
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEEL 1 

- 
VERANTWOORDING VAN DE BEWARINGS- EN VERNIETIGINGSRICHTLIJNEN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit : MARECHAL G., Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies. Deel II, Miscellanea 
Archivistiva Studia 7, Brussel, 1990. 
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9. CULTUUR, TOERISME, JEUGD, SPORT EN RECREATIE1 
 

9.1. INLEIDING 

 

Eén van de taken van de gemeenten, die recentelijk heel wat aan belang won, bestaat erin het 

plaatselijk sociaal-cultureel leven te bevorderen. 

 

"Cultuur" is een breed begrip dat volgens de wetgeving (wet van 21.07.1971 op de 

bevoegdheid en de werking van de cultuurraden en de wet van 08.08.1980 op de hervorming 

van de instellingen) geconcretiseerd wordt in domeinen als 

- permanente vorming : b.v. organiseren van vormings- en bijscholingscursussen 

voor volwassenen, 

- onderwijs : b.v. inrichten van kleuter- en lager onderwijs, 

- jeugdwerking : b.v. jeugdcentra en speelpleinen ter beschikking stellen, 

- sport : b.v. infrastructuur oprichten voor de niet-beroepsmatige recreatiesport, 

- toerisme : b.v. stimuleren van een plaatselijke V.V.V. (Vereniging voor 

Vreemdelingenverkeer), 

- sociaal-cultureel leven : b.v. bevorderen van wijk- en buurtwerking, 

- cultuurspreiding : bibliotheek, museum, enz. 

 

In de hierna volgende lijst worden deze verschillende cultuurmateries behandeld. Alleen voor 

het onderwijs verwijzen we naar de afzonderlijke - en nog te verschijnen - bewarings- en 

vernietigingslijst. 

 

Daar de gemeenten autonome beleidsinstanties zijn, die inspelen op lokale behoeften en 

noden - ook op het vlak van de cultuur - is er in Vlaanderen een grote verscheidenheid aan 

initiatieven terzake te constateren. Alhoewel een volledig standaardmodel van het 

gemeentelijk cultuurbeleid dan ook moeilijk kan opgemaakt worden, geeft de werking op 

cultureel gebied naargelang van die lokale behoeften in de gemeenten aanleiding tot : 

1. subsidiëring en inrichting van openbare wedstrijden, 

2. materiële dienstverlening, 

3. het organiseren van diensten (een dienst voor culturele zaken, een dienst voor toerisme, een 

dienst voor feestelijkheden, een sportdienst, een jeugddienst) of het aanstellen van ambtenaren 

die belast zijn met deze aangelegenheden, hetzij om louter administratieve opdrachten te 

vervullen, hetzij met de opdracht aktief het sociaal-cultureel leven te animeren en te 

stimuleren; 

                                                 
1 Gepubliceerd in: MARÉCHAL, Griet. Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven Richtlijn en advies. 

Deel 2. Brussel, 1990, p. 80-89. 
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vertegenwoordigende organen zoals cultuurraad, sportraad, jeugdraad en andere beheerraden 

en commissies, 

4. het inrichten van een eigen infrastructuur : een bibliotheek, een museum, een archief, een 

speelplein, een jeugdcentrum, een sportcentrum, een cultureel centrum, enz. 

 

9.2. RICHTLIJNEN VOOR BEWARING EN VERNIETIGING  

 

9.2.1. Subsidiëring en inrichting van openbare wedstrijden 

 

- Dossiers met betrekking tot de subsidiëring van de werking van het sociaal-

cultureel verenigingsleven, met 

- een al dan niet in een formulier vastgelegde "aanvraag tot subsidie", met 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen, 

- bewijsstukken, zoals statuten van de vereniging, ledenlijsten, 

activiteitenkalender van het voorbije jaar, lijst van publikaties met 

bewijsexemplaren, programmatie voor de toekomst, begroting voor het 

komende jaar. Deze stukken moeten volgens de wet betreffende de controle op 

de toekenning en op de aanwending van toelagen (14.11.1983) voorgelegd 

worden.  

 

Deze bescheiden die het algemeen sociaal-cultureel leven van de gemeente vastleggen (en 

vermoedelijk niet elders bewaard worden) moeten bewaard worden. 

- Dossiers met betrekking tot het uitschrijven van en de deelneming aan 

openbare wedstrijden van culturele of wetenschappelijke aard georganiseerd 

door de gemeente, met 

- reglement van de wedstrijd en lijst van de juryleden, 

- deelnemingsformulier met curriculum vitae van de auteur(s), 

- de inzending(en) van de deelnemers, 

- de lijst van de deelnemers, proces-verbaal van de juryberaadslaging en 

collegebeslissing. 

 

Deze dossiers moeten bewaard worden. 

 

9.2.2. Materiële dienstverlening aan het sociaal-cultureel verenigingsleven 

 

Dossiers met betrekking tot aanvragen voor het gebruik van gemeentelokalen en bruiklenen 

van uitrusting bij het inrichten van culturele manifestaties door derden, met een al dan niet in 

een formulier vastgelegde "aanvraag tot beschikbaarstelling en/of bruikleen", de 

collegebeslissing en eventuele kwijtschriften van de betalingen voor de verhuur. 
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Deze dossiers hebben meestal geen administratieve of historische betekenis en mogen dan 

ook vernietigd worden indien er reeds een subsidiëringsdossier (zie hoger 9.2.1.) van de 

aanvragende vereniging bewaard is. 

 

9.2.3. Cultuurraad of culturele beheerraden. Gemeentelijke culturele diensten of 

cultuurambtenaren 

 

9.2.3.1. Cultuurraad of beheerraden van culturele instellingen 

 

De cultuurpactwet van 16.07.1973 en het decreet betreffende het cultuurpact van 28.01.1974 

waarborgen de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen. De wetgeving 

verplicht ook de gemeenten al de strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het 

cultuurbeleid te betrekken. Dit gebeurt in een algemene gemeentelijke cultuurraad of in 

opgesplitste raden voor cultuur, sport en jeugd of nog in beheer- en bestuursraden van lokale 

culturele instellingen. 

 

Deze raden worden samengesteld op basis van de in de gemeenteraad aanwezige strekkingen 

en eventueel aangevuld met een erkende vertegenwoordiging van gebruikers (van neutrale 

strekking) en/of specialisten. Ze hebben tot doel de samenwerking en het overleg tussen de 

plaatselijke culturele verenigingen tot stand te brengen, het gemeentebestuur te advizeren 

inzake culturele aangelegenheden en/of de culturele infrastructuur mede te beheren. 

a. Erkenning 

 

De cultuur- sport- of jeugdraad kan erkend worden door de Gemeenschapsminister van 

Cultuur volgens het decreet van 12.12. 1974 en het K.B. van 19.03.1975. De erkenning, 

intrekking van de erkenning of wedererkenning wordt door de minister overgemaakt aan de 

betreffende raad en het gemeentebestuur. 

 

Deze bescheiden moeten bewaard worden. 

 

b. Werking 

- Notulen van de raadsvergaderingen, rekeningen en begrotingen, adviezen aan 

de gemeenteoverheid, enz. moeten bewaard worden. 

- In verband met de erkenning dienen geregeld volgende documenten opgesteld 

te worden : statuten en huishoudelijk reglement (met eventuele wijzigingen), 

ledenlijsten (met veranderingen in de samenstelling), jaarlijks werkingsverslag. 

Ofschoon ze in opdracht van de erkennende overheid vervaardigd worden, 
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kunnen deze documenten ook op het niveau van de gemeenteadministratie 

voorkomen. Deze bescheiden moeten bewaard worden. 

9.2.3.2. Dienst voor culturele zaken, dienst voor toerisme, dienst voor feestelijkheden, 

sportdienst, jeugddienst of cultuurambtenaren 

 

- Dossiers ter voorbereiding van collegebeslissingen en gemeenteraadsbesluiten 

inzake culturele materies, met de betreffende beslissingen en besluiten 

(eventueel uittreksels uit de notulen) worden bewaard. 

- Jaarlijkse verslagen van de eigen werking worden bewaard. Ze mogen enkel 

vernietigd worden indien ze volledig overgenomen zijn in het jaarlijks 

"Verslag over het bestuur en de toestand" voorgelegd aan de gemeenteraad. 

- Interne dienstnota's uitgaande van de dienst of de ambtenaar en briefwisseling 

die enkel gegevens bevat die in te bewaren bescheiden voorkomen, kunnen 

vernietigd worden, daar ze geen historisch belang hebben. 

- Dossiers met betrekking tot eigen culturele initiatieven, zoals het organiseren 

van of meewerken aan concerten, tentoonstellingen, sportmanifestaties, enz., 

met briefwisseling, collegebeslissing, verzekeringspolis, documentatie en 

verslag, na schoning bewaren. 

- Voor de subsidiëring en uitlening van materialen gelden dezelfde voorschriften 

als hoger voorgesteld onder 9.2.1. Subsidiëring... en 9.2.2. Materiële 

dienstverlening.... 

 

9.2.4. Eigen culturele infrastructuur 

 

9.2.4.1. Bibliotheek 

 

Het decreet van 19 juni 1978 regelt het openbaar bibliotheekwerk in Vlaanderen. Daarin 

wordt onder meer bepaald dat de gemeentelijke openbare bibliotheek aan welbepaalde 

voorwaarden en criteria moet voldoen, wil deze in aanmerking komen voor subsidiëring door 

de staat en de provincie (= weddetoelagen, toelagen voor aankopen en verbouwen van 

onroerende goederen, uitrustingstoelagen en werkingstoelagen). Er ontstaan derhalve 

documenten op het niveau van de gemeente en de bibliotheek zelf en bescheiden ter 

rechtvaardiging van de werking tegenover de subsidiërende overheden. 

 

a. Overname 

 

Dossiers in verband met de overname van privaatrechterlijke openbare bibliotheken door de 

gemeente (K.B. 23.07.1979).  
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- De aanvraag dient door de privaatrechterlijke bibliotheek overgemaakt te 

worden aan het college en moet bevatten : ondertekend schrijven aan het 

college, eigendomsbewijzen, bewijs van erkenning door het Bestuur van 

Volksontwikkeling en Openbare Lektuurvoorziening (hierna afgekort tot 

B.V.L.O.V.), personeelslijst en opgave door de personeelsleden van de door 

hen gevraagde werkuren, beschrijvende nota over de samenstelling van de 

collecties, statistisch verslag van het laatste werkjaar met de financiële balans 

en de inventaris van het bibliotheek-economisch materiaal. 

- De voorbereidende stukken tot het opmaken van een overname-overeenkomst 

en het gemeenteraadsbesluit terzake. 

- Goedkeuringsverslag door de toezichthoudende overheid van de overeenkomst 

(van dit laatste moet een kopie gezonden worden naar het B.V.L.O.V.). 

 

Het gehele dossier moet bewaard worden. Het geeft een overzicht van de werking van de 

privaatrechterlijke bibliotheken in de gemeente en de wording van de gemeentelijke openbare 

bibliotheek. 

 

b. Erkenning 

 

Volgens art. 6 van het K.B. van 01.06.1979 betreffende de procedure tot erkenning van de 

openbare bibliotheek moeten de gemeente, de bibliotheek en de beheerraad door de 

Gemeenschapsminister van Cultuur in kennis gesteld worden van de erkenning, het intrekken 

van de erkenning of de wedererkenning. Het erkenningsdossier dient overgemaakt te worden 

aan het B.V.L.O.V.  

 

Het erkenningsdossier en de mededelingen van de minister moeten bewaard worden. 

 

c. Werking 

 

- Een lokaal coördinatiecomité verzorgt de samenwerking tussen alle 

plaatselijke openbare bibliotheken (= gemeentebibliotheek en andere erkende 

openbare bibliotheken). Daartoe stelt dit comité een gezamenlijk 

werkprogramma op (K.B.'s van 13.09.1979 en 04.04.1980) en formuleert 

adviezen aan de beheerraden van de bibliotheken en het college. Voor de 

interne werking van het coördinatiecomité moet een huishoudelijk reglement 

opgemaakt worden, een begroting en rekeningen. Alleen het werkprogramma, 

de adviezen en het reglement moeten bewaard worden. De begroting en 

rekeningen komen voor in de gemeentebegroting en -rekening. 
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- Om erkend te worden door de staat moeten in de bibliotheek de volgende 

documenten opgesteld worden (K.B. van 13.09.1979 met de 

erkenningsvoorwaarden) : een aanwinstenregister, een catalogusapparaat 

(hoofdwoorden- en onderwerpencatalogus), stamkaarten (voor elke jaarlijks 

ingeschreven lener), lenerskaarten (voor elke lezer die werken ontleent), 

statistiekbladen (per uitleenzitting en per maand van de lezers en de 

uitgeleende boeken e.a.) en een huishoudelijk reglement. De statistische 

documenten kunnen vernietigd worden indien ze volledig overgenomen zijn in 

het "Verslag over het bestuur en de toestand" aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Het huishoudelijk reglement, gedrukte catalogi en het aanwinstenregister 

bewaren, stamkaarten en lenerskaarten vernietigen. 

 

d. Financiering 

 

- De gebouwen, de uitrusting, de werking en het personeel van de openbare 

bibliotheek kunnen betoelaagd worden door de Vlaamse Gemeenschap en de 

provincie (K.B. van 23.10.1979 : toelagen van de Vlaamse Gemeenschap voor 

gebouwen en uitrusting; K.B van 16.05.1980 : toelagen van de provincies; 

K.B. 09.07.1980 : weddetoelagen). De eigenlijke aanvraagdossiers moeten 

doorgestuurd worden naar de subsidiërende overheden. In de 

gemeenteadministratie zullen de betoelagingsdossiers betreffende 

bouwwerken, enz. terug te vinden zijn. Deze betoelagingsdossiers met inbegrip 

van de ministeriële beslissingen bewaren. 

- De erkende privaatrechterlijke plaatselijke openbare bibliotheken worden 

gesubsidieerd voor hun boekenaankoop door de gemeente (K.B. van 

16.05.1980). Hiertoe moeten deze private bibliotheken elk jaar voor 1 augustus 

een uitgavenraming aan het gemeentebestuur overmaken. Daar deze gegevens 

voorkomen in de gemeentebegroting, de rekening en bijlagen kunnen ze 

vernietigd worden. 

 

9.2.4.2. Museum, archief, archeologische dienst 

 

Vooralsnog ontbreekt een decreet op het museumbeheer in Vlaanderen en ontbreekt 

wetgeving in verband met de gemeentelijke archiefdiensten. Dit heeft voor gevolg dat de 

documentvorming willekeurig verloopt. Toch is de werking in alle musea en archieven 

ongeveer gelijklopend en kunnen algemene vaststellingen gemaakt worden. 

 

a. Verzamelingen 
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- Inventarisatie. In het archief zullen eerder algemene inventarissen aangelegd 

worden, terwijl in kunstmusea naast catalogi ook b.v. dossiers per kunstwerk 

zullen voorkomen met de technische beschrijving van het stuk, rapporten van 

de eventuele restauraties, de bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen, 

literatuur over het kunstwerk, enz. Deze bescheiden worden bewaard. 

- Bij de verwerving van documenten of voorwerpen door aankoop, gift of 

depotgeving wordt een dossier gevormd met briefwisseling, een 

overnamecontract met de schenker en het besluit van de gemeenteraad. 

Daarnaast kan er een algemeen register van de aanwinsten aanwezig zijn, 

waarin de verwervingen chronologisch genoteerd worden. Deze bescheiden 

worden bewaard. 

- Van de bruiklenen van documenten, voorwerpen of boeken wordt een register 

aangelegd. Betreft het bruiklenen voor tentoonstellingen dan ontstaat een 

dossier met voorafgaande briefwisseling, een al dan niet in een formulier 

vastgelegde "aanvraag tot bruikleen", advies van het betreffende archief of 

museum, de lijst van de stukken met verzekeringswaarde en collegebeslissing. 

Deze bescheiden worden bewaard. 

- Restauratie van voorwerpen of documenten geeft aanleiding tot het ontstaan 

van dossiers met offertes van restaurateurs, briefwisseling, collegebeslissing, 

foto's van de toestand voor en na de restauratie, enz. Deze dossiers worden 

bewaard. 

- Documentatiedossiers over b.v. industriële bedrijven, vondstmeldingen, enz. 

worden bewaard. 

 

b. Werking 

- Chronologisch geklasseerde briefwisseling van zuiver administratieve of 

wetenschappelijke aard (vragen om inlichtingen), met repertorium. Alleen de 

wetenschappelijke briefwisseling en repertorium bewaren; de briefwisseling, 

die enkel gegevens bevat die in te bewaren bescheiden voorkomen, mag 

vernietigd worden. 

- Inschrijvingskaarten en -boeken van de bezoekers kunnen vernietigd worden. 

- Leeszaalregisters (van de bezoeken) kunnen vernietigd worden.  

- Aanvraagformulieren worden vernietigd.  

- Statistische verslagen van de werking blijven bewaard, tenzij ze volledig 

overgenomen zijn in het jaarlijks "Verslag over het bestuur en de toestand" 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

- Dossiers van de wetenschappelijke en educatieve projecten met inbegrip van 

publikaties en tijdelijke tentoonstellingen. Ze kunnen bevatten : de 

collegebeslissing, voorbereidingsteksten van brochures, werkbladen of 
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catalogen, briefwisseling, verzekeringspolissen, algemene lijsten van de in 

bruikleen genomen documenten of voorwerpen, prijsofferten, drukproeven, de 

eigenlijke publikatie, pers- en publiciteitsteksten, gepubliceerde persartikels, 

enz. Na grondige schoning bewaren. 

 

9.2.4.3. Schouwburg 

 

De gemeente kan een specifiek gebouw - de schouwburg - ter beschikking stellen van lokale 

toneel-, muziek- of operagezelschappen en deze gezelschappen subsidiëren. Voor de 

documenten hiervan zie hoger onder 9.2.1. Subsidiëring... en 9.2.2. Materiële 

dienstverlening...  

 

Daarnaast komt het ook voor dat de gemeente medeorganisator van een gezelschap is (alleen 

in Antwerpen, Brussel en Gent). Dit gebeurt voor theatergezelschappen onder de vorm van 

een regie (Antwerpen) of een instelling van openbaar nut (Brussel en Gent), voor het 

operagezelschap onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (Gent en 

Antwerpen). Slechts in het geval van de regie is de gemeente zelf inrichtende macht. Bij 

instellingen van openbaar nut en v.z.w.'s is de raad van beheer volledig verantwoordelijk. 

Weliswaar heeft de gemeente hierin zitting, maar slechts als één van de betrokken partijen. 

Toch moeten de documenten die hiervan op gemeentelijk vlak voorkomen, bewaard worden.  

 

9.2.4.4. Speelpleinen 

 

a. Erkenning 

 

In gevolge de K.B.'s van 18.02.1961 en 18.05.1965 kan de Gemeenschapsminister van 

Cultuur de speelpleinen erkennen. 

 

Erkenningsdossiers met inbegrip van de ministeriële beslissing tot erkenning, intrekking van 

de erkenning of wedererkenning dienen te worden bewaard. 

 

b. Werking 

- Aanwezigheidslijsten moeten aangelegd worden met de namen van de 

gebruikers, de monitoren en het kaderpersoneel. Deze lijsten mogen vernietigd 

worden. 

- Het huishoudelijk reglement bewaren. 

- Een jaarverslag over de financiële toestand, de activiteiten enz., bewaren tenzij 

het volledig overgenomen is in het jaarlijkse "Verslag over het bestuur en de 

toestand". 
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c. Financiering 

De betoelaging van de Vlaamse Gemeenschap heeft betrekking op grondwerken, materialen, 

beplantingen en speeltuigen (K.B. van 22.02.1974) en op de algemene speelpleinwerking 

(K.B. van 18.02.1961 en 18.05.1965). 

 

De betoelagingsdossiers met inbegrip van de ministeriële beslissingen bewaren. 

 

9.2.4.5. Cultureel centrum, sportcentrum en jeugdcentrum 

 

Het cultureel centrum is één gemeentelijk gebouw of een geheel van gebouwen onder één 

beheer, waarin kunnen opgenomen zijn : een schouwburg met mogelijkheid tot filmprojectie, 

een polyvalente zaal, een bar met keuken en restaurant, een erkende openbare bibliotheek enz. 

Het sportcentrum is één gemeentelijke complex of een verzameling van verschillende 

gebouwen en openluchtinfrastructuur. Het jeugdcentrum of jeugdhuis is één beschikbare 

ruimte of meerdere ruimtes en accommodatie voor de ontmoeting en vrijetijdsactiviteiten van 

de oudere jeugd. 

 

Cultureel centrum, sportcentrum en jeugdcentrum zijn in feite eindstappen in de 

institutionalisering van een aantal functies die de gemeente op zich kan nemen op het 

cultureel vlak. Vandaar dat bij de hierna volgende documentvorming herhaaldelijk kan 

verwezen worden naar de hoger opgenomen uiteenzettingen. 

 

a. Erkenning 

 

Het cultureel centrum (decreet van 16.07.1973 en K.B. van 04.07. 1975), het sportcentrum 

(decreet van 07.12.1976 en K.B. van 08.05.1978) en het jeugdcentrum (erkenningscriteria 

goedgekeurd door de minister op 31.01.1985) kunnen erkend worden door de 

Gemeenschapsminister van Cultuur.  

 

De aanvraagdossiers tot erkenning, de mededeling van erkenning, de intrekking van 

erkenning of de wedererkenning bewaren. 

 

b. Werking 

- Receptieve functie (= ruimte bieden voor initiatieven van buitenaf). Voor de 

documenten zie hoger 9.2.2. Materiële dienstverlening... 

- Een eigen programmatie. Voor de documenten zie hoger 9.2.3.2.  Dienst voor 

culturele zaken... 

- Huishoudelijke reglementen bewaren. 
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- Elk jaar wordt een uitgebreid verslag opgemaakt over de financiën, de 

werking, enz. dat overgemaakt wordt aan het gemeentebestuur en de 

subsidiërende overheid. Deze verslagen bewaren. 

 

c. Financiering 

 

De betoelaging door de Vlaamse Gemeenschap heeft betrekking op de wedden van de 

cultuurfunctionarissen (decreet van 16.07.1973 en K.B. van 26.10.1976), van de 

sportfunctionarissen (decreet van 07.12.1976 en K.B. van 08.05.1978), van de beroepskracht 

van het jeugdhuis (erkenings- en subsidiecriteria goedgekeurd door de minister op 

31.01.1985), op de gebouwen (K.B. van 22.02.1974), op de pedagogischdidactische uitrusting 

van de culturele centra (decreet van 28.01.1981) en op de algemene werking van de 

jeugdcentra. 

 

De betoelagingsdossiers met de ministeriële beslissingen bewaren. 

 

Literatuur : De subsidiëring van het plaatselijk sociaal-cultureel werk en het gemeentelijk 

cultureel welzijnsbeleid, (V.B.S.G.), 1978; Cultuur (z)onder dak. Gemeentelijke culturele 

infrastructuur en dienstverlening, (V.B.S.G.), z.d.; D. BAUWENS, Kan iemand ons 

vermaken ? Dokumentaire over teater en samenleving in Vlaanderen, (Frans Masereelfonds), 

Gent, 1980; J. DECAVELE, Tien jaar stedelijke cultuurdienst te Gent 1971-1981, Gent, 

1982; U. CLAEYS e.a. (red.), Culturele centra in Vlaanderen. Evaluatie en toekomst, (K.U.L. 

Sociologisch Onderzoeksinstituut), Leuven, 1984; Werking van de gemeentelijke culturele 

raden, (Hoge Raad voor de Volksontwikkeling), Brussel, 1984; De gemeentelijke kulturele 

medewerker. Een funktie ter diskussie, (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen), Gent, 1986; R. 

DE SCHRYVER en R. DILLEMANS (o.l.v.), Wegwijs cultuur, Leuven, 1986 (de 

hoofdstukken 10, 11 en 12); W. SOMERS en L. VAN SUMMEREN, College van 

burgemeester en schepenen, in J. DUJARDIN en W. LAMBRECHTS (eds.), Recht in de 

gemeente, Brugge, 1986; Inventaris van wettelijke regelingen, criteria, voorschriften voor het 

jeugdwerk in Vlaanderen, (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), 1987. 
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TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK1 
 

TOEPASSING 

 

In de hoofdstukken 8-12 worden alle bescheiden die tot nu besproken werden, opgesomd met 

de vermelding van hun uiteindelijke bestemming : bewaren of vernietigen. Wie meer wil 

weten over de inhoud van de bescheiden, hun onderlinge samenhang, wetgeving en 

verantwoording van de genomen beslissing, raadplege de hoofdstukken 2 tot en met 6.  

 

Onderhavige bewarings- en vernietigingslijsten zijn - zoals deze in deel I2 - opgesteld in 

uitvoering van de archiefwet. Artikel 5 van deze wet van 24 juni 1955 (B.S. 12.08.1955) 

maakt immers het vernietigen van o.m. gemeentebescheiden slechts mogelijk mits 

toestemming van de algemene rijksarchivaris of diens gemachtigden. De lijsten hebben 

uitsluitend betrekking op gemeentebescheiden en mogen niet toegepast worden op bescheiden 

van een hoger niveau zoals arrondissement, provincie of ministerie. Voor reeksen die op 

meerdere niveaus voorkomen, is immers geopteerd ze op het ene en niet op het andere niveau 

te bewaren en vice versa. Wel kunnen de voorschriften voor bescheiden inzake financiën, 

(openbare) werken en personeel ook toegepast worden op de gelijkaardige bescheiden van het 

O.C.M.W. 

 

Wat betekenen de termen bewaren, vernietigen, schonen in de volgende lijsten ?  

 

De term bewaren betekent bestendig, permanent bewaren; ook na het verval van hun 

administratief belang blijven deze bescheiden dus behouden.  

 

De bewaringsvoorschriften gelden ongeacht de drager waarop de informatie voorkomt. Het is 

immers de informatie die beoordeeld wordt. Of die informatie nu op de klassieke drager, 

papier, of op niet-conventionele drager zoals magnetische band, schijf, microfilm, microfiche, 

etc. voorkomt, speelt geen rol. Bij informatie op niet-conventionele drager zal men er zorg 

voor dragen dat die leesbaar blijft. De bewaring van aangepaste leesapparatuur is dus 

noodzakelijk. 

 

Bescheiden van na 1945 die als voor vernietiging in aanmerking komend zijn aangeduid, 

kunnen onder de verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris - bij ontstentenis onder de 

verantwoordelijkheid van het C.B.S. - vernietigd worden. DE TOELATING TE 

                                                
1 Gepubliceerd in: MARÉCHAL, Griet. Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven Richtlijn en advies. 

Deel 2. Brussel, 1990, p. 92-94. 
2 G. MARÉCHAL, Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies. Deel I, Miscellanea 

Archivistica, XLI, Brussel ARA, 1986. 
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VERNIETIGEN GELDT ENKEL VOOR BESCHEIDEN VAN NA 1945. De toelating 

van de algemene rijksarchivaris of zijn gemachtigden blijft noodzakelijk voor het vernietigen 

van bescheiden ouder dan 1946.  

 

Het advies te vernietigen houdt geen verplichting tot vernietigen in. Het spreekt evenwel 

vanzelf dat bij de huidige aangroei, de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende 

bescheiden een noodzakelijke voorwaarde is om niet alleen de bewaring van het waardevolle 

mogelijk te maken, maar ook het overzicht ervan te behouden en de toegankelijkheid te 

verzekeren. Door regelmatig te vernietigen voorkomt men o.m. plaatsgebrek en onnodige 

investeringen3. Het is even vanzelfsprekend dat vernietigen slechts na verval van het 

administratief belang gebeurt.  

 

Voor de (administratieve) bewaartermijnen van de voor vernietiging in aanmerking komende 

bescheiden, die in dit deel behandeld worden, bestaan zo goed als geen wettelijke 

voorschriften noch reglementeringen. De administratieve bewaartermijnen die opgegeven 

worden, zijn deze die ofwel in de praktijk van meerdere gemeenten hebben uitgewezen 

voldoende te zijn, ofwel logisch zijn, d.w.z. na verval van het administratief belang. Stukken 

ingekomen of opgemaakt ter voorbereiding van verslagen verliezen b.v. hun administratief 

belang na de goedkeuring van deze verslagen. Dossiers inzake gebouwen behouden hun 

administratief belang zolang de gebouwen bestaan (voor dit laatste zie de hoofdstukken 5 en 

11 betreffende Openbare Werken).  

 

Indien enkel vernietigen staat aangegeven, betekent dit dat de algemene rijksarchivaris van 

oordeel is dat de bescheiden op termijn voor vernietiging in aanmerking komen. Het is aan de 

gemeente om die termijn te bepalen. 

 

Voor de vernietiging van bescheiden die niet in de lijsten voorkomen is ook de toelating van 

de algemene rijksarchivaris noodzakelijk. 

Schonen is een activiteit die op elk dossier moet uitgevoerd worden, en ten laatste op het 

ogenblik dat het dossier overgebracht wordt naar het statisch archief. Schonen is al het 

overbodige materiaal, alle bescheiden met slechts tijdelijk of zonder belang, verwijderen. Zo 

kunnen alle overbodige kopies, dubbels of meervoudige exemplaren van circulaires, 

bestekken, kladontwerpen, blanco formulieren verwijderd worden. Daar schonen een 

vanzelfsprekende activiteit is, wordt dit in de lijsten niet telkens herhaald. Wanneer dit toch 

expliciet gebeurt, is dit omdat stukken van beperkte waarde moeten verwijderd worden. 

 

                                                
3 G. MARÉCHAL, Gemeentearchief : om beter te bewaren verantwoord vernietigen een noodzaak, in : 

Gemeentekrediet van België, nr. 166, okt. 1988, p. 37-49. 
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9. CULTUUR, TOERISME, JEUGD, SPORT EN RECREATIE1

 

N.B. De bescheiden inzake Onderwijs zullen in een afzonderlijke bewarings- en 

vernietigingslijst worden behandeld. 

 

9.1. SUBSIDIË RING EN INRICHTING VAN OPENBARE WEDSTRIJDEN 

 

- Subsidiëringsdossiers van sociaal-culturele verenigingen : bewaren. 

(Voor de samenstelling van de dossiers zie 9.2.1.). 

- Dossiers openbare wedstrijden van culturele of wetenschappelijke aard 

georganiseerd door de gemeente : bewaren. 

(Voor de samenstelling van de dossiers zie 9.2.1.).  

 

9.2. MATERIË LE DIENSTVERLENING AAN HET SOCIAAL-CULTUREEL 

VERENIGINGSLEVEN 

 

- Dossiers gebruik gemeentelokalen en uitrusting bij culturele manifestaties door 

derden : vernietigen, indien er reeds een subsidiëringsdossier (zie 9.2.1.) van 

de aanvragende vereniging bewaard is. (Voor de samenstelling van de dossiers 

zie 9.2.2.). 

 

9.3. CULTUURRAAD OF CULTURELE BEHEERRADEN. GEMEENTELIJKE 

CULTURELE DIENSTEN OF CULTUURAMBTENAREN 

 

9.3.1. Cultuurraad of beheerraden van culturele instellingen 

 

- Ministeriële erkenning, intrekking van de erkenning of wedererkenning van 

cultuur- sport- of jeugdraad : bewaren. 

- Notulen van de raadsvergaderingen, rekeningen en begrotingen, adviezen aan 

de gemeenteoverheid, enz. : bewaren. 

- Statuten en huishoudelijk reglement, ledenlijsten, jaarlijks werkingsverslag : 

voor zover ze op het niveau van de gemeenteadministratie voorkomen, 

bewaren. 

 

                                                 
1 Gepubliceerd in: MARÉCHAL, Griet. Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven Richtlijn en advies, 

Brussel, 1990, p. 122-126. 
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9.3.2. Dienst voor culturele zaken, dienst voor toerisme, dienst voor feestelijkheden, 

sportdienst, jeugddienst of cultuurambtenaren 

 

- Dossiers ter voorbereiding van collegebesluiten en gemeenteraadsbeslissingen 

inzake culturele materies : bewaren. 

- Dossiers eigen culturele initiatieven : na schoning bewaren.  

(Voor de samenstelling van de dossiers zie 9.2.3.2). 

- Jaarlijkse werkingsverslagen : bewaren, tenzij ze volledig overgenomen zijn in 

het jaarlijks "Verslag over het bestuur en de toestand". 

- Interne dienstnota's van de dienst of de ambtenaar Culturele Zaken : 

vernietigen. 

- Briefwisseling : zie hoofdstuk Algemene categorieën. 

 

9.4. EIGEN CULTURELE INFRASTRUCTUUR 

 

9.4.1. Bibliotheek 

 

Erkenning en overname 

- Ministeriële erkenning, intrekking van de erkenning of wedererkenning van de 

openbare bibliotheek : bewaren. 

- Dossiers overname privaatrechterlijke openbare bibliotheken door de gemeente 

: bewaren. 

(Voor de samenstelling van de dossiers zie 9.2.4.1). 

 

Werking van het lokaal coördinatiecomité 

- Huishoudelijke reglementen : bewaren. 

- Werkprogramma's : bewaren. 

- Adviezen aan de beheerraden van de bibliotheken en aan het college : bewaren. 

- Begrotingen en rekeningen : vernietigen. 

 

Werking van de bibliotheek 

- Aanwinstenregister : bewaren. 

- Gedrukte catalogi : bewaren. 

- Stamkaarten (voor elke jaarlijks ingeschreven lener) : vernietigen. 

- Lenerskaarten (voor elke lezer die werken ontleent) : vernietigen. 

- Statistische bescheiden : bewaren, tenzij ze volledig overgenomen zijn in het 

jaarlijks "Verslag over het bestuur en de toestand".  

- Huishoudelijke reglementen : bewaren. 

 

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën 1990 

Griet MARÉCHAL 



TOEZICHT > GEMEENTE ARCHIEVEN > SELECTIE> LIJST 

Financiering 

- Betoelagingsdossiers voor gebouwen, uitrusting, werking en personeel van de 

openbare bibliotheek, met inbegrip van de ministeriële beslissingen : bewaren. 

- Uitgavenramingen van de erkende privaatrechterlijke bibliotheken met het oog 

op subsidiëring door de gemeente voor hun boekenaankoop : vernietigen. 

 

9.4.2. Museum, archief, archeologische dienst 

 

Verzamelingen 

- Archiefinventarissen : bewaren. 

- Catalogi : bewaren.  

- Dossiers per kunstwerk : bewaren. 

(Voor de samenstelling van deze dossiers zie 9.2.4.2). 

- Dossiers verwerving (door aankoop, gift of depotgeving) : bewaren.  

- Aanwinstenregister : bewaren. 

- Bruikleenregister (van documenten, voorwerpen of boeken) : bewaren. 

- Dossiers bruikleen voor tentoonstellingen : bewaren. 

(Voor de samenstelling van deze dossiers zie 9.2.4.2). 

- Restauratiedossiers : bewaren. 

(Voor de samenstelling van deze dossiers zie 9.2.4.2). 

- Documentatiedossiers (b.v. dossiers rond industriële bedrijven, 

vondstmeldingen, enz.) : bewaren. 

 

Werking 

- Wetenschappelijke briefwisseling : bewaren; voor andere briefwisseling zie 

hoofdstuk Algemene categorieën. 

- Briefwisselingsrepertoria : bewaren. 

- Inschrijvingskaarten en -boeken van de bezoekers : vernietigen. 

- Leeszaalregisters (bezoeken) : vernietigen. 

- Aanvraagformulieren : vernietigen. 

- Statistische verslagen van de museum- of archiefwerking : bewaren, tenzij ze 

volledig overgenomen zijn in het jaarlijks "Verslag over het bestuur en de 

toestand". 

- Dossiers van wetenschappelijke en educatieve projecten : na grondige 

schoning bewaren. 

(Voor de samenstelling van de dossiers zie 9.2.4.2). 

 

9.4.3. Schouwburg 
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- Voor de stukken inzake het ter beschikking stellen van de schouwburg aan en 

het subsidiëren van lokale toneel-, muziek- of operagezelschappen, zie 9.1. 

Subsidiëring... en 9.2. Materiële dienstverlening... 

- Bescheiden betreffende het gemeentelijk (mede)organisator zijn van een 

theater- of operagezelschap (onder de vorm van een regie, een instelling van 

openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk) : bewaren.  

 

9.4.4. Speelpleinen 

 

Erkenning 

- Erkenningsdossiers met inbegrip van de ministeriële beslissing tot erkenning, 

intrekking van de erkenning of wedererkenning : bewaren. 

 

Werking 

- Aanwezigheidslijsten van de gebruikers, de monitoren en het kaderpersoneel : 

vernietigen. 

- Huishoudelijke reglementen : bewaren. 

- Jaarverslagen over de financiële toestand, de activiteiten enz. : bewaren, tenzij 

zij volledig overgenomen zijn in het jaarlijkse "Verslag over het bestuur en de 

toestand". 

 

Financiering 

- Betoelagingsdossiers met inbegrip van de ministeriële beslissingen : bewaren. 

 

9.4.5. Cultureel centrum, sportcentrum en jeugdcentrum 

 

Erkenning 

- Aanvraagdossiers tot erkenning, de mededeling van erkenning, de intrekking 

van erkenning of de wedererkenning : bewaren. 

 

Werking 

- Voor de stukken inzake de receptieve functie zie 9.2. Materiële 

dienstverlening... 

- Voor de stukken inzake de eigen programmatie zie 9.3.2. Dienst voor culturele 

zaken... 

- Huishoudelijke reglementen : bewaren. 

- Jaarverslagen : bewaren. 

 

Financiering 
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- Dossiers met de ministeriële beslissingen inzake de betoelaging van de wedden 

van de cultuur- en sportfunctionarissen en de beroepskracht van het jeugdhuis, 

van de gebouwen, de pedagogisch-didactische uitrusting van de culturele 

centra en de algemene werking van de jeugdcentra : bewaren 
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AFKORTINGEN1 
 

A.R.A.B. : Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 

A.R.O.L. : Administratie Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu 

A.T.D.  : algemeen technische diensten 

B.D.  : Bestendige Deputatie 

B.P.A.  : bijzonder plan van aanleg 

B.S.  : Belgisch Staatsblad 

B.V.L.O.V. : Bestuur van Volksontwikkeling en Openbare Lektuurvoorziening 

C.B.S.  : College van burgemeester en schepenen 

G.W.  : Gemeentewet 

i.v.m.  : in verband met 

K.B.  : Koninklijk besluit 

M.B.  : Ministerieel besluit 

m.b.t.  : met betrekking tot 

min. rond. : ministerieel rondschrijven 

M.S.T.  : Medisch Schooltoezicht 

N.G.W. : Nieuwe Gemeentewet 

N.I.S.  : Nationaal Instituut voor de Statistiek 

O.C.M.W. : Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn 

O.G.W. : Oude Gemeentewet 

O.V.A.M. : Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij 

P.G.C.  : Plaatselijke Geneeskundige Commissie 

P.L.B.  : Passieve Luchtbescherming 

P.V.  : proces-verbaal 

R.B.  : Regentsbesluit 

T.B.W. : Territoriale Burgerlijke Wacht 

V.G.V.  : Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen 

                                                 
1 Gepubliceerd in: MARÉCHAL, Griet. Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven Richtlijn en advies, 

Brussel, 1990, p. 127. 


