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Art 1 Leeszaalreglement archief Lier 

Elke archiefbezoeker helpt mee om waardevolle archiefstukken naar de toekomst en komende generaties toe te 
bewaren en inhoudelijk op te waarderen via een verantwoorde ontsluiting. 

 

Te volgen richtlijnen daartoe staan in dit leeszaalreglement. Dit wordt vastgelegd door het college van 
burgemeester en schepenen. 

 

Alle (concrete) info over het archief Lier en de archiefwerking kan je bekomen via de website www.lier.be en in de 
leeszaal van het archief. 

 

Art 2 Archiefonderzoek op aanvraag 

Archiefonderzoek kan enkel op aanvraag vooraf in de archiefleeszaal. De toegang tot het archiefdepot is voor het 
publiek niet toegestaan, tenzij vergezeld van een archiefmedewerker. 

 

Concrete info bekom je op de website www.lier.be of telefonisch via 03 8000 314. 

Originele archiefstukken verlaten de archiefleeszaal en het archief niet. Enkel naar aanleiding van 
tentoonstellingen, microverfilming, digitalisering, conservatie en restauratie kunnen archiefstukken tijdelijk 
uitgeleend worden. 

Niet geïnventariseerde documenten en bescheiden in fragiele of slechte materiële toestand worden niet 
aangeboden. De archivaris of diens aangeduide deskundige vervanger heeft hier het laatste woord. Dat geldt ook 
voor alle in dit leeszaalreglement niet voorziene gevallen. 

Als je niet kan langskomen op de afgesproken dag en uur, verwittig je ons tijdig op het nummer 03 8000 314, 
zodat er nieuwe en andere afspraken gemaakt kunnen worden. 
 

Art 3 Openingsuren en ontsluitingsvoorwaarden 

De leeszaal van het archief is vrij en kosteloos toegankelijk. Het college van burgemeester en schepenen legt de 
openingsuren, - dagen en ontsluitingsvoorwaarden vast en maakt deze publiek. 

 

Concrete info bekom je op de website www.lier.be of telefonisch via 03 8000 314. 

 

Art 4 Inschrijven als bezoeker met aanvaarding van de archiefreglementering 

Bij je inschrijving of aanvraag, ontvang je dit leeszaalreglement en verklaar je je hiermee akkoord. 

 
Bij elk bezoek dien je je aan te melden aan de onthaalbalie en te registreren in het bezoekersregister. 

Bezoekersgegevens worden verzameld in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 

 

De archivaris of diens aangeduide deskundige vervanger heeft het recht de toegang tot de leeszaal en het archief 
te ontzeggen aan wie deze reglementering overtreedt. 

 

Art 5 Gebruik van de lockers in de inkomhal 

Wie het archief bezoekt, laat zijn/haar spullen achter in een locker in de inkomhal (gelijkvloers). Je sluit de locker 
af en brengt de sleutel mee naar de leeszaal boven (eerste verdieping). 

 

Het archief Lier is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal of beschadiging in de inkomhal met lockers. 
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Enkel laptop, potlood, gsm (stil), (digitaal) fototoestel en documentatiemateriaal in doorschijnende mapjes mogen 
mee in de leeszaal. 
 

Draagbare kopieertoestellen of scanners die de oppervlakte raken zijn niet toegelaten. 

 

Art 6 Bezoek aan de leeszaal 

 De begeleiding door de leeszaalmedewerker is gratis: het opzoekingswerk dien je zelf te doen. 

 Opzoekingswerk door de archiefmedewerker is betalend: zie ook ‘Tarieven Archief Lier’. 

 De leeszaal dient voor studie en inzage: stilte is de regel. 

 Eten, drinken, telefoneren en roken zijn niet toegelaten in de leeszaal. 

 Hanteer de archiefstukken en -documenten met propere handen of aangepaste handschoenen. 

 De documenten in de (hand)bibliotheek in de leeszaal kan je vrij inkijken.  

 Je dient je archiefstukken vooraf aan te vragen met een maximum van tien inventarisnummers per dag.  

 Wie een archiefstuk binnen 14 dagen nogmaals wenst te raadplegen, kan dat aan de balie ‘in lezing’ 
plaatsen. Je hoeft het dan niet opnieuw aan te vragen bij je volgende bezoek. 

 Bekijk slechts één nummer tegelijk en wijzig de ordening van de documenten niet. Je dient na 
raadpleging alle documenten zorgvuldig in te pakken. 

 Omdat archiefstukken met zorg moeten worden behandeld, mag je in de buurt van archieven 
alleen met potlood werken. 

 Je mag van de meeste archieven zelf foto’s nemen: vraag hiervoor eerst toelating aan 
de leeszaalmedewerker en fotografeer zeker nooit met flits. 

 Draagbare kopieertoestellen of scanners die de oppervlakte raken zijn niet toegelaten. 

 Fotokopieën nemen kan enkel van documenten uit de (hand)bibliotheek, niet van archieven. Dit is 
betalend: zie ook ‘Tarieven Archief Lier’. 

 Rond je opzoekingen een half uur voor sluitingstijd af, zodat wij de leeszaal nauwgezet kunnen afsluiten 
en de opgevraagde archiefstukken in het archiefdepot opbergen kunnen. 
 

Art 7 Openbaarheid van archiefstukken 

De archieven vallen onder we wet- en regelgeving op de openbaarheid van bestuur. Het kan door iedere 
archiefbezoeker zonder beperkingen en kosteloos geraadpleegd worden. 

 

Dit algemeen principe is echter niet van toepassing indien: 

 De documenten informatie bevatten waarop een uitzondering van toepassing is zoals bepaald in het 
decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur (artikelen 11, 12, 13, 14 en 15). 

 De wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten van toepassing is. 

 Bij private archieven de openbaarheid beperkt wordt door contractuele verplichtingen met de schenker of 
bewaargever. 

 

Voor Registers van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters gelden specifieke wettelijke regels. Aktes van de 
Burgerlijke Stand zijn pas openbaar na 120 jaar. 

 

Meer info hierover vind je op de website www.lier.be of aan de onthaalbalie bij de leeszaalmedewerker. 

 

Art 8 Reproducties van archiefstukken en de daaraan verbonden eventuele rechten 

Van het grootste deel van onze documenten kan je reproducties maken of laten maken. Reproducties zijn enkel 
voor eigen gebruik. Geef ze dus nooit zomaar door aan anderen.  

 

Je kan, na overleg met de leeszaalbediende, in bepaalde gevallen zelf fotograferen, kopieën (laten) maken, 
professionele reproducties (op bestelling laten) maken (scannen) en gebruik maken van de aanwezige microfilms 
en microfilmtoestel. 
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Indien op deze reproducties auteurs-, naburige, privacy- of andere rechten van toepassing zijn, verbind je je ertoe 
deze rechten van anderen te eerbiedigen. Indien nodig zorg je voor de nodige toelatingen. 

 

Art 9 Publicaties 

Indien je publiceert of een studie samenstelt op basis van archiefstukken Lier, vermeld je steeds de vindplaats 
van je bronnen. Je verwijst hiervoor naar ‘Archief Lier’, gevolgd door een correcte en volledige archiefverwijzing. 

 

In het belang van het wetenschappelijk onderzoek word je gevraagd om een exemplaar van deze publicatie of 
studie te schenken aan de archiefbibliotheek Lier. 

 

Art 10 Tarieven archief Lier 

De stad Lier heft een retributie: 

 In bepaalde gevallen op het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand en 
bevolking, en het daaraan verbonden opzoekingswerk door medewerkers; 

 Bij opzoekingswerk door archiefmedewerkers in andere archiefstukken, niet genealogisch van aard; 

 Bij het nemen of afleveren van fotokopieën van administratieve stukken en documenten. 

 

Deze tarieven staan vermeld in een afzonderlijk retributiereglement op de website www.lier.be of bekom je aan de 
onthaalbalie bij de leeszaalmedewerker. 
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