AANVRAAG TOT RAADPLEGING VAN DE DIGITALE KOPIE VAN HET ARCHIEF
VAN DE INTERNATIONAL TRACING SERVICE TE BAD AROLSEN
OF TOESTEMMING TOT PUBLICATIE VAN BEELDEN HIERUIT
1.

Identificatiegegevens
* Aanvrager (naam en voornaam): .......................................................................................
* adres:...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* telefoonnummer/fax en e-mail: .........................................................................................
* beroep: ................................................................................................................................
* nummer lezerskaart:...........................................................................................................
Bezig met een onderzoek naar/studie van:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
vraagt hierbij toestemming tot




raadpleging
reproductie onder gelijk welke vorm, mits naleving van de verplichtingen
betreffende het gebruiksrecht en de auteursrechten
publicatie, mits naleving van de verplichtingen betreffende het gebruiksrecht en de
auteursrechten

van digitale archiefbescheiden afkomstig van de International Tracing Service te Bad
Arolsen.
2.

Aard van het onderzoek

a.

Individueel onderzoek (op eigen initiatief)
* Naam en voornaam (eventueel meisjesnaam) van de gezochte persoon: .......................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* Eventuele aliassen of alternatieve spellingswijzen van diens naam: ...............................
...............................................................................................................................................
* Geboortedatum en -plaats van de gezochte persoon: .......................................................
...............................................................................................................................................
* Naam en voornaam van de ouders van de gezochte persoon: .........................................
...............................................................................................................................................
* Vooroorlogse verblijfplaats van de gezochte persoon: ....................................................
...............................................................................................................................................
* Gegevens over het traject de gezochte persoon tijdens of na de oorlog (kampen, getto’s,
enz.): .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* Is de gezochte persoon nog in leven?  Ja  Nee  Niet bekend
* Heeft u in het verleden al eerder beroep gedaan op het Rijksarchief voor opzoekingen?
 Ja  Nee

b.

Algemeen, thematisch onderzoek
* De gegevens uit deze archiefbescheiden zullen eventueel vastgelegd worden in een
verhandeling, een scriptie / een dissertatie / een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift /
een artikel in een dag- of weekblad / een persartikel / een boek of wetenschappelijk werk.
* Het onderzoek vindt plaats aan (instelling vermelden, afdeling, adres, telefoonnummer,
fax en e-mail):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* onder leiding van (naam en functie): ................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Onverminderd de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG
(BS, 3 februari 1999) en KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens (BS, 13 maart 2001)), verklaart de ondergetekende dat
hij/zij
3.1. de uit bovengenoemde archiefbescheiden verkregen gegevens slechts voor
bovengenoemd doel van studie en onderzoek zal aanwenden en niets zal publiceren of op
andere wijze zal openbaar maken waardoor de belangen van betrokken personen en/of
andere nog in leven zijnde personen kunnen worden geschaad.
3.2. de auteurswet zal naleven en de auteursrechten van anderen zal eerbiedigen.
3.3 overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (cf. supra) geen privacygevoelige gegevens die hem/haar ter
kennis komen zal meedelen aan derden.
4. De toelating wordt strikt persoonlijk verleend.
Gedaan te ......…………….................., op………………….......................
Handtekening van de aanvrager:.......................................................................................................

Op te sturen naar
- researchWW2@arch.be of
- Algemeen Rijksarchief – Afdeling 5, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel

