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CONTACTGEGEVENS
Florian Daemen – Projectmedewer-
ker Archiefbank
florian.daemen@archiefbank.be 
0472 38 42 17

VERDERE STAPPEN
Uitwerken van een algemene waar-
deringstool voor privaatrechtelijke 
archieven.

RESULTAAT/TOEPASSING(EN)
Het beoogde eindresultaat is een 
werkinstrument voor de waardering 
van kabinetsarchieven. Dit instru-
ment kan vrij worden ingezet door 
de projectpartners en andere ar-
chiefdiensten als hulpmiddel bij de 
archiefverwerking.

BUDGET  € 63.700 (subsidies van de Vlaamse Overheid, 
Departement CJM). Het budget voorziet vooral in de loonkosten 
voor de projectmedewerker.

CONCRETE AANPAK
1. stand van zaken/voortraject: 
-Ontsluiting enkel via plaatsingslijst
-Nauwelijks waardering of selectie

2. Projectplan:
-Definitiefase (oktober 2018): samenbrengen projectteam en klankbord-
groep, afbakening kader
-Voorbereidingsfase (oktober 2018 – januari 2019): voorbereidend onder-
zoek, opstellen onderzoeksrapport
-Realisatiefase (januari 2019 – augustus 2019): samentellen werkinstru-
ment, input klankbordgroep, uitvoeren testcase
-Nazorgfase (augustus 2019 – september 2019): voorstelling projectresul-
taten, implementatie werkinstrument

3. Participatie: 
-Trajectbegeleider: projectmedewerker (tevens hoofduitvoerder), onder-
steund door Archiefbank Vlaanderen
-Kernteam: stuurgroep met vertegenwoordigers van projectpartners
-Klankbordgroep: medewerkers kabinetten en onderzoekers 
-Belanghebbenden: archiefdiensten, kabinetten, onderzoekers, studen-
ten, journalisten

4. Criteria vastleggen op basis van: 
- Bestaande richtlijnen voor selectie
- Input van kernteam en klankbordgroep

5. Resultaat: werkinstrument met de volgende onderdelen:
-Criteria voor macrowaardering
-Waarderingslijst voor documenten en reeksen

6. Documentatie/communicatie:
- Onderzoeksrapport en werkinstrument (online publicatie)
- Studiedag

GEBRUIKTE TOOLS 
Het project gaat een eigen waarderingstool ontwikkelen, met:
 ›Criteria voor het macrowaarderen van kabinetsarchieven
 ›Waarderingslijst voor documenten en reeksen  uit kabinetsarchie-

ven (microwaardering)

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
Archiefbank Vlaanderen, i.s.m. ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leu-
ven, Liberaal Archief/Liberas en het Algemeen Rijksarchief en Rijks-
archief in de Provincies.

TIMING  Oktober 2018 t.e.m. september 2019

VRAAGSTELLING
Kan er een algemene waarderingslijst worden opgesteld waar-
mee kabinetsarchieven en de daarin vervatte documenten kun-
nen worden gewaardeerd met het oog op selectie, archiefbeheer 
en valorisatie? 

AANLEIDING
Het Rijksarchief en een aantal Vlaamse privaatrechtelijke ar-
chiefinstellingen bewaren verschillende ministeriële kabinetsar-
chieven. Door hun grote omvang en interne wanorde zijn deze 
archieven tot nog toe nauwelijks ontsloten. Daarbij nemen ze 
veel kostbare ruimte in de archiefdepots in. Het project wil een 
theoretisch kader creëren waarbinnen deze archieven op een 
verantwoorde manier kunnen worden gewaardeerd, geselec-
teerd en ontsloten.

BEGINSITUATIE
Archiefdiensten hebben reeds lang ervaring met selectie, maar 
waarderen op archiefniveau is tot nog toe nauwelijks gedaan. 
Ook de toepassing van waarderen voor meer dan alleen selectie 
is vrij nieuw.

NIVEAU VAN WAARDEREN
Het project waardeert kabinetsarchieven zowel op collectieni-
veau, als op het niveau van afzonderlijke reeksen en documen-
ten (deelcollectie- en objectniveau).

AFBAKENING 
Het project focust op de kabinetten van nationale, federale en Vlaamse 
regeringsleden vanaf het midden van de twintigste eeuw. De klemtoon 
ligt op de archieven van de laatste 30 jaar. 

OMVANG VAN HET ERFGOED
Meer dan 200 kabinetsarchieven, goed voor ongeveer 15 strek-
kende km aan archief, bewaard op verschillende locaties.

AARD VAN HET ERFGOED
Archieven van federale en Vlaamse 
ministeriële kabinetten.

TREFWOORDEN/THEMA’S
archief; kabinetten; politiek; collec-
tiebeheer; selectie

NAAR EEN WERKINSTRUMENT VOOR HET 
WAARDEREN VAN PRIVAATRECHTELIJKE 
ARCHIEVEN. WAARDERING VAN 
KABINETSARCHIEVEN ALS CASESTUDY

ARCHIEFBANK VLAANDEREN


