
FEDERAAL ARCHIVARISSEN FORUM 
VERSLAG VAN DE ZEVENDE VERGADERING 

 
 Nationale Bank van België 

16 MAART 2010 
 
 
Aanwezig: 
Theodore Ambelakiotis (Ministerie van Defensie); Dominique Allard (FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg); François Antoine (Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën); Laurent D’Agostino (FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg); Arnold De Schepper (Nationale Bank 
van België); Kathleen Devolder (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën); Christine Filée (FOD Justitie); Anna Francis (federale Politie); Nicole 
Hanquart (Nationale Plantentuin van België); Luc Huyghebaert (FOD P&O); Hilde 
Langenaken (Koninklijke Sterrenwacht van België); Geert Leloup (Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën); Jacqueline Mertens (Nationale Bank 
van België);  Valérie Montens (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis); Eva 
Muys (Ministerie van Defensie); Sofie Neuckermans (FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg); Sébastien Soyez (Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën); 
Kathleen Van Acker (Ministerie van Defensie);  Marcel Van Campen (Nationale Bank 
van België). 
 
Verontschuldigd: 
Xavier Botterman (FOD Economie); Jacques De Keyser (Ministerie van Defensie) 
Rolande Depoortere (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën); Anne 
Godfroid (Koninklijke Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis), Madeleine 
Jacquemin (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën); Steven Leman 
(FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking); 
Thierry Lemoine (FOD Binnenlandse Zaken); Paul Logghe (FOD Justitie); Laurent 
Meese (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen); Dany Ouvry (FOD 
Justitie); Sophie Vandepontseele (FOD Sociale Zekerheid); Jan Van Goethem 
(Koninklijke Muntschouwburg); Michèle Van Kalck (Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België); Ghislain Wouters (Ministerie van Defensie). 
 
De heer Marcel Van Campen, hoofd van de dienst Communicatie en Secretariaat 
van de Nationale Bank, heette ons hartelijk welkom en schetste de geschiedenis van 
de archieven van de Nationale Bank en van het archiefbeleid van de instelling. De 
Nationale Bank, opgericht in 1850, werd in de 19de eeuw gekenmerkt door een sterke 
decentralisatie. De bank had agentschappen in verscheidene arrondissements-
steden. In de jaren ’80 was dat nog in 23 steden; momenteel nog slechts in 5. In de 
jaren 30 werd onder impuls van de vice-gouverneur en politicus Paul Van Zeeland  
een project gestart inzake centralisatie van de archieven. Het Rijksarchief werd 
uitgenodigd om een rapport te maken dat de krachtlijnen moest bevatten voor een 
nieuw, modern archiefbeleid. Na de Tweede Wereldoorlog werd een ordeningsplan 
uitgewerkt en een centrale archiefbewaarplaats ingericht voor de opslag van 
statische archieven (‘archives mortes’). In 1985 startte de centrale archiefdienst, met 
het oog op de informatisering van de Nationale Bank, met de uniformering van de 
ordeningsplannen van de verschillende diensten. NBB-ordeningsplannen worden 
opgebouwd volgens een boomstructuur, met vier niveau’s: hoofdstukken, 
rubrieksgroepen, rubrieken en subrubrieken. Tezelfdertijd werden aan de rubrieken 
en subrubrieken bewaartermijnen gekoppeld. Dit alles droeg in hoge mate bij tot een 
beter informatiebeheer en tot een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. 
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De heer Arnold van Schepper, afdelingshoofd van de centrale archieven van de 
Nationale Bank, stelde ons vervolgens ‘e-gate’ voor. Deze ‘electronische poort’ op het 
intranet van de Nationale Bank laat aan de verschillende diensten van de Nationale 
Bank toe om op een zeer efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze archief neer te leggen 
bij de centrale archieven. Door een maximale dienstverlening aan te bieden (directe 
registratie van de gegevens in het archiefbeheersysteem, levering van dozen, 
organisatie van het transport…), probeert de centrale archiefdienst de diensten zoveel 
mogelijk te stimuleren om statische en semi-statische archieven over te dragen. 
 

 
Dhr. Marcel Van Campen en dhr. Arnold De Schepper 
 
Mevr. Jacqueline Mertens, hoofd van de afdeling Administratieve logistiek bij de dienst 
Secretariaat, stelde ons het digitaliseringproject van de jaarverslagen van de Nationale 
Bank (1851-1997) voor. Door dit project, gerealiseerd in de jaren 2008-2009, wil de 
Nationale Bank de jaarverslagen beter toegankelijk maken (brede interne en externe 
verspreiding), deelnemen aan het netwerk van digitale bibliotheken en ervaring opdoen 
met digitalisering van historische werken1. 

                    
© Nationale Bank van België 
                                                 
1 http://www.nbb.be/pub/06_00_00_00_00/06_02_00_00_00/06_02_06_00_00.htm?l=nl 
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Een van de archiefbewaarplaatsen van de Nationale Bank 
 
De leden van FAF hadden vervolgens de gelegenheid om de archiefbewaarplaatsen te 
bezoeken. De archieven worden in functie van hun oorsprong (hoofdzetel - 
agentschappen) en in functie van de definitieve bestemming verdeeld over vijf 
verschillende kelders. De Nationale Bank ontwikkelde een eigen systeem van 
depotbeheer op basis van plaatsingsnummers, doos- en inventarisnummers waardoor 
ze op efficiënte wijze tegemoet kan komen aan de behoeften inzake veiligheid en 
logistiek (beheer van de ruimtes en het gewicht). 
 

 
 
Het bezoek aan het Museum van de Nationale Bank 
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In de namiddag werden we rondgeleid in het museum van de Nationale Bank. Het 
museum dat is ondergebracht in het voormalige hotel van de gouverneur van de 
Nationale Bank, toont op zeer geslaagde wijze de geschiedenis van de Nationale Bank 
en van de betaalmiddelen, de rol en de taken van de nationale Bank, de geschiedenis 
van de financiële crisissen, de invoering van de euro, en belicht ten slotte ook geld als 
cultureel fenomeen. 
 
Tijdens de eindconclusies werd de wens geuit dat aan de leden van het FAF de 
mogelijkheid zou geboden worden om onderling informatie uit te wisselen en werd 
gepolst naar de mogelijkheid om in het kader van het FAF workshops te organiseren 
over thema's zoals de restauratie van documenten. 
 
François Antoine 
17 maart 2010 
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