
 

RAADPLEGINGAANVRAAG  
VAN OPENBARE 
ARCHIEFBESCHEIDEN  
VAN MINDER DAN 100 JAAR  
EN VAN PERSOONLIJKE AARD

 

 

I. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

Ik ondergetekende,……………………………………………………………………………………………………………………... 

Bedrijf: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:…………………………………………………………..………………………………………………………………………... 

Telefoon/gsm:…………………………………………………………………………………….………………………………….. 

 

 

 

II. IN RAADPLEGING GEVRAAGD ARCHIEF 

 

○  Bevolkingsregisters 

○  Dossiers van de Politie 

○  Juridische dossiers 

○  Dossiers van het personeel van de Stad Brussel, leraren inbegrepen  

○  Beslissingen van het Geheimcomité van de Gemeenteraad   

○  Andere:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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III. WETTELIJK KADER 

Krachtens het artikel 5 van de wet van 12.11.1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, heeft 

iedereen het recht een bestuursdocument te raadplegen en een afschrift te ontvangen, zonder dat hij/zij van een belang aan de 

administratieve overheid doet blijken.  

Voor bestuursdocumenten van persoonlijke aard en van minder dan 100 jaar is vereist dat de verzoeker van een belang aan 

de administratieve overheid doet blijken. De administratieve overheid mag een raadplegingaanvraag afwijzen in de mate dat de 

aanvraag kennelijk te vaag geformuleerd is of dat het belang niet legitiem genoeg is. 

De wet verstaat onder « document van persoonlijke aard » alle gegevens over een persoon die geïdentificeerd wordt of 

identificeerbaar is. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die kan geïdentificeerd worden, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, meer bepaald adhv. een identificatienummer of adhv. een of meerdere gegevens betreffende de fysieke, 

fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BEKWAME OVERHEID OM DE RAADPLEGING TOE TE LATEN 

 

IV.1. Registers van de Burgerlijke Stand 

Registers van Burgerlijke Stand die jonger zijn dan 100 jaar kunnen geraadpleegd worden mits toelating van de Voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Deze toelating moet schriftelijk 

aangevraagd worden (Poelaertplein 1 - 1000 Brussel). Tijdens uw bezoek aan het Archief dient u in het bezit te zijn van deze 

toelating. 

IV.2. Archief van de Politie     

Archiefstukken van de Politie die jonger zijn dan 100 jaar kunnen geraadpleegd worden mits toelating van de Burgemeester 
van de Stad Brussel. Deze toelating kan verkregen worden door schriftelijke aanvraag bij de Archivaris van de Stad. Tijdens uw 

bezoek aan het Archief dient u in het bezit te zijn van deze toelating. 

IV.3. Andere openbare archiefbescheiden   

Andere openbare archiefbescheiden van minder dan 100 jaar die persoonlijke gegevens bevatten of kunnen bevatten, 

zoals beschreven onder punt II, kunnen geraadpleegd worden mits toelating van de Archivaris van de Stad. Tijdens uw 

bezoek aan het Archief dient u in het bezit te zijn van deze toelating. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Datum en handtekening van de aanvrager: 
 
 

Een kopie van dit document is op aanvraag te verkrijgen. 

 

Beslissing van de Archivaris:  □  de raadpleging is goedgekeurd 
□  de raadpleging is geweigerd 

Motief:………………………..……….............................................................................................................................................................
. 

 

Datum en handtekening:  

 

V. DOELEINDE VAN DE RAADPLEGING 

○  Genealogische opzoekingen (persoonlijk of voor een derde), zonder intentie van publicatie. 

○  Genealogische of wetenschappelijke opzoekingen 

  □  voor een publicatie 

  ○  een seminariewerk / een thesis / een doctoraa 

Onderwerp:..……………………………………………………………………................................. 
Instelling:….…………………………………………………………..………………………………. 
Onder leiding van:…………………………………………………………………………………… 

○  een wetenschappelijke of commerciële publicatie (tijdschrift / boek) 

Onderwerp :….……………………………..………………………………………………………… 

Tittel van het tijdschrift :..……..………………………………………...…………………………… 

Uitgever :.………………………………………………………………………..……………………. 

  □  voor een tentoonstelling 

    Onderwerp/titel:………………………………………………..…………..………………………………….... 

  Plaats en datum:……………………………….………………..…………….……………………………….. 

  □  voor een multimedia gebruik 

     Onderwerp/titel: ………………………………………………………………………………………. 

   Uitzending:………..….………………….………………………………….……………….. 

 

○  Je suis mandaté(e) par un notaire ou par un tribunal 

 

 

 
 

VI. VOORWAARDEN VAN DE RAADPLEGING 

De aanvrager verbindt zich ertoe de gegevens uit de archiefdocumenten te behandelen volgens de gangbare 

wettelijke bepalingen op de privacy. De aanvrager verbindt zich er eveneens toe geen gegevens te publiceren of op 

andere wijze openbaar te maken waardoor de belangen van betrokken personen of van de nabestaanden kunnen worden 

geschaad, zonder hun toestemming. Deze maatregel betekent dat geen namen van personen mogen worden vermeld. 

 


