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VERZONDEN 
2 8 NOV. 2013 

HL* , 
Steenbergen, 26 november 2013 

Geachte heer Ridderhof, 

Per email van 7 november 2013 hebt u een vraag gesteld over de invoering van 
abonnementkosten door de archiefdienst van het Markiezenhof voor digitale 
raadpleging van détailgegevens en scans uit hun collectie via internet. Uw vraag is 
door ons besproken in de collegevergadering van 19 november jongstleden en wordt 
met deze brief als volgt beantwoord; 
1. Is het in het kader van de archiefwet toegestaan abonnementskosten in rekening te 

brengen voor het zoeken naar en inzien van archiefmateriaal zoals, Doop-, trouw 
en begraafregisters, het bevolkingsregister en de registers van de burgerlijke 
stand? 
In het kader van de Archiefwet kunnen openbare archiefbescheiden die in de 
archiefbewaarplaats berusten in beginstel kosteloos worden ingezien alleen voor 
aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld online beschikbaarstelling kunnen kosten 
in rekening gebracht worden. 

2. Is het in het kader van de archiefwet toegestaan abonnementskosten in rekening te 
brengen voor het zoeken naar en inzien van gerechtelijke en notariële stukken? 
Zie antwoord 1 

3. Is het college gekend in het voornemen van het Markiezenhof om deze 
abonnementsstructuur in te voeren, en zo ja hoe is hierop gereageerd? 
Het college is niet gekend in het voornemen van het Markiezenhof om een 
abonnementsstructuur in te voeren en wij betreuren dat. In het eerstkomende 
periodiek overleg zal dit verder besproken worden. 

4. Vind het college het wenselijk dat er een financiële drempel wordt opgeworpen 
voor onderzoekers naar de historie van de gemeente Steenbergen en haar 
inwoners? 
In beginsel is er geen sprake van een financiële drempel doordat de openbare 
archiefbescheiden nog steeds kosteloos kunnen worden ingezien. 
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5. Wil het college het Markiezenhof verzoeken de abonnementsstructuur af te 
schaffen en de indexen en bronnen ook via internet weer vrij toegankelijk te 
maken, zoals deze altijd geweest zijn? 
Het Markiezenhof komt de dienstverleningsovereenkomst die wij met hun hebben 
voor archie fzorg correct na. Het als extra service online beschikbaar stellen van 
archiefbescheiden en de kosten die hiervoor berekend worden is een 
aangelegenheid van het Markiezenhof zelf. 

Wij hopen uw vraag met deze brief voldoende te hebben beantwoord. Mocht u naar 
aanleiding hiervan toch nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de 
contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 


