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FEDERAAL ARCHIVARISSENFORUM 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 14 MEI 2012 
 

De archieven van de wetgevende macht 
 
 
Aanwezig: 
 
Theodore Ambelakiotis (Ministerie van Defensie); Valérie Baeten (Federale Politie); Christelle 
Caruel (OFO); Liesbeth De Frenne (AR); Annick Deltenre (FANC); Rolande Depoortere (AR); 
Reinhilde Depreter (Nationale Bank); Denis Diagre (Nationale Plantentuin); Didier Haas 
(FANC); Luc Huyghebaert (SELOR); Didier Kesteloot (Rekenhof); Hermione L'Amiral (Senaat); 
Jean-Noël Lefèvre (FAVV); Sébastien Soyez (AR); Filip Strubbe (AR); Michel Vandeborne 
(Senaat); Filip Vandehauwaert (SELOR); Wim Vantieghem (Kamer). 
  
 
Thema van de vergadering 
 
De vergadering was gewijd aan de archieven van de federale wetgevende macht. We 
werden ontvangen door de Senaat, de Kamer en het Rekenhof. 
 
 
Bezoek aan de Senaat en de Kamer 
 
‘s Morgens werden de deelnemers hartelijk verwelkomd in het Parlement. Ze brachten  
een bezoek aan de zaal  waar de senatoren hun plenaire vergaderingen houden, aan 
meerdere commissiezalen, evenals aan enkele lokalen die voorbehouden zijn voor 
parlementairen en voor personeelsleden van deze eerbiedwaardige instelling.  
 
Wim Vantieghem heeft vervolgens een PowerPointvoorstelling gegeven over de 
evolutie en de projecten van de dienst « Documentatie en Archief ». Na een bezoek 
aan de ruimten waar de papieren archieven bewaard worden en een voorstelling van 
de voornaamste dossiertypes van de Kamer, werden de bezoekers op sleeptouw 
genomen door Hermione L’Amiral, archivaris van de Senaat. Zij schetste een beeld 
van de grote uitdagingen inzake archiefbeheer waarmee de Senaat wordt 
geconfronteerd en gaf uitleg over de digitalisering van een aantal werkprocessen. 
 
 
Bezoek aan het Rekenhof 
 
Na een bezoek aan de ceremoniële zalen en de kantoren, leidden M. Kesteloot, 
verantwoordelijke van het Rekenhof en Geert Leloup, archivaris in het Rijksarchief, ons 
‘s namiddags rond in de archiefruimten van het Rekenhof. Geert Leloup bereidt 
momenteel een doctoraatsthesis voor over de rol van het Hof bij de controle van de 
overheidsfinanciën. In het kader van deze thesis stelde hij een selectielijst op voor de 
archieven van het Rekenhof. Hij inventariseerde tevens een groot deel van de 
historische archieven en coachte de jobstudenten bij het verpakken van de oudste 
dossiers in zuurvrije mappen en dozen. Het is de bedoeling van het Rekenhof om deze 
dossiers eind dit jaar, of ten laatste in 2013, naar het Rijksarchief over te brengen. 
 
Deze bezoeken hebben ons een goed zicht gegeven op de archieven die worden 
gemaakt en bewaard door de belangrijkste organen van de wetgevende macht. Het 
FAF wil de archivarissen van de Senaat, van de Kamer en van het Rekenhof van harte 
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bedanken voor de voortreffelijke organisatie van deze bijzonder interessante dag en 
voor het warme onthaal ! 
 
Rolande Depoortere 
7 juni 2012 


