RICHTLIJN BETREFFENDE HET ZELF UITVOEREN
VAN FOTOGRAFISCHE OPNAMEN VAN ARCHIEFDOCUMENTEN

Welke archiefdocumenten mag de lezer fotograferen?
• Documenten die openbaar zijn
• Documenten die niet openbaar zijn maar waarvoor de lezer toelating tot inzage én reproductie heeft gekregen.
• Documenten waarvan de eigendom niet bij het Rijksarchief berust maar waarvoor de lezer de schriftelijke toestemming tot
reproductie van de eigenaar (bewaargever) kan voorleggen.
• Documenten waarop geen auteursrechten rusten.
• Documenten houdende persoonsgegevens waarvoor de lezer van de bevoegde overheid de schriftelijke toelating tot
reproductie heeft gekregen.
• Documenten die geen betekenisvol onderdeel uitmaken van een archiefbestand (banden, delen, series, deelbestanden) (art.
7 2de lid van het koninklijk besluit van 16 september 2011 tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot
sommige lokalen van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstelling,
raadpleging en reproductie van de aldaar bewaarde archiefstukken).

Hoe mag hij ze fotograferen?
• Het te fotograferen document moet steeds op de tafel, op de boekensteun of het leeskussen liggen. Het document mag
tijdens de opname geen schade ondervinden.
• Het te fotograferen document mag niet groter zijn dan het tafeloppervlak.
• Het gebruik van flitslicht en van bijkomende belichting (filmlamp bv.) is verboden.
• Er mag geen enkel contact zijn tussen het document en het gebruikte toestel of andere hulpmiddelen. Het gebruik van
scanapparatuur (leespen, hand- en andere scanner) is niet toegelaten.
• Een statief is enkel toegelaten indien het gebruik ervan geen schade toebrengt aan de documenten noch aan de werktafel.

Waar mag hij ze fotograferen?
• Fotograferen met eigen toestel is enkel toegelaten op de werktafel in de leeszaal.

Wanneer mag hij fotograferen?
• Nadat hij deze richtlijnen heeft gelezen en de verklaring betreffende het zelf uitvoeren van fotografische opnamen heeft
ingevuld en ondertekend en aan de leeszaalmedewerk(st)er heeft overhandigd.

Welk gebruik mag hij van de opnamen maken?
• Het gebruik van opnamen voor privé-doeleinden is vrij. Privé-gebruik houdt in dat de opnamen en het recht om deze te
gebruiken op geen enkele wijze verspreid, meegedeeld of overgedragen kunnen worden aan derden.
• In geval van reproductie bestemd voor publicaties of commerciële toepassingen dient het ‘Tarief’ te worden toegepast.

