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Vlaamse overheid 
Afdeling Beleidscoördinatie, Klantenrelaties en Vastgoed 

Havenlaan 88 bus 60 

1000 BRUSSEL 

T 02 553 20 00 

F 02 553 20 10 

www.facilipunt.be 

NOTA AAN HET DIRECTIECOMITE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: 22/10/2019 

Van:  Coördinerende archiefdienst 

 

onderwerp:  Overname van de archiefruimten 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
 

1 AANLEIDING EN CONTEXT 
Door de overdrachtsverplichting in het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten is Het Facilitair Bedrijf aangewezen als het depot voor het beheer van permanent te 

bewaren analoge bestuursdocumenten van bepaalde overheidsinstanties1. Het huidige Depot Vilvoorde is de 

hiertoe aangewezen bewaarplaats bij uitstek.  

Bijkomend heeft Het Facilitair Bedrijf volgens bovenstaande regelgeving vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid 

om depotruimtes in gebruik te nemen op andere locaties dan het huidige Depot te Vilvoorde. Concreet gaat 

het om het overnemen van het beheer van ook de afgesloten, analoge bestuursdocumenten van 

overheidsinstanties ‘gehuisvest in een gebouw dat onder beheer staat van het agentschap Facilitair Bedrijf’. 

Deze overheidsinstanties zouden opgenomen moeten worden in een lijst, vastgesteld door de minister. Voor 

deze overnames wordt gemikt op de grote kantoorgebouwen in Brussel (Herman Teirlinck, Hendrik 

Conscience, Kantoor 2023) en de kelderarchiefruimtes van de VAC’s.  

Deze ontzorging van overheidsinstanties op het vlak van het beheren van hun analoge afgesloten dossiers 

wordt gefaseerd uitgerold. Zowel intern binnen Het Facilitair Bedrijf als bij klanten zelf zijn voorbereidingen 

nodig om de dienstverleningen (zoals deze vandaag reeds bestaan in het Depot Vilvoorde) op maat van elk 

kantoorgebouw te implementeren.  

 

1 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Facilitair%20management/201906_potentiele_klanten_dienstv
erlening.xlsx?timestamp=1563270267  

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Facilitair%20management/201906_potentiele_klanten_dienstverlening.xlsx?timestamp=1563270267
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Facilitair%20management/201906_potentiele_klanten_dienstverlening.xlsx?timestamp=1563270267
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Gezien de voorbereidingen die we zullen verwachten van de klanten, is er bij hen ongerustheid. Om die 

ongerustheid weg te nemen, willen we graag reeds communiceren over de tijdslijn. 

Onderstaande plan van aanpak hiertoe bevat een eerste globale timing en zal nog verder worden verfijnd. De 

coördinerende archiefdienst werkt momenteel in overleg met de cel P3M een programmavoorstel uit 

(werktitel ‘optimale papierstromen’) waarin dit programma en de bijhorende voortgangsrapportering zal 

worden opgenomen. 

2 PLAN VAN AANPAK MET VOORLOPIGE TIMING EN ACTIES 

2.1 2019 
7 november: voorstelling en toelichting van dit plan van aanpak aan de Werkgroep Archief- en 

Informatiebeheer. Omdat de impact van de overname van kelderarchiefruimtes op klanten groot is, is het van 

belang om hen meteen gericht te informeren. Dit zorgt voornamelijk voor draagvlak.  

December: in het Bestuursdecreet zijn er ook kwaliteitscriteria gedefinieerd voor de archiefruimtes waar 

afgesloten analoge dossiers bewaard worden.2 Doel is om via een interne bevraging aan de facility managers 

en gebouwcoördinatoren de huidige kwaliteit van de kelderarchiefruimtes in Brusselse kantoorgebouwen en 

VAC’s in kaart te brengen. Dit zowel op vlak van de bouwtechnische aspecten als op het gebied van het gebruik 

van de ruimte.  

2.2 2020 
Februari: verwerking van de resultaten van de bevraging i.v.m. de kwaliteit van de archiefruimten door de 

coördinerende archiefdienst. Dit om een eerste indicatie te krijgen over de volgorde van de overname van de 

archiefruimtes en de verwachte inspanning per archiefruimte. Niet voor elke archiefruimte zal de inspanning 

even groot zijn.  Deze zal afhankelijk zijn van de opslagcapaciteit, het huidige ruimtegebruik (zitten dossiers 

reeds in archiefdozen, staat er veel weesarchief, …), de mate waarin reeds wordt voldaan aan de 

kwaliteitscriteria uit de regelgeving, ... 

Maart: de coördinerende archiefdienst bespreekt met de afdeling Technisch Beheer en de afdeling 

Bouwprojecten welke maatregelen genomen dienen te worden per kantoorgebouw. Zo wordt ervoor gezorgd 

dat de kelderarchiefruimtes die Het Facilitair Bedrijf overneemt, ook beantwoorden aan de kwaliteitscriteria 

uit de regelgeving. De schaal van deze maatregelen kan variëren van beperkt (bv. toegangsbeheer met badges 

optimaliseren) tot omvangrijker (bv. regelmatig terugkerende vochtproblemen aanpakken). Wanneer de 

verwachte investeringen niet opwegen tegen de opslagcapaciteit, kan uiteraard alsnog beslist worden om (een 

deel van) de kelderarchiefruimte niet over te nemen. 

Maart: de coördinerende archiefdienst organiseert een archiefbevraging aan de klanten die in scope zijn van 

de overname van de archiefruimtes. In deze bevraging zal onder andere worden gepeild naar welke 

bijkomende archiefruimtes in andere locaties zij eventueel nog in gebruik hebben (los van de 

kelderarchiefruimte), of al hun permanent te bewaren analoge dossiers reeds overgedragen zijn aan het Depot 

te Vilvoorde, hun bijzondere analoge dragers en formaten, in welke mate hun dossiers reeds klaar zijn om over 

te dragen, of er regelmatig wettige vernietigingen worden uitgevoerd... 

 

2https://overheid.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluit-beheren-bewaren-en-vernietigen-van-
bestuursdocumenten#hoofdstuk-4-het-depot 

https://overheid.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluit-beheren-bewaren-en-vernietigen-van-bestuursdocumenten#hoofdstuk-4-het-depot
https://overheid.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluit-beheren-bewaren-en-vernietigen-van-bestuursdocumenten#hoofdstuk-4-het-depot
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September: er zijn binnen Het Facilitair Bedrijf procedures opgesteld om het beheer van de dossiers in de 

archiefruimtes mogelijk te maken. In een nog op te maken draaiboek wordt beschreven hoe de ingebruikname 

van een nieuwe depotruimte verloopt. Verder houdt dit in dat er procedures komen waardoor 

overheidsinstanties hun afgesloten dossiers kunnen overdragen, raadplegen en dat er op een wettige manier 

vernietigingen worden uitgevoerd. Deze uitgewerkte procedures worden voorgelegd aan de Werkgroep 

Archief- en Informatiebeheer. Naargelang het gebouw kunnen er daarna specifieke accenten worden gelegd in 

deze generieke procedures.  

2.3 2021 
Eens de procedures gekend zijn voor de overname van de archiefruimte kan gekeken worden hoe deze in de 

praktijk omgezet kunnen worden. In de nota aan de Vlaamse Regering was aangegeven dat er, voor de 

overname van de archiefruimte, ook personeel overgenomen kan worden. 

Ten laatste in 2021 zal ook de nieuwe depotbeheerstool geïmplementeerd worden. Deze zal de overname van 

de archiefruimtes aanzienlijk vergemakkelijken.  

2.4 2022 
Eerste kwartaal: er wordt een proefproject opgestart in de kelderarchiefruimte van het Herman 

Teirlinckgebouw. De timing hiervan wordt idealiter afgestemd op de oplevering van de nieuwe 

depotbeheerstool. Klanten zullen hun dossiers moeten overdragen, raadplegen, … volgens de nieuwe 

afgesproken procedures terwijl de archiefruimte in beheer is door Het Facilitair Bedrijf. Dit zal van onze 

klanten ook de nodige voorbereidingstijd vragen om hun eigen werking hierop te enten. 

Mei: de coördinerende archiefdienst stelt de formele ‘lijst van de minister’ op met overheidsinstanties die in 

scope zijn van de overdrachtsverplichting van de afgesloten analoge dossiers. Ook wordt er een gefaseerde 

timing aan gekoppeld. Vanaf 1 januari 2023 laat de regelgeving toe om de overname van kelderarchiefruimtes 

immers te formaliseren. 

2.5 2023 
Eerste kwartaal: formele bestendiging van de overgenomen kelderarchiefruimte in het Herman 

Teirlinckgebouw.  

Latere kwartalen (te bekijken): verdere uitrol van de werkwijze in Kantoor 2023 en in het Hendrik 

Consciencegebouw. 

2.6 2024 
In de loop van 2024 wordt het beheer van de kelderarchiefruimtes van de VAC’s op dezelfde manier 
overgenomen. In het VAC Antwerpen wordt met de nieuwe werkwijze begonnen na de verhuis. Voor de 
volgorde en timing van de overige VAC’s (Brugge, Gent, Hasselt, Leuven) zal een gedetailleerde planning 
worden opgemaakt naarmate er o.a. meer zicht is op de verwachte maatregelen om deze kelderarchiefruimtes 
te laten beantwoorden aan de kwaliteitscriteria uit de regelgeving. 

3 VOORSTEL TOT BESLISSING 
De directie gaat akkoord om 

- de voorgestelde acties en timing in het plan van aanpak te laten presenteren aan de Werkgroep 

Archief- en Informatiebeheer; 

- de verdere opvolging van dit project te laten gebeuren binnen het programma met als werktitel 

‘optimale papierstromen’. 
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