bij ministeriële regeling worden over de specifieke uitkering nadere regels gesteld. 

 

Artikel 2.10 Intrekking besluit 

1. Onze Minister kan een besluit intrekken: 

a. op verzoek van het desbetreffende bestuursorgaan, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid; 

b. indien de goede, geordende staat van de documenten door gebrekkig beheer in gevaar 

komt, of indien het desbetreffende bestuursorgaan anderszins aanmerkelijk tekortschiet in 

de uitoefening van de aan de hem overgedragen verantwoordelijkheid verbonden taken en 

verplichtingen; of 

c. indien een beleidsmatige heroverweging daartoe aanleiding geeft.  

2. Bij toepassing van het eerste lid, aanhef en onderdeel c, treedt het besluit tot intrekking niet 

eerder in werking dan vier jaren na dagtekening van het besluit. 

 

 


