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Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën);  Filip Strubbe (Algemeen Rijksarchief 
en Rijksarchief in de Provinciën); Filip Vandehauwaert (SELOR) ; Sophie 
Vandepontseele (FOD Sociale Zekerheid) ; 
 
Verontschuldigd: 
Patrice Chalon (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg); Anne Godfroid 
(Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis); Thierry Lemoine (FOD 
Binnenlandse Zaken); Paul Logghe (FOD Justitie); Jan Van Goethem (Koninklijke 
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Eva Muys (Ministerie van Defensie); Kathleen Van Acker (Ministerie van Defensie).   
 
 
De leden van het Federaal Archivarissen Forum (FAF) bezochten op 18 mei 
laatstleden het justitiepaleis te Brussel en de archieven die er worden bewaard. De 
achtste vergadering van het FAF begon met een geleid bezoek door kunsthistoricus 
Joris Snaets. Dhr. Snaets verricht in opdracht van de Regie der Gebouwen een 
historische studie van het Justitiepaleis en is betrokken bij het digitaliseringproject van 
de originele architectuurplannen van dit buitengewone monument. Zijn studie zal een 
praktisch werkinstrument zijn en leiden tot een betere kennis en begrip van de 
bouwmethodes en –technieken. Ongeveer 800 plattegronden zijn betrokken in de 
studie die de periode 1862-1950 omvat. Het merendeel van de plattegronden stamt uit 
de jaren 1868-1883, dit is de periode waarin het paleis werd opgetrokken. 
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Vervolgens nam Julien Beekman, griffierhoofd van dienst bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, de FAF-leden mee voor een gesmaakt bezoek aan de kantoren, 
maar vooral aan de archiefruimten van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. 
In de kelders van het justitiepaleis worden duizenden registers van de burgerlijke 
stand van de 55 gemeenten van het arrondissement bewaard. 
 

 
 
Tijdens de namiddagsessie bogen de leden van het Forum zich in het Algemeen 
Rijksarchief over de belangrijke vraag van de modernisering van de archiefwet en de 
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toepassing ervan. Rolande Depoortere, afdelingshoofd Toezicht en Advisering, 
schetste in het kort de totstandkoming en de inhoud van de nieuwe archiefwet (artikels 
126 tot 132 van de programmawet gestemd op 6 mei 2009 en gepubliceerd op 19 mei 
2009). In essentie is de wetgeving op twee punten gewijzigd: de overbrengingstermijn 
is ingekort (van 100 naar 30 jaar) en de openbare instellingen (de parastatalen) zijn 
voortaan eveneens verplicht hun archieven aan het Rijksarchief over te dragen. De 
uitvoeringsbesluiten werden echter nog niet gepubliceerd. Bedoeling is dat deze de 
reeds gangbare praktijk officialiseren. Tijdens de vergadering werd bij de FAF-leden 
gepeild naar hun verwachtingen inzake de toepassing van de nieuwe wetgeving en 
naar de beste manier om over de wijzigingen te communiceren met de diverse 
administraties. I.v.m. de inkorting van de overbrengingstermijn werd er aan herinnerd 
dat uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor archieven ouder dan 30 jaar die 
nog administratief nut hebben.  Er werd geopperd om de geëigende kanalen te 
gebruiken en de informatie te verspreiden via de voorzitters van de FODs/PODs en via  
de algemene directeurs van de openbare instellingen. Belangrijk is verder om de 
communicatie inzake richtlijnen voortvloeiend uit de nieuwe wet- en regelgeving, aan 
te passen in functie van het expertiseniveau van de medewerkers. Ten slotte zal het 
Rijksarchief, om in de toekomst nog beter tegemoet te kunnen komen aan de vragen 
en de noden van de administraties, in de komende maanden een tevredenheids-
enquête organiseren 
 
 

 
 
 
François Antoine 
10 juni 2010 
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