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Voorontwerp van decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve 
archiefwerking

DE VLAAMSE REGERING

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams 
minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en
Brussel en van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,
Wonen en Inburgering;

Na Beraadslaging,

BESLUIT:

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het 
Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst 
volgt:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen, definities en toepassingsgebied
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:
1° bestuursinstantie:
a) een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de Grondwet, een 
wet, decreet of ordonnantie;
b) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een 
rechtspersoon of groepering van rechtspersonen die in hun werking bepaald 
en gecontroleerd worden door a);
c) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een 
rechtspersoon of groepering van rechtspersonen, voorzover zij door een 
bestuursinstantie in de zin van a) zijn belast met de uitoefening van een 
taak van algemeen belang of voorzover zij een taak van algemeen belang 
behartigen en beslissingen nemen die derden binden;
d) een administratief rechtscollege;
2° archiefstukken: alle stukken die ongeacht hun datum, vorm, 
ontwikkelingsstadium of drager naar hun aard bestemd zijn om te berusten 
onder de bestuursinstantie die ze heeft ontvangen, verworven of opgemaakt 
uit hoofde van haar activiteiten, haar taken of ter handhaving van haar 
rechten;
3° archiefzorg: de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het 
archiefbeheer;



4° archiefbeheer: het organiseren en uitvoeren van de archiefvorming, het 
ontsluiten, het toegankelijk maken, het selecteren, het vernietigen of 
bewaren en het beschikbaar stellen van de archiefstukken;
5° selectielijst: staat van categorieën archiefstukken die voor blijvende 
bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door 
een verantwoording, onder opgave van termijnen na het verstrijken waarvan 
de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.

Art. 3. Dit decreet is van toepassing op de volgende bestuursinstanties:
1° de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
2° de administratieve rechtscolleges inzake Vlaamse gemeenschaps- en 
gewestaangelegenheden;
3° de provincies;
4° de gemeenten en de districten;
5° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bedoeld in artikel 3 van 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
6° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna OCMW's te 
noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende OCMW's;
7° de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende 
erediensten;
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en 
de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen;
9° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de 
hierboven vermelde bestuursinstanties;
10° de 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.

Hoofdstuk 2. Zorg en beheer
Art. 4. §1. Elke bestuursinstantie draagt de archiefzorg over de onder haar 
berustende archiefstukken.

§2. Elke bestuursinstantie is verplicht de onder haar berustende 
archiefstukken in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te 
bewaren. Onder goede staat wordt de toestand van archiefstukken begrepen, 
waarin deze bestaan uit voldoende duurzame materialen, in voldoende 
duurzame verpakking en onbeschadigd zijn, dan wel deze zo nodig in een zo 
veel mogelijk overeenkomstige toestand zijn gebracht, en waarbij deze 
zonder waarneembare schadelijke gevolgen kunnen worden geraadpleegd. Onder 
geordende staat wordt de toestand van een archief begrepen waarin de 
archiefstukken zodanig zijn geordend, dat zij binnen een redelijke tijd 
gevonden en raadpleegbaar gemaakt kunnen worden. Onder toegankelijke staat 
wordt de toestand van een archief begrepen waarin de archiefstukken en de 
gegevens in de archiefstukken binnen redelijke tijd gevonden en 
raadpleegbaar gemaakt kunnen worden.

Art. 5. §1. De archiefzorg van opgeheven of samengevoegde 
bestuursinstanties wordt gedragen door de rechtsopvolgende 
bestuursinstantie.

§2. Voor archiefstukken van bestuursinstanties die gesplitst worden, 
treffen de rechtsopvolgers in onderlinge overeenstemming een regeling.

§3. Archiefstukken van bestuursinstanties zonder rechtsopvolgende 
bestuursinstantie worden toevertrouwd aan een bij de ontbinding aangeduide 
bestuursinstantie.



Art. 6. §1. Het archiefbeheer voldoet aan de volgende criteria:
1° het is vastgelegd in duidelijke, kenbare procedures;
2° het regelt het beheer van de archiefstukken in goede, geordende en 
toegankelijke staat en dit gedurende de volledige levenscyclus, van de 
creatie, verwerving of ontvangst tot aan de vernietiging;
3° de toegang tot de archiefstukken moet algemeen zijn, onverminderd 
wettelijke of andere bepalingen die de toegang beperken;
4° de kosten voor de toegang tot de archiefstukken moeten redelijk zijn;
5° instrumenten die de archiefstukken ontsluiten, moeten zo volledig 
mogelijk zijn en maken melding van archiefstukken die niet openbaar zijn;
6° de uitvoerders van het archiefbeheer zijn voldoende bekwaam om deze taak 
uit te voeren;
7° de uitvoerders van het archiefbeheer zijn onderworpen aan een 
deontologische code.

§2. De Vlaamse Regering kan de in §1 vermelde voorwaarden nader bepalen.

Art. 7. De bestuursinstanties kunnen op het vlak van hun archiefbeheer 
onderling samenwerken, met inachtneming van de geldende regelgeving.

Art. 8. §1. De Vlaamse Regering kan, in overleg met de betrokken 
bestuursinstanties, een externe audit van het archiefbeheer bij 
bestuursinstanties uitvoeren.

§2. Tijdens de externe audit wordt de naleving van de bepalingen in 
artikels 4, 5, 6, §1, en 12 door de bestuursinstanties geëvalueerd.
De uitvoerder van de externe audit neemt in haar rapport aanbevelingen op 
tot verbetering van de door haar vastgestelde problemen.

§3. De Vlaamse Regering stelt de nadere bepalingen vast inzake de externe 
audit.

Hoofdstuk 3. Ondersteuning
Art. 9. §1. De Vlaamse Regering kan een jaarlijkse werkingssubsidie en kan 
projectsubsidies toekennen aan het steunpunt voor bestuurlijk-
administratieve archiefwerking.
Een werkingssubsidie is een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning 
van de personeels- en werkingskosten die voorvloeien uit een structurele 
activiteit die een continu of permanent karakter vertoont.
Een projectsubsidie is een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning 
van een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in de tijd kan 
worden afgebakend.

§2. De werkingssubsidie wordt toegekend voor het geheel van de werking en 
is een bijdrage in de loon- en werkingskosten van het steunpunt.

§3. De Vlaamse Regering kan de toekenning van een werkingssubsidie en van 
projectsubsidies aan het steunpunt nader bepalen.



Art. 10. Het steunpunt voor bestuurlijk-administratieve archiefwerking 
heeft als kerntaken:
1° praktijkontwikkeling: het leveren van een bijdrage aan een continue 
ontwikkeling van het overheidsbeleid inzake archiefzorg en archiefbeheer op 
basis van evaluatie en toegepast onderzoek;
2° praktijkondersteuning: het leveren van een actieve dienstverlening op 
het vlak van deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, informatie en 
documentatie, management, internationale samenwerking;
3° beeldvorming en communicatie: het organiseren en coördineren van 
activiteiten en initiatieven die de kennis over archiefzorg en 
archiefbeheer bij de bestuursinstanties bevorderen.

Hoofdstuk 4. Selectie en vernietiging
Art. 11. §1. De Vlaamse Regering stelt per bestuursniveau een 
selectiecommissie samen, belast met het opstellen en op geregelde 
tijdstippen actualiseren van de selectielijst voor dit bestuursniveau. Deze 
selectiecommissie bestaat uit leden die in hoge mate vertrouwd zijn met de 
materie.

§2. De Vlaamse Regering stelt de nadere bepalingen vast inzake de 
samenstelling en de werking van deze commissies, alsmede de vergoedingen 
die uitgekeerd kunnen worden aan de leden ervan.

§3. De selectielijst wordt vergezeld van een verantwoording.

§4. De Vlaamse Regering bekrachtigt de selectielijsten en publiceert ze in 
het Belgisch Staatsblad.

Art. 12. §1. Bestuursinstanties kunnen archiefstukken vernietigen indien 
zij over een vastgestelde selectielijst beschikken en indien deze 
vernietiging overeenstemt met de bepalingen van de vastgestelde 
selectielijst.

§2. Indien één of meerdere archiefstukken of categorieën van archiefstukken 
niet opgenomen zijn in een vastgestelde selectielijst, kan een 
bestuursinstantie een aanvullende, specifieke selectielijst voorleggen aan 
de betrokken selectiecommissie.

Hoofdstuk 5. Toegang tot archiefstukken
Art. 13. §1. Op archiefstukken die geen bestuursdocumenten zijn in de zin 
van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, 
is dit decreet overeenkomstig van toepassing.

§2. De vereiste van het aantonen van een belang vermeld in artikel 17, §2, 
en de uitzonderingsgronden vastgelegd in de artikels 13, 14 en 15 in het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, kunnen, 
met uitzondering van deze bepaald in artikel 13, 2°, artikel 14, 2° en 
artikel 15, §1, 1° en 6°, na 30 jaar niet langer worden ingeroepen om de 
openbaarmaking te weigeren.



Hoofdstuk 6. Ontsluiting van archiefstukken
Art. 14. §1. De Vlaamse Regering richt een centraal, geautomatiseerd 
register op dat de ontsluiting van de archiefstukken die door 
bestuursinstanties permanent moeten bewaard worden, realiseert en de 
publieksgerichte en wetenschappelijke valorisatie ervan optimaliseert.

§2. Dit register is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De databanken die 
in dat kader worden opgemaakt, zijn openbaar.

§3. De Vlaamse Regering kan het beheer van het centrale, geautomatiseerde 
register door middel van een uitsluitend recht toevertrouwen aan een derde 
partij en legt daartoe nadere bepalingen bij besluit vast.

Hoofdstuk 7. Samenwerkingsakkoord
Art. 15. De Vlaamse Regering kan voor de in artikel 3 vermelde 
bestuursinstanties een samenwerkingsakkoord sluiten met de Staat 
betreffende het archiefbeheer.

Hoofdstuk 8. Inwerkingtredingsbepaling
Art. 16. De Vlaamse Regering bepaalt voor ieder artikel van dit decreet de 
datum waarop het in werking treedt.

Brussel, 5 mei 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, 

Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Bert ANCIAUX

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering,



Marino KEULEN


