Aanvrager
Achternaam en voorletters
Volledig woonadres of emailadres

Vraagt inzage van de volgende archiefbescheiden:
Je dient per archief een aanvraag in te dienen
Nummer en titel archief
Inventarisnummer(s) of
omschrijving dossier
Vul in onderstaande linker kolom een X in als het gestelde in de rechterkolom van toepassing is.
Je hebt een bewijs van overlijden van de betrokkene(n): de personen waarover in de
archiefbescheiden persoonsgegevens staan of
Je hebt uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n):
de gegevens in de archiefbescheiden zijn noodzakelijk als juridisch bewijsstuk;
de gegevens zijn door de betrokkene(n) duidelijk zelf openbaar gemaakt;
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;

Verklaring aanvrager
Ondergetekende verklaart dat hij/zij:
1.

De uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens niet zal publiceren of op andere
wijze openbaar zal maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer geschonden wordt;

2.

Niets zal publiceren of op andere wijze openbaar zal maken waardoor de belangen van de
Staat, van rechts- of nog in leven zijnde natuurlijke personen onevenredig worden geschaad;

3.

Onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden zal voorkomen;

4.

De archiefdienst vrijwaart van de gevolgen van onrechtmatige verspreiding van gegevens
uit bovengenoemde archiefbescheiden.

Plaats
Datum
Handtekening aanvrager

Deze zijde in te vullen door de archivaris

Besluit verzoek om inzage in beperkt openbare archiefbescheiden
De archivaris van het West-Brabants Archief verleent de aanvrager wel/geen toestemming tot
raadpleging van de volgende niet-openbare archiefbescheiden:
Naam aanvrager
Archief
Inventarisnummers
Toelichting

Het West-Brabants Archief verstrekt in beginsel geen reproducties uit beperkt openbare
archiefbescheiden. Ook is het niet toegestaan zelf kopieën, scans of foto’s te maken.
Bij elke aanvraag in de studiezaal om raadpleging van de betreffende archiefbescheiden dient
aanvrager het hem/haar verstrekte exemplaar van dit formulier aan de in de studiezaal
dienstdoende medewerker te tonen. Deze zal u vragen uw legitimatiebewijs te tonen.
De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na
afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging van de toestemming
worden ingediend.
Aanvrager kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht tegen dit besluit binnen 6 weken na de
dag van verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de archivaris van het WestBrabants Archief, Hofstraat 2b, 4611TJ Bergen op Zoom.
Hoogachtend,

J.H.M. Janssen Archivaris West-Brabants Archief

Bergen op Zoom, ………………………………………………………………… (datum)

