
Version 2.2 
12.09.2019 

 

Voorwaarden voor het maken van foto’s 
van documenten uit het archief van de 
deelstaat met eigen camera  
Behoudens toestemming van het archief van de deelstaat NRW (LAV) 
mogen gebruik(st)ers in de leeszaal in de drie afdelingen Oost-
Westfalen-Lippe, Rijnland en Westfalen met eigen camera's zelf foto's 
maken van archiefmateriaal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.  

Voor het doorgeven van gemaakte foto's aan derden en voor het 
publiceren ervan – in welke vorm dan ook (drukwerk, internet, delen in 
sociale media enz.) – is schriftelijke toestemming van het LAV NRW 
nodig.  

Wanneer u archiefmateriaal zelf wilt fotograferen, dient u contact 
op te nemen met het toezichthoudend personeel in de leeszaal. 
Alle stukken die u wilt fotograferen, moeten tevoren afzonderlijk 
ter controle worden voorgelegd aan het toezichthoudend 
personeel in de leeszaal. De vergunning wordt over het algemeen 
slechts voor hele archiefeenheden verleend.  

Voor het fotograferen van bepaalde documenten kan geen 
vergunning worden verleend. Het fotograferen van de volgende 
documenten is te allen tijde verboden:  

 documenten die reeds in gedigitaliseerde vorm beschikbaar zijn 

 documenten die volgens het archiefrecht aan 
blokkeringstermijnen onderworpen zijn of door het gebruik 
waarvan inbreuk wordt gemaakt op de rechten van nog levende 
betrokkenen of derden. 

 documenten die geen eigendom zijn van het LAV (bijv. 
deposita), voor zover de eigenaar geen vergunning tot 
fotograferen heeft verleend. 

 fotografiëen, ansichtkaarten/prentbriefkaarten, beeldende 
kunstobjecten en posters 

 archiefstukken van perkament of transparant papier die niet plat 
neergelegd zijn. Nota bene: deze mogen pas door 
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gebruik(st)ers worden gefotografeerd nadat ze door het 
toezichthoudend personeel van het archief plat zijn neergelegd. 

 auteursrechtelijk beschermde werken in het archiefmateriaal. 
Denk eraan dat in die gevallen een archivaris het geheel moet 
controleren 

 Bijregisters over geboorten en echtverbintenissen na het 
grensjaar 1899 en overlijdensregisters na het grensjaar 1938 
mogen niet worden gefotografeerd. 

Het fotograferen van bibliotheekmateriaal wordt als volgt beperkt: 

 voor lesdoeleinden en onderwijs aan onderwijsinstellingen 
slechts bij gepubliceerde werken tot 15% geoorloofd; bij niet 
gepubliceerde werken niet geoorloofd. 

 Voor eigen niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek tot 
75%; bij gebruik in het onderwijs slechts maximaal 15%. 

Uitzondering: afbeeldingen, afzonderlijke bijdragen uit hetzelfde 
vaktijdschrift of wetenschappelijke tijdschrift, alle andere uitverkochte 
werken, verder mogen officiële werken als wetten, drukwerken, 
officiële besluiten en bekendmakingen alsmede beslissingen en 
officieel opgemaakte stellingen met betrekking tot beslissingen 
volledig gebruikt worden. 

Om te voorkomen dat andere gebruik(st)ers door het fotograferen 
worden gestoord, mag slechts op door het toezichthoudend personeel 
van de leeszaal aangewezen werkplekken geruisloos en zonder flits 
of andere hulpmiddelen worden gefotografeerd.   

De inzet van statieven is niet toegestaan. Voor de omgang met 
archiefmateriaal moet § 4 van de leeszaalverordening in acht worden 
genomen.  

De volgorde in een archiefstuk mag niet worden veranderd.  

Gebruik(st)ers verplichten zich door ondertekening bij gebruik van een 
eigen camera te voldoen aan de bovenstaande verplichtingen. 

De tot nu toe bestaande mogelijkheden om tegen betaling 
reproducties van archiefmateriaal te laten maken door de fotoateliers 
van het archief van de deelstaat NRW, blijven onverminderd van 
kracht.  
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Met mijn handtekening stem ik in met bovenstaande voorwaarden.  

 

 

______________________   _______________________ 

plaats, datum    naam 

 

      _______________________ 

      handtekening  


