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A N D E R S  G A A N  K L A S S E R E N

De Vlaamse overheid werkt aan een nieuw Archiefdecreet. Dat moet een 

einde maken aan de twijfel bij veel departementen, agentschappen en lo-

kale besturen: documenten bijhouden of weggooien? En als we iets bijhou-

den, waar, hoe en hoelang moeten we dat dan klasseren? De nieuwe wet 

komt geen dag te vroeg, want de huidige regeling beantwoordt niet meer 

aan de behoeften, entiteiten doen allemaal een beetje hun eigen zin en in 

het centrale archiefdepot in Machelen worden niet alleen dossiers bewaard, 

maar ook tenten gedroogd! “Ons archief is geen vergeetput, maar wel ons 

geheugen”, zegt Ilse Baert, projectcoördinator van het nieuwe Vlaamse ar-

chiveringsproject. 

Frank Willemse en Wim Knaepen

 “Het archief is ons 
geheugen, niet onze 

vergeetput” 
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Denkt u bij het woord archief spontaan 
aan stoffi ge, donkere zolders met dozen 
vol papier, wachtend op de vergetelheid? 
Sombere, kille ruimtes waar meer muizen 
komen dan mensen? Dat beeld klopt niet 
met de werkelijkheid, vindt Ilse Baert: 
“Een archief bevat vandaag veel meer dan 
papieren documenten zoals facturen, plan-
nen of vergunningsaanvragen. Er zijn ook 
talrijke foto- en beeldbestanden, bijvoor-
beeld van de Vlaamse bouwmeester, en 
steeds meer digitale bestanden. Bovendien 
moet het archief meer als het geheugen van 
de administratie dan als een vergeetput voor 
afgedankte documenten beschouwd worden. 
Bij een gerechtelijke procedure bijvoorbeeld 
is het heel belangrijk om snel de juiste 
documenten te kunnen voorleggen. Dan 
bewijst een goed georganiseerd archief echt 
wel zijn nut.” 

Verouderde wet uit 1955
Ilse Baert is hoofd van de Coördinerende 
Archiefdienst bij het Departement Bestuurs-
zaken en coördinator van het nieuwe 
Vlaamse archiveringsproject. Zij zit in de 
werkgroep die de ontwerptekst voorbe-
reidt voor het nieuwe Archiefdecreet van 
de Vlaamse Regering. Tegen de zomer van 
2008 moet de ontwerptekst voor de mo-
dernisering van het archiefbeheer voor alle 
bestuursniveaus in Vlaanderen rond zijn. De 
hoogste tijd, want ons openbare archief valt 
vandaag nog altijd onder de verouderde fe-
derale wet van 24 juni 1955. Die beknopte 
wet regelt alleen maar algemene zaken. Zo 
is de Vlaamse administratie verplicht om 
archiefdocumenten over te dragen aan het 
Algemeen Rijksarchief, als ze de leeftijd 
van honderd jaar hebben bereikt. En bij 
een geplande vernietiging van documenten 
moet die instelling vooraf haar goedkeuring 
geven. Ilse Baert: “De departementen en een 
aantal intern verzelfstandigde agentschappen 
volgen daarnaast ook de dienstorder van het 
college van secretarissen-generaal uit 1997. 
Daarin staan meer concrete richtlijnen 
over de opstelling van een archiefbeheers-
plan en over de bewaring, opschoning (het 
verwijderen van overbodige dubbele of blanco 
documenten en documenten ontdoen van scha-

delijke elementen zoals nietjes en paperclips 
om zo weinig mogelijk archiefruimte in te 
nemen, red.), overdracht en vernietiging van 
documenten.”

Kilometers rekken
Het archief van de Vlaamse overheidsad-
ministratie is gigantisch groot, en groeit 
nog elke dag. “Hoe uitgebreid het totale 
archief is, weten we zelf ook niet precies”, 
vertelt Ilse Baert. “Maar reken gerust op 
enkele kilometers volgestapelde rekken. Het 
archief zit overigens sterk verspreid. Een deel 
bevindt zich op het bureau van de ambte-
naar die het dossier beheert. Afgehandelde 
dossiers liggen in een aparte archiefruimte, 
in hetzelfde gebouw of in een ruimte in de 
buurt. Oudere, afgesloten dossiers uit de 
departementen en intern verzelfstandigde 
agentschappen verhuizen vaak naar een 
van de centrale opslagplaatsen in Herent, 
Machelen, Vilvoorde of Brussel. Mensen 
weten soms ook niet waar ze bepaalde din-
gen kwijt kunnen, en dumpen die dan maar 
gemakshalve voorlopig in de archiefruimte, 

afgedankte computers bijvoorbeeld.”

Waaruit bestaat ons archief eigenlijk? Elk 
document dat een ambtenaar ontvangt of 
opmaakt bij de uitoefening van zijn taak, 
behoort tot het openbare archief, zegt de 
wet. Als archiefvormer heeft de ambtenaar 
zelf de wettelijke plicht om te zorgen voor 
het beheer. “En daar knelt het schoentje”, 
zegt Ilse Baert: “Het beleid is veel te versnip-
perd. De administratieve diensten besteden 
te weinig aandacht aan hun archiefbeheer. 
Ze treden pas op bij acute beheerspro-
blemen en gaan dan vooral op zoek naar 
kortetermijnoplossingen.” 

Trash days
Vaak doen diensten al wel goede pogingen 
tot archiefbeheer, maar die missen meestal 
structuur en duidelijke afspraken. Zo zijn 
er de trash days, algemene opruimdagen die 
diensten al eens organiseren bij plaatsgebrek 
of een naderende verhuizing. “Een goed 
initiatief, maar het is nog beter om geregeld 
zo’n dag te plannen, bijvoorbeeld om het 
halfjaar.” 

“Hoe uitgebreid het totale archief is, weten we 
ook niet precies. Maar reken gerust op enkele 
kilometers volgestapelde rekken”
Ilse Baert, hoofd van de Coördinerende Archiefdienst 
bij het Departement Bestuurszaken
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Bent u overtuigd van het nut van een goed archief, maar weet u niet goed waar 
te beginnen? Ilse Baert geeft u vier eenvoudige tips:

1 Zorg voor een archiefbeheersplan. Dat biedt een vaste structuur om 
documenten te ordenen, selecteren, bewaren of vernietigen.

2 Stel een archiefverantwoordelijke aan. Die persoon moet voldoende tijd 
krijgen om zijn taak goed te kunnen vervullen.

3 Werk liever met groepsklassementen in plaats van met individuele 
klassementen. Zo halveert u het klassement en krijgt u een beter overzicht. 
En het is stukken aangenamer om samen te werken.

4 Bewaar zo veel mogelijk digitaal. U hoeft veel minder te sleuren met papier 
en de bereikbaarheid van informatie hangt niet langer af van de werkplek.

“Samen aan het archief werken is stukken aangenamer”

Natte tenten
De bewaring van het openbare archief 
laat soms te wensen over. Ilse Baert: “Elke 
entiteit doet vandaag een beetje haar eigen 
zin. Sommige diensten hebben een overeen-
komst gesloten met hun Provinciaal Archief. 
Andere brengen een deel van hun semista-
tische archieven over naar een centrale 
opslagplaats. Daar kunnen we ze helaas niet 
altijd in optimale omstandigheden bewaren. 
De gehuurde loods voor het archiefdepot 
in Machelen delen we bijvoorbeeld met 
het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media, dat tijdens de zomervakantie tenten 
verhuurt aan jeugdbewegingen. Die tenten 
komen geregeld nat terug, zodat er vaak een 
hoge luchtvochtigheid heerst in de ruimte. 
Die situatie is nefast voor de bewaring van 
archiefdocumenten, want er staat geen wand 
tussen het archiefgedeelte en de tenten.” 

Het gebouw in Machelen heeft nog meer 
nadelen. Er is geen temperatuurregeling en 
isolatie, de beveiliging laat te wensen over, 
en de zolder is niet stof- en winddicht. “Die 
problemen zijn gelukkig binnenkort verle-
den tijd. Tegen begin 2009 moeten we een 
vernieuwd archiefdepot klaar hebben in Vil-
voorde. Dat zou voldoende ruimte bieden 
voor de opslag van het opgeschoonde en ge-
ordende semistatische archief van de depar-
tementen en een aantal intern verzelfstan-
digde agentschappen, en bovendien voldoen 
aan de minimumeisen voor archiefbewaring. 
De agentschappen die momenteel een goede 
oplossing hebben voor de bewaring van hun 

semistatische archief, zullen op dat moment 
zelf nog zorgen voor hun eigen archief.”

Heeft het nut om nog te investeren in grote 
archiefruimtes? Met de huidige digitale 
opslagmogelijkheden sla je toch twee vliegen 
in één klap: je hebt minder ruimte nodig én 
het is een stuk goedkoper. 

Digitaal niet altijd beter
Ilse Baert is het daar niet mee eens: “Een 
digitaal archief is beslist gebruiksvriendelijk, 
effi ciënt en ruimtebesparend. Maar het 
idee dat digitale opslag ook veel goedkoper 
is, klopt niet. Het is zelfs duurder. Vooral 
het scannen van documenten slorpt grote 
budgetten op. Het is bovendien heel tijd-
rovend, dus alles zomaar digitaliseren heeft 
geen zin. Je moet je telkens de vraag stellen 
wat de meerwaarde is.” Een probleem dat 
sterk leeft, zo bleek ook uit een rondvraag 
bij heel wat lijnmanagers en archiefverant-
woordelijken. Duidelijke richtlijnen over 
digitalisering stonden hoog in het lijstje met 
verzuchtingen.

Maar de digitale archivering worstelt met 
wettelijke lacunes. “Ingescande documenten 
hebben bijvoorbeeld geen wettige bewijs-
kracht”, legt Ilse Baert uit. “Ze gelden alleen 
als kopie. Daarom zullen we nog veel docu-
menten op papier moeten bewaren, ook in 
de toekomst. De digitale handtekening kan 
daarvoor uitkomst bieden, maar heeft ook 
nadelen. Gaan we die handtekening over 
tien jaar nog kunnen lezen? De technologie 
evolueert razendsnel.” 

“Kind en Gezin begon 
in 1989 als een van de 
eerste openbare instellingen met een 
systematisch archiefbeheer. Van bij de 
start besteedde ik ook veel aandacht aan 
de inventarisatie van onze speciale foto-, 
folder- en affi checollecties. Onze dossier-
gegevens gaan vaak tot vijftig jaar terug 
in de tijd. Daardoor is het archief van 
Kind en Gezin een dankbare gegevens-
bron voor wetenschappelijke onderzoe-
kers en studenten. Voor de bewaring van 
onze tijdelijke archieven werken we al 
tien jaar samen met een privépartner - 
tot onze grote tevredenheid. Niet alleen 
raakte ons probleem van een krappe 
archiefruimte zo opgelost. Onze privé-
partner heeft ook een grote technische 
deskundigheid, die wij in de publieke 
sector niet altijd hebben, bijvoorbeeld 
over de klimaatregeling in archiefruim-
tes. Het strategische plan van de Vlaamse 
Regering erkent dat het archiefbeleid 
een aandachtspunt is van goed bestuur. 
Dat is een goede zaak, maar juist daarom 
zouden we bij de Vlaamse overheid 
voor de bewaring van onze tijdelijke 
archieven vaker een samenwerking met 
deskundige privépartners in overweging 
moeten nemen.” 

“Meer aandacht voor 
samenwerking met 
privépartners”
Emiel Vantongelen, 
archivaris bij 
Kind en Gezin

A N D E R S  G A A N  K L A S S E R E N

4 TIPS
voor uw
archief
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“De tijd dat de post uitsluitend draaide om de bodes die met hun kar-
retjes op de dienst langskwamen om briefwisseling af te geven of mee te 
nemen, is echt wel voorbij. Het was een heel formeel systeem, maar het 
zorgde wel voor een goed documentenbeheer. Tegenwoordig verwerken 
we een groot deel van onze correspondentie via e-mail, en daarvoor be-
staan veel minder regels. De ambtenaar bewaart die documenten meest-
al willekeurig op de C- of H-schijf van zijn pc, of op een andere drager: 

cd-rom, dvd, memory stick … Het gevaar is dat veel informatie na verloop van tijd verloren 
gaat door die willekeurige opslagmethode. We moeten echt opletten om geen dementerende 
overheid te worden, die niet meer weet wie, wanneer, welke beslissing heeft genomen. 

De digitalisering van ons archief wordt dus geen eenvoudige oefening, maar wel een boei-
ende. Er is bijvoorbeeld heel de problematiek van de versleuteling (de beveiliging met een 
unieke code, red.) van de digitale handtekening. Daarvoor bestaat al een sluitend wettelijk 
kader. Maar hoe we dat het beste kunnen organiseren binnen de administratie, dat is een 
ander paar mouwen …” 

“Door het reorganisatie-
proces Beter Bestuurlijk 
Beleid zijn heel wat entiteiten opge-
splitst. Dat had belangrijke gevolgen 
voor het archief van die entiteiten, 
bijvoorbeeld voor de personeelsdos-
siers. Dossiers van actieve personeels-
leden zijn gewoon mee verhuisd naar 
de nieuwe dienst. Maar bij personeels-
dossiers van ambtenaren die niet meer 
in dienst waren, was het niet meteen 
duidelijk wat er moest gebeuren. 

Bij vorige reorganisaties kwamen afge-
sloten dossiers vaak na een tijdje in het 
centrale archiefdepot van Machelen 
terecht. Zelfs van sollicitanten die geen 
dag voor de Vlaamse overheid hadden 
gewerkt! Verschillende personeelsdos-
siers zijn zoekgeraakt. Zo’n verloren 
dossier kan vervelende gevolgen heb-
ben, bijvoorbeeld bij de pensionering 
van een ambtenaar. Bepaalde cruciale 
informatie staat alleen in het perso-
neelsdossier. 

Daarom ben ik zo tevreden met de 
oprichting van een Coördinerende 
Archiefdienst. Als we al die informatie 
op één, vaste plaats bewaren, kunnen 
we veel ellende voorkomen.” 

“Eindelijk kunnen 
we onze afgesloten 
personeelsdossiers 
beter beheren”
Isabel Vandecandelaere, 
informatiebeheerder bij het 
Departement Bestuurszaken

“Geen dementerende 

overheid worden”
Zeger Sioen, informatie beheerder bij het 
Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, en coördinator van de digitale 
projecten archiefbeheer

Iedereen mag meedenken
Het plan van de Vlaamse Regering hecht 
veel belang aan goede communicatie en vor-
ming. Ilse Baert: “Beide aspecten zijn heel 
belangrijk. Daarom zijn we onlangs gestart 
met een Community of Practice (COP), zeg 
maar een informeel platform voor kennis-
deling. Alle collega’s die betrokken zijn bij 
archivering of gewoon interesse hebben, zijn 
daar welkom. Bedoeling van het platform is 
om ervaringen uit te wisselen en collega’s te 
inspireren die soortgelijke projecten willen 
opstarten.” 

Er komt ook een voltijdse documenten- en 
archiefbeheerder per beleidsdomein, die de 
plaatselijke archiefverantwoordelijken moet 
ondersteunen bij de toepassing van nieuwe 
beheersmethodes. “Voorts zullen we het 
vormingsaanbod uitbreiden”, vult Ilse Baert 
nog aan. “Naast de algemene opleidingen bij 
het Agentschap voor Overheidspersoneel zal 
de Coördinerende Archiefdienst specifi eke 
vormingsprogramma’s organiseren, zoals 
rond digitale archivering.”

Dood archief wordt statisch
Zeg nooit zo maar archief tegen een archief. In een ver verleden spraken amb-
tenaren over levend, halfl evend en dood archief. Later hadden ze het over actief, 
semiactief of passief archief. Bij een nieuw Archiefdecreet hoort een opgefrist 
jargon. Vandaag spreken we alleen nog over:

DYNAMISCH ARCHIEF, of documenten die:
• op uw bureau liggen: het dossier is nog niet afgesloten en er moeten soms nog 

documenten bij komen;
• u nog geregeld nodig hebt;
• zich op de werkplek of in de nabije omgeving bevinden.

SEMISTATISCH ARCHIEF, of documenten:
• van een afgesloten dossier. Alle stukken zijn in het dossier aanwezig;
• die u niet meer geregeld gebruikt; 
• die zich in een eigen archiefruimte bevinden, al dan niet in de nabije omge-

ving van de kantoren;
• die geregeld onderworpen worden aan een selectieproces waarin bepaald 

wordt welke documenten in aanmerking komen voor tijdelijke of defi nitieve 
bewaring, en welke voor vernietiging.

STATISCH ARCHIEF, of documenten die:
• geen nut meer hebben voor de goede werking van de dienst;
• wel nog een cultureel-maatschappelijke waarde hebben of van belang zijn 

voor historisch onderzoek; 
• overgebracht zijn naar hun defi nitieve rustplaats, vandaag nog altijd het Alge-

meen Rijksarchief.

HET NIEUWE ARCHIEFJARGON 

 De COP geeft een elektronische nieuwsbrief uit met interessante weetjes en tips. Wilt u op de hoogte blijven van de 

nieuwe trends in het archiefbeheer? Abonneer u dan via bart.severi@bz.vlaanderen.be.




