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Introductie:

Vlaams-federale 
samenwerking op het 
vlak van selectie en 
vernietiging van 
archieven van lokale 
besturen 



Introductie

Federale archiefwet 24 juni 1955 (gewijzigd door de wet van 6 mei 2009)

Art. 1. § 2. Mogelijke overbrenging van archieven van meer dan 100 jaar(sinds 2009:30 jaar)oud 
van gemeenten en openbare instellingen die aan hun controle of administratief toezicht 
onderworpen zijn

Art. 5. Vernietigen na voorafgaande toestemming van het RA

Art. 6. Archieven onder toezicht van het RA



Introductie

- In de beginjaren ging de aandacht vooral naar het redden 
(het overbrengen naar het RA)van bedreigde archieven

- Archiefselectie was geen prioriteit; geen systematische selectie

- 1986-1993: eerste selectielijsten gemeentearchief (Griet Maréchal)

- Vanaf 2005: opmaak en actualisering door de Werkgroep Lokaal Overheidsarchief van 
de Sectie Archief en Hedendaags documentbeheer (VVDAB)



Introductie

Vanaf 2000: regionale overheden vaardigen archiefregelgeving uit

- Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven (Waals Gewest)

- Ordonnantie van 19 maart 2009 betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

- Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking (Vlaanderen)

Betwistingen over bevoegheidsverdeling > juridische procedures



Introductie

Arrest 57/2012 van 3 mei 2012 van het Grondwettelijk Hof & arrest 
226.018 van 10 januari 2014 van de Raad van State
Bevoegdheidsverdeling: 
- levend vs dood archief
- naargelang van de aangelegenheden waarop het archief betrekking heeft

Toepassing is in de praktijk moeilijk 

Samenwerkingsakkoord oktober 2021: samenwerking tussen VO en het 
federale niveau in het kader van de selectie-commissies lokale besturen



Actuele situatie:

vernietigingsprocedures 
lokale besturen



Actuele situatie

Lokale overheden dienen selectieregels in bij de bevoegde selectiecommissie (al dan niet 
op basis van sjabloonseries)
Elke selectiecommissie voor de lokale overheden telt minimum één gemachtigde 
vertegenwoordiger van het RA
Beslissingen over de definitieve bestemming worden genomen bij consensus. Bij gebrek aan 
consensus: beslissing door RA
Als een selectiecommissie voor lokale overheden een selectieregel heeft goedgekeurd en 
deze selectieregel is gepubliceerd in het serieregister, dan moet de overheidsinstantie geen 
toestemming tot vernietiging meer vragen aan het RA voor de in deze selectieregel 
bedoelde archiefdocumenten
Bestaande selectielijsten: geldig tot eind 2023. 
Tot dan: overgangsregeling



Actuele situatie

Overgangsregeling:

Tot 1 januari 2024 kan een overheidsinstantie nog de door het RA goedgekeurde selectielijst 
gebruiken 
Er is geen sjabloonserie beschikbaar én de serie is niet opgenomen in de bestaande selectielijst: 
aanvraag tot vernietiging indienen bij Rijksarchief



Vervolgtraject:

Serieregister en 
selectielijsten lokale 
besturen



Vernietigingsmogelijkheden na 
1 januari 2024

Een overheidsinstantie beschikt over een 
gepubliceerde serie in het Serieregister

Op basis hiervan kan je overgaan tot vernietiging
Een overheidsinstantie heeft geen gepubliceerde serie 
in het Serieregister, maar er is wel een sjabloonserie 
beschikbaar in het Serieregister

De sjabloonserie als template gebruiken om nieuwe 
serie aan te maken

Een overheidsinstantie heeft geen gepubliceerde serie 
in het Serieregister en er is geen corresponderende 
sjabloonserie beschikbaar in het Serieregister

Vraag toelating aan het Rijksarchief
Zelf nieuwe serie aanmaken in Serieregister



Vernietigings-
mogelijkheden na 
1 januari 2024

Beschikt de overheidsinstantie over een 
gepubliceerde serie in het Serieregister?

Ja

Op basis hiervan 
kan je overgaan tot 

vernietiging

Serieregister

Nee

Bevat het Serieregister de sjabloonserie 
waartoe de te vernietigen documenten 

behoren?

Ja

Gebruik de sjabloonserie als template 
voor een eigen serie. Vernietiging 

mogelijk na publicatie van de serie

Serieregister

Nee

Dien een aanvraag tot 
vernietiging in bij het 

Rijksarchief

Rijksarchief

Maak nieuwe serie aan en dien deze in bij 
de selectiecommissie. Vernietiging mogelijk 

na goedkeuring en publicatie serie

Serieregister

Deze stap vereist dat organisatie 
toegang heeft tot het Serieregister 
om de sjabloonseries te kunnen 
raadplegen

Oud scenario 1

Nieuw scenario 2 Scenario 1 mogelijk makenOud scenario 3



Stappenplan

Doelstelling:
Alle lokale besturen hebben toegang tot het 
Serieregister zodat tegen 1 januari 2024 alle nieuwe 
vernietigingsmogelijkheden ter beschikking hebben.
Zo kunnen ze ook vanaf 1 januari 2024 
archiefdocumenten op een juridisch correcte manier 
blijven vernietigen

Tijdslijn:
Na kennisnetwerk: brede communicatie
Tot eind 2022: aansluitingen op initiatief van gemeente
2023: resterende niet-aangesloten gemeenten aansluiten

Bestaande ondersteuning wordt aangepast op basis 
van noden



Stappenplan

Sjabloonseries
Wat? Series die door de selectiecommissie zijn 
aangemaakt en die een lokaal bestuur kan overnemen 
voor eigen gebruik.
Project: Sinds begin 2022 is het project gestart om alle 
selectieregels uit de selectielijsten om te zetten naar 
sjabloonseries in het Serieregister
Doelstelling: alle selectieregels uit de Selectielijst 
Gemeenten omzetten voor 1/1/2024



Stappenplan

Geen harde knip vanaf 1 januari 2024
Afhankelijk van de situatie zal er een 
overgangsfase starten

Zijn alle lokale besturen aangesloten?
Zijn alle series uit de selectielijsten omgezet 
naar Sjabloonseries?

Hierover wordt in najaar 2023 opnieuw 
gecommuniceerd



Huidige situatie aansluitingen

Aangesloten / 
in aansluiting

Niet 
aangesloten

% 
aangesloten

Antwerpen 39 30 56,5%

Limburg 9 33 21,4%

Oost-Vlaanderen 23 37 38,3%

Vlaams-Brabant 24 41 36,9%

West-Vlaanderen 21 43 32,8%

Vlaanderen 116 184 38,7%



digitaalarchief@vlaanderen.be
(om aan te sluiten)

Contactgegevens

@DAVlaanderen

https://overheid.vlaanderen.be
/digitaal-archief-vlaanderen

18

inspect@arch.be
(contact voor ambtenaren)

https://arch.arch.be
/index.php?l=nl

https://www.facebook.com
/rijksarchief
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