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Voorontwerp van decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve 
archiefwerking.

MEMORIE VAN TOELICHTING

DEEL I ALGEMENE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Het belang van archiefzorg en archiefbeheer
Elke bestuursinstantie ontvangt of creëert stukken tijdens de uitoefening 
van haar bevoegdheden. In eerste instantie hebben die stukken een 
onmiddellijk doel: ze ondersteunen de eigen werking en dienen ter 
verantwoording van haar daden. Ze vormen immers de documentaire weerslag 
van het overheidshandelen. Daarom worden zij gedurende een welbepaalde 
termijn bewaard en vormen zij het archief van de bestuursinstantie.

De stukken kunnen echter ook een cultureel-maatschappelijke waarde hebben: 
ze vormen het bronnenmateriaal voor de wetenschappelijke studie van de 
bestuurlijke instellingen en de samenleving, zowel in het heden als in het 
verleden. Ze zijn een onvervangbaar deel van een samenleving.

Het kwaliteitsvolle beheer van de archiefstukken tijdens alle levensfasen 
is dus van onschatbare waarde voor de informatiehuishouding van elke 
bestuursinstantie en voor haar verantwoordingsplicht. Het zal de 
rechtzoekende burger toelaten een kritische mening te vormen over de 
overheden die de maatschappij waarin hij leeft, vormgeven. Het zal de 
bestuursinstantie toelaten haar werking op efficiënte en effectieve wijze 
te ondersteunen. Strategische beleidskeuzes steunen vaak op de optimale 
toegankelijkheid van informatie binnen een organisatie. Wie dus zijn 
informatie niet op orde heeft, zal moeilijk of niet kunnen voldoen aan deze 
plichten en noden. De bestuursinstantie is verantwoordelijk voor de goede 
zorg voor haar archiefstukken.

Een degelijk archiefbeheer vangt niet pas aan van zodra de archiefvormende 
bestuursinstantie de stukken niet meer nodig heeft ter ondersteuning of ter 
verantwoording. Integendeel: de bestuursinstantie dient te waken over een 
kwaliteitsvol beheer tijdens de volledige levenscyclus van de stukken, van 
de creatie tot de eventuele vernietiging. Indien dat niet gebeurt, kan de 
eigen informatiehuishouding gefnuikt worden en kan de verantwoordingsplicht 
in het gedrang komen.

Bestuursinstanties hebben dus baat bij een optimale informatievoorziening 
die steunt op de bewaring, de ontsluiting en de toegankelijkheid van de 
stukken.



Hoofdstuk 2. Doelstelling
Dit decreet wil de bestuursinstanties laten ontwikkelen tot performante, 
verantwoordelijke organisaties die hun informatiehuishouding op orde hebben 
en die in staat zijn om te voldoen aan hun juridische en administratieve 
plichten. Een degelijk archiefbeheer ondersteunt immers zowel de 
beleidsuitvoering en de beleidsvoering als de burgerlijke controle op het 
overheidsoptreden. Het optimaliseren van de toegang van de burger tot 
overheidsinformatie, zal zijn vertrouwen in de overheid versterken.

Archiefstukken (ongeacht de vorm of drager) van bestuursinstanties moeten 
tijdens de volledige levenscyclus in goede, geordende en toegankelijke 
staat bewaard blijven zolang nodig is. Ze mogen pas vernietigd worden 
wanneer dit toegelaten is. Ook het behoud van het documentaire erfgoed voor 
de komende generaties moet verzekerd worden, aangezien dat de weerslag 
bevat van het bestuurlijke handelen in Vlaanderen.

Een van de belangrijkste factoren is de onstuitbare digitalisering, 
waardoor overheidsinformatie meer en meer technologieafhankelijk wordt. Een 
manke informatiehuishouding zal de bedrijfsvoering binnen deze organisaties 
niet meer kunnen ondersteunen, zodat de terugvindbaarheid, de 
toegankelijkheid en de raadpleegbaarheid van overheidsinformatie bedreigd 
wordt.

Door kwaliteitscriteria vast te leggen voor het archiefbeheer, door de 
vernietiging te systematiseren en door de ontsluiting van archiefstukken te 
stimuleren, komt dit decreet tegemoet aan de aanbeveling van de Raad van 
Europa over toegang tot bestuursdocumenten (Recommendation Rec(2002)2 of 
the Committee of Ministers to member states on access to official 
documents). Deze aanbeveling wijst op de noodzaak voor bestuursinstanties 
om de burger te informeren over de wijze waarop officiële documenten 
geraadpleegd kunnen worden, om heldere regels te hanteren voor de bewaring 
en de vernietiging ervan, om registers van documenten in hun bezit op te 
maken en om hun documenten efficiënt te beheren.

Toewijzing van de archiefzorg

Dit decreet wijst op een eenduidige manier de archiefzorg toe – de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid die bestuursinstanties dragen over al hun 
archiefstukken. In de Archiefwet van 24 juni 1955 wordt de archiefzorg niet 
expliciet toegewezen. De Archiefwet voorziet niet in een sluitend net voor 
het archiefbeheer, omdat nieuwgecreëerde publiekrechtelijke archiefvormers 
niet opgenomen zijn in het toepassingsgebied van de Archiefwet. Met name de 
stukken van de openbare instellingen vallen niet onder dezelfde regeling 
als de archieven van de bestuursorganen die controle of het bestuurlijke 
toezicht uitoefenen op deze instellingen, zoals intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.  Het gevolg van dit alles is dat heel wat 
bestuursinstanties zich niet of nauwelijks bewust waren van hun 
verantwoordelijkheid over het archiefbeheer.

In de regelgeving voor gemeenten, OCMW’s, provincies, polders en wateringen 
werd de archiefzorg wel toegewezen, zij het op een niet-eenvormige wijze. 
Ten eerste is de archiefzorg niet bij alle bestuursinstanties toegewezen. 
Bij andere bestuursinstanties is enkel de bewaring van het archief 
toegewezen, niet het inhoudelijke beheer ervan. Tenslotte is bij een aantal 
bestuursinstanties noch de archiefzorg, noch het archiefbeheer toegewezen. 

Wat archiefzorg en archiefbeheer betreft, is momenteel niets geregeld voor 
administratieve rechtscolleges, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de 



provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen 
heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt.

Een kwalitatief archiefbeheer

Dit decreet formuleert minimale eisen die aan een kwaliteitsvol 
archiefbeheer gesteld moeten worden.

Vaak wordt in regelgeving enkel de bewaring van de archiefstukken opgelegd, 
terwijl niet nader bepaald is aan welke criteria die bewaring moet voldoen. 
Dit is een probleem omdat archiefbeheer hier gereduceerd wordt tot een taak 
die enkel betrekking heeft op statisch archief, terwijl een goed beheer 
alle levensfasen van een archiefstuk moet bestrijken met het oog op de 
bewaring in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bestuursinstanties zijn verantwoordelijk voor het beheer van de onder hen 
berustende archiefstukken. Dit decreet brengt de noodzakelijke 
duidelijkheid over de wijze waarop dit moet geschieden. Zo wordt de geijkte 
definitie van archiefstukken opgenomen, net als minimale kwaliteitscriteria 
waaraan het archiefbeheer moet voldoen. Dit ontbrak in de huidige 
regelgeving.

Op die wijze kan het inhoudelijke beheer van de stukken tijdens alle 
levensfasen geoptimaliseerd worden en kan de onterechte scheiding tussen de 
archiefdienst en de andere diensten van een bestuursinstantie opgeheven 
worden.

Regeling van selectie en vernietiging

Er is een sluitende regeling uitgewerkt voor de selectie van 
archiefstukken, met name de bepaling van de bewaartermijn en de definitieve 
bestemming na afloop van de bewaartermijn. Archiefstukken van 
bestuursinstanties zijn immers uniek, onvervangbaar en onvervreemdbaar en 
ze documenteren het optreden van deze instanties. Daarom moeten zij 
gedurende een bepaalde tijd bewaard worden – ter ondersteuning van de eigen 
werking of ter handhaving van bepaalde rechten – waarna zij ofwel 
vernietigd kunnen worden, ofwel wegens cultureel-maatschappelijke redenen 
permanent bewaard moeten blijven.

Door voor elk bestuursniveau generieke selectielijsten op te stellen, zal 
deze regeling de nodige uniformiteit realiseren, waardoor gelijksoortige 
stukken gedurende een gelijke bewaartermijn bewaard blijven bij 
verschillende bestuursinstanties. Dit zal zowel de informatiehuishouding 
van de bestuursinstanties als het wetenschappelijk onderzoek van het 
overheidshandelen in belangrijke mate ondersteunen.

Praktische organisatie van het archiefbeheer

Aan de bestuursinstanties wordt de nodige vrijheid gegeven om het 
archiefbeheer te organiseren, zodat een efficiënt en effectief 
archiefbeheer kan worden gerealiseerd. Bestuursinstanties kunnen op die 
manier volledig rekening houden met de specificiteit van hun situatie.

Ondersteuning van het archiefbeheer

Het decreet stimuleert een kwaliteitsvol archiefbeheer door de expertise 
over het vakgebied gevoelig te verhogen en ter beschikking te stellen. Er 
wordt een steunpunt opgericht dat zich toelegt op praktijkontwikkeling, 
praktijkondersteuning en tenslotte beeldvorming en communicatie.



Toegang tot archiefstukken

Tenslotte moet er een sluitende regeling voor de openbaarheid van 
archiefstukken komen. Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur 
voorziet niet in een regeling van de bewaartermijn en de vernietiging van 
deze bestuursdocumenten. Bovendien is er geen beperking in de tijd van de 
uitzonderingsgronden opgenomen.

Voor de administratieve rechtscolleges is momenteel niets geregeld wat de 
openbaarheid, de bewaartermijn en de vernietiging betreft. Ook hiervoor 
biedt de regeling een oplossing.

Structurele ontsluiting

Archiefstukken van bestuursinstanties die voor permanente bewaring 
geselecteerd zijn, worden voor alle bestuursinstanties en de burger 
optimaal ontsloten. Dat betekent dat de raadpleger op een relatief 
eenvoudige wijze kan achterhalen over welke permanent te bewaren 
archiefstukken bestuursinstanties beschikken en waar zij geraadpleegd 
kunnen worden.

Dit centrale ontsluitingsmechanisme is cruciaal in een landschap dat in 
hoge mate decentraal georganiseerd is, waarbij bijvoorbeeld gemeenten en 
provincies hun statisch archiefbeheer ter plaatse organiseren.

Hoofdstuk 3. Bevoegdheid
Zoals de Raad van State in haar advies van 1 oktober 1992 heeft 
uiteengezet, is de bevoegdheid over het archiefwezen verdeeld (Parl. St., 
Kamer, 1991-1992, 462/2, 6). De federale Staat, de gemeenschappen en de 
gewesten beschikken over de bevoegdheid m.b.t. de archieven van hun eigen 
instellingen en de instellingen waarover zij de bevoegdheid hebben hun 
organieke wetgeving tot stand te brengen. De gemeenschappen en gewesten 
hebben de bevoegdheid over de archiefbescheiden die door hen zijn gevormd 
en zijn dus ook bevoegd om voor de eigen administratie het archiefbeheer te 
organiseren.

In haar advies over het ontwerp van wet van 3 februari 2009 houdende 
diverse bepalingen (I) (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 1786/001, 174-175) 
merkt de Raad van State op dat de gewesten op grond van artikel 6, §1, VIII 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 
instellingen bevoegd zijn voor bepalingen die behoren tot de organieke 
wetgeving van gemeenten en provincies.

De gemeenschappen zijn bevoegd voor bepalingen over de bescheiden die te 
beschouwen zijn als cultureel patrimonium in de zin van artikel 4, 4° van 
diezelfde bijzondere wet.

De federale Staat is bevoegd voor de oprichting en de organisatie van een 
rijksdienst en voor de voorzieningen die betrekking hebben op 
aangelegenheden welke door de Grondwet aan de wet zijn voorbehouden, zoals 
de registers van de burgerlijke stand, de politie, de brandweer of de 
openbare orde. De bevoegdheid die inzake archieven aan de nationale 
overheid is gelaten, kan echter niet zover reiken dat aan het belang van 
het cultureel patrimonium van een gemeenschap wordt voorbijgegaan. Een 
gewone wet kan de Gemeenschappen of de Gewesten niet verplichten die 
archieven aan een nationale instelling over te dragen (Parl. St., Kamer, 
1991-1992, 462/2, 8-9).



Zolang de Gemeenschappen en Gewesten geen gebruik hebben gemaakt van hun 
bevoegdheid over het archiefwezen, blijft de Archiefwet van 24 juni 1955 
van kracht (artikel 94 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen). Ten aanzien van de instellingen waarvoor 
de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest de bevoegdheid hebben hun 
organieke wetgeving tot stand te brengen – dit zijn de Vlaamse openbare 
instellingen (of verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid) 
en de lokale (of ondergeschikte) besturen (zoals gemeenten en provincies) - 
zal een decreet vereist zijn (artikels 6, §1, VIII en 9 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen).

DEEL II ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen, definities en toepassingsgebied
Art. 1

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Art. 2

Dit artikel definieert de termen die in het decreet gehanteerd worden.

Bestuursinstantie

De definitie van bestuursinstantie wordt overgenomen van het decreet van 26 
maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Archiefstukken

De definitie van archiefstukken is gebaseerd op de geijkte definitie binnen 
de archiefsector. Ze legt vast dat archiefstukken ontvangen, verworven of 
gecreëerd worden door een bestuursinstantie tijdens de uitoefening van haar 
taken, uit hoofde van een bepaalde functie of ter handhaving van haar 
rechten.

Het decreet heeft dus betrekking op archiefstukken in alle levensfasen – 
van  de  creatie  tot  de  vernietiging.  Het  doelt  dus  niet  enkel  op  de 
archiefstukken die in een archiefdienst of archiefinstelling berusten. Een 
nog niet afgesloten subsidiedossier is immers aan dezelfde beheersregels 
onderworpen als een reeds afgesloten subsidiedossier: het is onderhevig aan 
dezelfde regelgeving en het draagt dezelfde bewaartermijn.

De definitie is verschillend van de definitie van bestuursdocumenten van 
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, waar 
bestuursdocumenten  gedefinieerd  worden  als  elke  informatie  waarover  de 
overheid  beschikt.  Archiefstukken  daarentegen  zijn  gebonden  aan  de 
werkprocessen van de archiefvormer. Ze worden ontvangen of gecreëerd bij de 
uitvoering  van  die  processen;  ze  ontlenen  er  hun  betekenis  aan.  Deze 
definitie is dus specifieker dan de definitie van bestuursdocumenten.

In de definitie van archiefstukken worden ook de verworven archiefstukken 
opgenomen. Privaatrechtelijke archiefbestanden die bijvoorbeeld door een 
gemeentearchief verworven zijn in het kader van haar opdracht (met name de 
bewaring van het documentaire erfgoed), behoren immers ook tot het geheel 
van  bestuursdocumenten  van  de  gemeente.  Omwille  van  hun  cultureel-
maatschappelijke waarde moeten zij in goede, geordende en toegankelijke 
staat bewaard blijven.



Archiefzorg

Archiefzorg – de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer – 
is  het  geven  van  voldoende  garanties  op  het  vlak  van  infrastructuur, 
financiële middelen en personele middelen met het oog op een kwaliteitsvol 
archiefbeheer.

Archiefbeheer

Het archiefbeheer is de praktische realisatie van de archiefzorg. Uit de 
bestuurlijke  verantwoordelijkheid  voor  de  zorg  voor  het  archief  vloeit 
immers het goede beheer van het archief voort.

Selectielijst

Een selectielijst legt vast hoe lang archiefstukken of categorieën van 
archiefstukken bewaard moeten worden door de bestuursinstanties. Het legt 
bovendien vast wat de definitieve bestemming is van deze archiefstukken, 
met name of zij na afloop van deze vastgelegde termijnen vernietigd mogen 
worden  of  omwille  van  het  cultureel-maatschappelijke  belang  voor  de 
eeuwigheid bewaard moeten worden.

Een  selectielijst  beschrijft  de  archiefstukken  niet  op  individueel 
stukniveau, maar op het niveau van de categorieën. Gelijkvormige stukken 
worden immers op gelijkvormige wijze beheerd en bewaard.

De  selectielijst  is  generiek.  Ze  wordt  niet  opgemaakt  voor  elke 
bestuursinstantie  afzonderlijk.  Gemeenten  hebben  immers  gelijkaardige 
bevoegdheden,  net  als  bijvoorbeeld  provincies.  Zij  hebben  bijgevolg 
gelijkaardige archiefstukken, voortvloeiend uit gelijkaardige bevoegdheden 
en dus gelijkaardige bewaartermijnen.

Art. 3

Het toepassingsgebied van het decreet betreffende de openbaarheid van 
bestuur wordt grotendeels overgenomen, met toevoeging van de 
administratieve rechtscolleges, die niet expliciet vermeld worden in het 
voornoemde decreet.

Hoofdstuk 2 Zorg en beheer
Art. 4

De eerste paragraaf wijst de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het 
archiefbeheer expliciet toe aan de bestuursinstanties.

In vroegere regelgeving werd dit niet eenduidig toegewezen. Het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 wijst de archiefzorg toe aan de 
deputatie (art. 57 §4) en het archiefbeheer aan de griffier (art. 89). Het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 wijst de verantwoordelijkheid over het 
archief toe aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 57 §4) 
en het beheer aan de gemeentesecretaris (artikel 89). In de wet van 5 juli 
1956 betreffende de wateringen en de wet van 3 juni 1957 betreffende de 
polders wordt enkel het archiefbeheer toegewezen aan de ontvanger-griffier 
(artikel 56).

In het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van 19 december 2008 is, naar analogie met het 
Gemeente- en het Provinciedecreet, het archiefbeheer toegewezen aan de 



secretaris (artikel 88). De archiefzorg daarentegen is niet toegewezen aan 
de raad maar aan de persoon van de voorzitter (artikel 58, §4).

In het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de 
werking van de erkende erediensten is de secretaris eveneens 
verantwoordelijk voor de bewaring van het archief van de kerkraad, van het 
centrale kerkbestuur en van de bestuursraad (artikels 13, 29 en 93).  

Door de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/3 betreffende de interne organisatie 
van het archiefbeheer bij de Vlaamse overheid is het archiefbeheer 
toegewezen aan de leidende ambtenaren van de entiteiten.

Bij de administratieve rechtscolleges zoals vermeld in artikel 161 van de 
Grondwet is het aangewezen dat de griffier belast wordt met het 
archiefbeheer.

Paragraaf 2 bepaalt dat archiefvormers hun archiefstukken in goede, 
geordende en toegankelijke staat moeten bewaren tijdens alle levensfasen 
van die stukken – van de creatie of ontvangst tot de (eventuele) 
vernietiging.

Art. 5

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Art. 6

Het archiefbeheer bij bestuursinstanties is onderworpen aan deze algemene, 
kwalitatieve criteria, die gebaseerd zijn op de aanbevelingen van de Raad 
van Europa:

- Recommendation (2000) 13 of the Committee of Ministers to member 
states on a European policy on access to archives;

- Recommendation (1981) 19 of the Committee of Ministers to member 
States on the access to information held by public authorities;

- Recommendation (2002) 2 of the Committee of Ministers to member 
states on access to official documents.

Ontsluiting van de archiefstukken gebeurt volgens de gangbare, algemeen 
aanvaarde principes van de archivistiek, waarbij stukken in eerste 
instantie op het niveau van de categorieën beschreven worden. Dit 
beschrijvingsniveau is hetzelfde als bij de selectielijsten.

De nadere bepaling van de kwaliteitscriteria voor het archiefbeheer is 
overeenkomstig deze criteria en de algemeen aanvaarde internationale en 
desgevallend door de Vlaamse overheid opgelegde standaarden.



Art. 7

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Art. 8

Het toezicht op de naleving van dit decreet wordt uitgeoefend binnen het 
kader van het algemeen bestuurlijk toezicht. Indien dit wenselijk zou 
blijken, kan de Vlaamse Regering ter aanvulling een externe audit laten 
uitvoeren van één of meerdere bestuursinstanties.

Hoofdstuk 3 Ondersteuning
Art. 9

Naar analogie met het Cultureel-erfgoeddecreet kan de Vlaamse Regering een 
werkingssubsidie toekennen aan een steunpunt voor bestuurlijk-
administratieve archiefwerking. Aan dit steunpunt kunnen ook 
projectsubsidies toegekend worden.

Het is niet aangewezen om de taken van het steunpunt voor bestuurlijk-
administratieve archiefwerking onder te brengen bij het steunpunt voor 
cultureel erfgoed. De doelstellingen van beide steunpunten lopen te sterk 
uiteen. Terwijl het laatstgenoemde steunpunt, wat archiefbeheer betreft, 
zich richt op culturele archiefwerking, ondersteunt het nieuwe steunpunt 
bestuurlijk-administratieve archiefwerking bij alle bestuursinstanties. De 
doelstellingen van het Cultureel-erfgoeddecreet zijn immers verschillend 
van het onderhavige Publiekrechtelijk Archiefdecreet.

Art. 10

Dit artikel definieert de drie kerntaken van het steunpunt voor 
bestuurlijk-administratieve archiefwerking, met name praktijkontwikkeling, 
praktijkondersteuning en beeldvorming en communicatie.

Wat de praktijkontwikkeling betreft doet het steunpunt aan onderzoek en 
ontwikkeling met het oog op de opvolging van innovaties in binnen- en 
buitenland. Het steunpunt heeft hierin een hoofdzakelijk coördinerende en 
initiërende taak.

Wat de praktijkondersteuning betreft, verzorgt het steunpunt een actieve 
dienstverlening naar alle bestuursinstanties en biedt het advisering en 
begeleiding aan op het vlak van informatie en documentatie en 
deskundigheidsbevordering met betrekking tot archiefbeheer.

Wat de beeldvorming en communicatie betreft, organiseert en coördineert het 
steunpunt initiatieven die de kennis over de praktijk van archiefbeheer 
bevorderen en stimuleren in Vlaanderen.

Hoofdstuk 4 Selectie en vernietiging
Art. 11

De eerste twee paragrafen regelen de opmaak van selectielijsten per 
bestuursniveau. De gemeenten krijgen aldus een overkoepelende 
selectielijst, net als de provincies, de Vlaamse overheid, de 
administratieve rechtscolleges enzovoort.



De selectielijst is zo volledig mogelijk in haar behandeling van 
categorieën archiefstukken. Ze bepaalt ook de bewaartermijn en de 
definitieve bestemming van archiefstukken die betrekking hebben op materies 
waarvan de organieke bevoegdheid federaal is gebleven (zoals bijvoorbeeld 
de registers van de burgerlijke stand, de politie, de brandweer en de 
openbare orde).

In een selectielijst wordt aangegeven welke archiefstukken voor 
vernietiging en welke voor bewaring zijn bestemd. De selectielijst geeft 
ook de termijnen aan gedurende dewelke archiefstukken mogen worden 
vernietigd.

Ze bevat een verantwoording over de keuzes die gemaakt zijn voor de 
bewaartermijnen en de definitieve bestemmingen.

Bij het ontwerpen van een selectielijst moet rekening gehouden worden met:
- de taak van de bestuursinstantie;
- de verhouding van deze bestuursinstantie tot andere 

bestuursinstanties;
- de waarde van de archiefstukken als bestanddeel van het culturele 

erfgoed;
- het belang van de in de archiefstukken voorkomende gegevens voor 

bestuursinstanties, recht- of bewijszoekenden en historisch 
onderzoek.

Een bestuursinstantie past de bekrachtigde selectielijst niet eenmalig toe. 
Met deze lijst kan de periodieke aanwas van archiefstukken voortdurend 
geselecteerd worden.

Art. 12

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Hoofdstuk 5 Toegang tot archiefstukken
Art. 13

De eerste paragraaf houdt in dat documenten van bestuursinstanties, die 
geen instanties zijn in de zin van het decreet van 26 maart 2004 
betreffende de openbaarheid van bestuur maar die wel onder het 
toepassingsgebied van het Archiefdecreet worden gebracht, voor de 
openbaarheid van hun bestuursdocumenten dezelfde regeling en 
uitzonderingsgronden krijgen om de publieke toegang tot de documenten in 
hun bezit te organiseren.

De tweede paragraaf bepaalt dat archiefstukken na 30 jaar automatisch 
openbaar worden, aangezien de aanvrager geen belang meer hoeft aan te 
tonen. Een uitzondering wordt gemaakt voor archiefstukken waarvan de 
openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer of aan het vertrouwelijk karakter van internationale 
betrekkingen.

Hoofdstuk 6 Ontsluiting van archiefstukken
Art. 14

Dit artikel bepaalt de oprichting van een centraal ontsluitingssysteem voor 
permanent te bewaren archiefstukken die berusten onder bestuursinstanties. 
Dit stimuleert de actieve openbaarheid, doordat de burgers geïnformeerd 



worden over de bestuursdocumenten die aanwezig zijn bij de verschillende 
bestuursinstanties en de wijze waarop zij geraadpleegd kunnen worden.

De Vlaamse Regering kan nadere uitvoeringsregelingen bepalen voor het 
beheer van het centrale, geautomatiseerde register. Voor het beheer van het 
register kan een beroep worden gedaan op publiek-private samenwerking of op 
andere formules. 

Hoofdstuk 7 Samenwerkingsakkoord
Art. 15

De Vlaamse Regering kan voor de uitvoering van het archiefbeheer een 
samenwerkingsakkoord afsluiten met de federale Staat. Op deze wijze kunnen 
aspecten van het archiefbeheer, zoals gedefinieerd in artikel 2, 4°, in 
samenspraak geregeld worden. Uiteraard blijft de archiefzorg toevallen aan 
de bestuursinstanties; de uitvoering van het archiefbeheer kan op 
verschillende wijzen geregeld worden.

Hoofdstuk 8 Inwerkingtredingsbepaling
Art. 16

Dit artikel behoeft geen commentaar.


