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2021 was opnieuw een jaar met restricties, met social distancing, met mond-
maskers. Niettegenstaande de soms moeilijke omstandigheden slaagden 
we erin om de leeszalen in alle Rijksarchieven open te houden, heel het jaar 

door. Dat was mogelijk dankzij het voorafgaand reserveren van  werkplekken 
en van stukken, die klaarlagen bij aankomst in de leeszaal. Het systeem van 
‘leeszaal bezoek op afspraak’ werkt tot ieders tevredenheid – niet alleen in België, 
maar positieve echo’s zijn te horen bij collega’s van andere archiefdiensten in 
Europa en erbuiten.

“In iedere crisis schuilt vernieuwing” : we kunnen dat volmondig 
beamen. Vernieuwing dankzij flexibiliteit en creativiteit ! Tijdens 
de covidpandemie zette het rijksarchief volop in op digitalisering 
van volumineuze reeksen documenten, om die daarna – gratis – 
online te brengen en doorzoekbaar te maken via onze website. 
dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn in de zoekrobot ‘Zoeken 
naar personen’ intussen meer dan 40 miljoen namen opgenomen ! 
de zoekrobotten zullen in 2022 trouwens een ingrijpende restyling 
ondergaan, om onderzoek in onze gedigitaliseerde collecties nog 
efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken.

onderzoekers – academici, genealogen, heemkundigen,  iedereen 
die op zoek is naar authentieke informatie uit het verleden – 
helpen om de juiste documenten te vinden in meer dan 360 km 
archief : het is een permanente bekommernis van onze instel-
ling. Het initiatief uit 2020, om via filmpjes toelichting te geven 
bij de inhoud en gebruiksmogelijkheden van bekende en minder 
bekende archiefbestanden, werd verder uitgebouwd en gepro-
fessionaliseerd. op het YouTube-kanaal van het rijksarchief zijn 
intussen diverse reeksen video’s te bekijken, zoals ‘hoe zoeken 
in…’, ‘Wist je dat’, ‘de verborgen schatten’, naast de eerder thema-
tische reeksen ‘afspraken met de bibliothecaris’ van CegeSoma en 
‘africarch’ van de cel afrika-archief. onder meer de werkzaamhe-

den van de Commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrij-
staat en het Belgisch koloniaal verleden, het onderzoek dat in het 
rijksarchief doorgaat in het kader van de ‘resolutie-Metissen’ en 
de langverwachte publicatie van de ‘Bronnengids voor de geschie-
denis van de kolonisatie’ hebben ervoor gezorgd dat in 2021 het 
rijksarchief prominent in de media aanwezig was.

Flexibiliteit en creativiteit had het Rijksarchief ook nodig in zijn 
relatie met de federale overheidsdiensten, die we met raad en 
daad bijstaan bij het beheer van hun documenten. In 2021 kon 
onze afdeling ‘Toezicht & advies’ onder meer een modelselectie-
lijst aanbieden, die als basis kan dienen voor de opmaak van een 
selectielijst op maat. het was evenmin evident om, met respect 
voor de coronamaatregelen, afspraken te maken voor de over-
brenging van archief naar het rijksarchief.

Inventiviteit en daadkracht waren in juli de ordewoorden van de 
archivarissen werkzaam in de regio’s die door de watersnood wer-
den getroffen : ze waren aanwezig op het terrein en stelden hun 
expertise ter beschikking van lokale administraties waarvan de 
archieven werden beschadigd.

Met respect voor de vigerende sanitaire maatregelen is het ver-
schillende diensten niettemin gelukt om tal van kleinschalige 
evenementen, tentoonstellingen, lessenreeksen, lezingen, semi-
naries, workshops en bezoeken te organiseren. de foto’s verderop 
zijn daar getuige van. het zijn tegelijk beelden die bewijzen dat 
niet enkel onderzoekers en genealogen hun weg vinden naar het 
rijksarchief : ook mensen die om tal van redenen geïnteresseerd 
zijn in hun eigen geschiedenis – uit nieuwsgierigheid, of op zoek 
naar duidelijkheid en waarheid, of uit administratieve noodzaak – 
komen steeds vaker authentieke bronnen raadplegen in onze 
leeszalen. En ze zijn uiteraard zeer welkom !

In dit Woord vooraf is het enkel mijn bedoeling een tipje van de 
sluier op te lichten van alle activiteiten die het rijksarchief in 2021 
ontplooide : in de bladzijden die volgen valt veel meer te ontdek-
ken. Ik wil wel nog mijn dank en mijn waardering uitdrukken voor 
alle medewerkers van het rijksarchief. Ieder op haar/zijn manier 
heeft veerkracht getoond en geprobeerd om de beperkingen en 
belemmeringen van de voorbije twee jaar in positieve zin om te 
buigen. Flexibiliteit en een intensifiëring van interne en externe 
interactie zijn kostbare verworvenheden die we niet verloren wil-
len laten gaan.

Karel Velle 
algemeen rijksarchivaris

Algemeen rijksarchivaris Karel Velle staat de pers te woord tijdens de officiële inhuldiging van het vernieuwde Rijksarchief Antwerpen.

Een sfeerbeeld van het personeelsfeest naar aanleiding van 
225 jaar Rijksarchief.



2021 IN VOGELVLUCHTII.
België hield op 20 juli 2021 een dag van nationale rouw naar aanleiding van de zware overstromingen die het land teisterden. De vlag 
aan de hoofdzetel van het Rijksarchief werd halfstok gehangen uit solidariteit met de slachtoffers.
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IJkpunten
Vernieuwde depot in Aarlen, met verdubbelde capaciteit (!), in 
gebruik genomen.

Start van uitbreidingswerken in het rijksarchief Bergen : 9 nieuwe 
depotruimtes voor in totaal 18 km archief.

ondertekening van een samenwerkingsakkoord met de fod eco-
nomie voor de inzet van een mobiele archiefploeg die 19de en 
20ste eeuwse archieven (brevetten, administratie van het Mijn-
wezen, Dienst Explosieven, koninklijke en ministeriële besluiten, 
personeelsdossiers van het ministerie van Landbouw enz.) zal 
verpakken en beschrijven voor overbrenging naar het rijksarchief.

Personeelsfeest in Chalet robinson, in aanwezigheid van staatsse-
cretaris Thomas dermine, naar aanleiding van 225 jaar rijksarchief.

04.01

29.03

30.04

26.10

Publicatie van het koninklijk besluit tot wijziging van het KB 
van 1 augustus 2010 (‘KB Toezicht’) : voortaan zijn federale over-
heidsdiensten verplicht om hun archiefselectielijsten vijfjaarlijks 
te actualiseren.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit van 
17 maart 2021 in verband met (1) de afschriften en uittreksels van 
akten van de burgerlijke stand en (2) de raadpleging voor genealo-
gische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

overstromingen in de provincie luik : interventies van personeels-
leden van het rijksarchief luik bij verschillende archiefvormers 
die onder hun bevoegdheid vallen (rechtbanken van Verviers, Spa 
en Limbourg, gemeenten en OCMW’s).

ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst over het 
bestuurlijk-administratieve archiefbeheer van sommige lokale 
overheden met het facilitair Bedrijf, dat optreedt in naam van de 
Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest.

31.01

31.03

15.07-25.08

26.10

Publicatie van de nieuwe modelselectielijst voor federale orga-
nisaties op de vernieuwde webpagina “documenten selecteren 
en vernietigen”.

opstart verhuis dossiers oorlogsschade en deel archief militair 
gerecht naar de rijksarchieven in de provincies om extra plaats te 
maken in het algemeen rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier met 
als doel onder andere archieven van Cegesoma, oorlogsslacht-
offers, Buitenlandse Zaken etc. te kunnen plaatsen. het gaat om 
ongeveer 8 strekkende km te verhuizen archief.

overstromingen in de regio eupen : interventies van personeels-
leden van het rijksarchief eupen bij verschillende archiefvormers 
die onder hun bevoegdheid vallen, waaronder het ministerie van 
de duitstalige gemeenschap.

opening van het gerenoveerde rijksarchiefgebouw antwerpen 
voor het publiek.

Officiële inhuldiging van het gerenoveerde gebouw van het Rijks-
archief antwerpen.

12.03

15.04

16-30.07

06.04

19.10
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Cijfers

2021 2020
MENSEN
Personeel
excl. speciale statuten zoals art. 60/asbl-vzw/
detach.

Personeelsleden 258 259

Voltijdse equivalenten 226 227

Vrijwilligers aantal vrijwilligers 198 169
MIDDELEN

algemene balans Inkomsten 17.274.254 16.916.572
uitgaven 17.746.515 16.551.597

Inkomsten per bron
dotatie 14.359.000 14.302.000
eigen inkomsten 1.121.312 1.189.864
Projecten 1.793.942 1.424.707

uitgaven op dotatie

Personeelsenveloppe 10.986.232 10.704.517
Statutair personeel op dotatie 7.446.873 7.818.665
Contractueel personeel op dotatie 3.539.359 2.885.852
algemene werking op dotatie 3.117.020 2.323.037
uitrusting en bibliotheek op dotatie 32.496 83.801

KERNTAKEN
aanwinsten archief In strekkende meter 15.425 5.949
Beheerd analoog archief (papier en perkament) - 
cumulatief In strekkende meter 373.134 357.709

raadpleegbaar gemaakt archief aantal strekkende meter ontsloten archief 5.612 3.813

archieftoezicht

Inspectiebezoeken 513 454
gepubliceerde selectielijsten 9 21
aantal meter archief waarvoor toelating tot 
vernietiging werd gegeven 38.595 26.171

gedigitaliseerde archiefbestanden - cumulatief aantal digitale bestanden 26.807.209 25.934.533
Terabyte aan digitale bestanden 418 403

archief ontsloten via SaM (= System of archives 
Management) - cumulatief

archiefblokken 32.093 31.834
archiefbestanddelen 13.324.662 15.902.745
Toegangen 27.989 25.176
archiefvormers 42.667 41.872

Zoekrobotten (cumulatief)
Zoeken naar personen - aantal ingevoerde namen 41.175.956 38.661.022
Zoeken naar archieven - aantal toegangen die 
online raadpleegbaar zijn 17.783 15.900

RAADPLEGING EN VALORISATIE
Bezoekersaantallen leeszalen aantal lezerskaarten/individuele bezoekers 3.110 2.945
Bezoekersaantallen algemene website - 
www.arch.be

unieke bezoekers 389.971 344.072
geconsulteerde pagina’s 1.507.090 1.369.386

Bezoekersaantallen zoekrobotten - 
http://search.arch.be

unieke bezoekers 552.626 591.952
geconsulteerde pagina’s 149.104.095 148.979.901

Bezoekersaantallen website CegeSoma - 
www.cegesoma.be

unieke bezoekers 92.727 79.764
geconsulteerde pagina’s 212.684 205.576

Publicaties (uitgeverij Rijksarchief), 
exclusief e-books

aantal publicaties 102 103
aantal gepubliceerde bladzijden 12.398 8.746

facebook Volgers 18.606 15.367
nieuwsbrieven
In 2021 omschakeling naar nieuwe verzendtool; 
databases gezuiverd

abonnees 10.709 14.030

YouTube Views 38.070 32.086

M
AATSCHAPPELIJKE OPDRACHTIII.
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De laatste twee decennia krijgt het Rijksarchief steeds meer vragen buiten 
het gebruikelijke wetenschappelijke kader van archiefbewaring en-raad-
pleging. Het Rijksarchief, dat in eerste instantie werd opgericht om archief 

te bewaren dat onontbeerlijk is voor wetenschappelijk onderzoek, houdt vandaag 
ook rekening met andere criteria bij het bepalen van zijn beleid voor selectie en 
bewaring van de collecties. De instelling betoont belangstelling voor alle burgers 
en voor de gebeurtenissen die hen rechtstreeks raken om zo te beantwoorden 
aan een daadwerkelijke maatschappelijke behoefte, namelijk het  documenteren 
van individuele levenslopen. Deze benadering volgt een algemene trend waar 
ook  talrijke andere archief- en erfgoeddiensten in België en het buitenland mee 
te maken hebben en die trouwens wordt aangemoedigd door de Internatio-
nale Archiefraad. Het gebruik van archiefdocumenten wordt dus gediversifieerd, 
 bijvoorbeeld voor oorsprongs onderzoek, humanitaire acties, het werk van waar-
heids- en verzoenings commissies, bestuurlijke procedures waarvoor bewijsstukken 
moeten worden voorgelegd, of nog, psychogenealogisch werk.

het rijksarchief zette in 2005-2006 een eerste belangrijke stap 
richting meer rekening houden met maatschappelijke vragen, 
toen we partner werden van de Internationale Commissie van 
de internationale opsporingsdienst van Bad arolsen (arolsen 
Archives), die belast is met het beheer van het archief over 
de concentratie- en uitroeiingskampen en over de ontheemde 
bevolkingen van de Tweede Wereldoorlog. de herziening van de 
archiefwet in 2009 was een volgende belangrijke stap, aangezien 
door het terugbrengen van de termijn van verplichte overbren-
ging naar dertig jaar het rijksarchief heel wat gegevens bin-
nenkreeg over nog levende personen. denk aan archieven van 
jeugdrechtbanken, familieraden, adoptiedossiers, enz. rijksar-
chivarissen merkten ook vaker dat hun werk een humanitaire 
dimensie kreeg, bijvoorbeeld voor de wedersamenstelling van 
familiebanden (afstamming, broederschap) die door oorlogen 
onzichtbaar waren geworden, of bij het opmaken van documen-
tatie nodig voor de teruggave van geroofde goederen. de integra-
tie van de dienst archief oorlogsslachtoffers in het rijksarchief, 
op 1  januari 2018, heeft deze dimensie nog versterkt.

om individuele geschiedschrijving mogelijk te maken, moet niet 
alleen gekeken worden naar het verwervingsbeleid, maar ook 
naar de waardering van archieven. daarvoor moesten sommige 
archiefselectielijsten herzien worden. een belangrijke mijlpaal 
in dit verband was de beslissing die in 2008 na rijp beraad en 
intern debat werd genomen om alle individuele dossiers van de 
Vreemdelingenpolitie te bewaren. als land van opvang, toevlucht 
en asiel onthaalde België sinds 1830 – voorlopig of definitief – 
miljoenen vluchtelingen en migranten. Zeer vaak zijn de indivi-
duele dossiers die de Vreemdelingenpolitie bij aankomst op het 
grondgebied voor elk van de vluchtelingen of vreemdelingen op 
doortocht aanmaakte tot op vandaag de enige bron van documen-
tatie waarover hun nakomelingen kunnen beschikken. na selectie 
slechts een deel ervan bewaren, is niet te verantwoorden vanuit 
wetenschappelijk oogpunt en nog minder op maatschappelijk 
vlak. het is trouwens via de dossiers uit het interbellum dat we 
nieuwe procedures hebben kunnen opzetten ter omkadering van 
onze lezers, meer bepaald voor de raadpleging van gevoelige dos-
siers en voor het kennis nemen over de vaak pijnlijke inlichtingen 
die werden meegedeeld aan “ondergedoken Joodse kinderen”. 
op 24 maart 2022 werd een studiedag gehouden om een stand van 
zaken op te maken van dit iconisch dossier.

In het meer recente verleden kadert de overbrenging van het 
zgn. afrika-archief van de fod Buitenlandse Zaken naar het 
rijksarchief binnen dezelfde evolutie. het gaat dan in de eer-
ste plaats om het faciliteren van de toegang tot dit gezamenlijk 
archivalisch erfgoed, voornamelijk voor de nakomelingen van 
bevolkingen die werden gekoloniseerd, zoals burgers uit Congo, 
rwanda en Burundi, mensen van afrikaanse afkomst, vertegen-
woordigers van de afrikaanse diaspora en andere doelgroepen 
in België en het buitenland. In de context van die grote werf voor 
overbrenging en ontsluiting van het ‘koloniaal archief’ werd aan 
het rijksarchief de coördinatie toevertrouwd van een belangrijk 
onderzoeksproject dat van start ging in september 2019, over-
eenkomstig de “resolutie over de segregatie waarvan de metis-
sen uit de periode van de Belgische kolonisatie in afrika het 
slachtoffer zijn geweest” die in maart 2018 werd aangenomen in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. naast een historische 
studie over de praktijken van “doelgerichte segregatie” heeft het 
projectteam tot taak om hulp te bieden aan metissen of hun 
nakomelingen bij de wedersamenstelling van hun geografische 
of institutionele levensloop en, voor zover mogelijk, van de fami-
liebanden die werden verbroken als gevolg van de segregatie. 
een belangrijke opdracht dus, met vele – voornamelijk heuristi-
sche – uitdagingen. het project beantwoordt aan een belangrijke 
en dringende maatschappelijke vraag vermits vele metissen van-
daag (60, 70 of 80 jaar na de feiten) slechts over weinig of geen 
informatie beschikken over hun eigen verleden. naast de trau-
ma’s en het oorsprongsverlies dat ze hebben ondergaan lijden 
velen onder hen nog onder de zeer concrete gevolgen van het 
ontbreken van bestuurlijke documenten die hen aangaan. archi-
varissen moeten niet alleen het archief in een context plaatsen, 
maar in dit geval heeft hun taak nog veel meer facetten en maakt 
ze deel uit van een nauwe dialoog met gesprekpartners uit de 
politiek en het verenigingsleven, waarbij elke partij zijn of haar 
eigen eisen en verwachtingen kenbaar moet kunnen maken. 
Met het project “Metissen” slaat het rijksarchief resoluut een 
maatschappelijke weg in, waarbij het onderzoek wordt gezien in 
een participatief, holistisch en inclusief perspectief en waarbij 
aan de metissen een zo menselijk mogelijke omkadering wordt 
geboden bij de zoektocht naar hun oorsprong. het feit dat de 
regering dit project heeft toevertrouwd aan het rijksarchief is 
een erkenning van de maatschappelijke rol van de instelling en 
van de expertise die ze intern heeft opgebouwd.



COLLECTIEBEHEERIV.
Rijksarchief Namen, Fotografisch archief van Casimir Zagourski, nr. 94: Foto van een Mutudzi-vrouw uit Rwanda.
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De COVID-pandemie heeft het Rijksarchief onmiskenbaar belemmerd in zijn 
activiteiten inzake archiefbeheer en -ontsluiting. De telewerkverplichting 
hield vele medewerkers buiten hun wil om weg uit de archief magazijnen. 

En om zowel logistieke als reglementaire redenen mag archief nu eenmaal 
niet mee naar huis worden genomen om het te inventariseren en te verpakken. 
 Tegelijk  werden de archiefvormers met dezelfde problemen geconfronteerd en 
moesten overbrengingen van archief dus worden uitgesteld.

daar komt bij dat sommige depots van het rijksarchief verzadigd 
zijn en geen grote hoeveelheden archief meer kunnen opnemen. 
dit is het geval in luik, eupen en in de twee vestigingen van het 
Algemeen Rijksarchief (ARA en ARA2). Andere diensten kenden een 
capaciteitsuitbreiding, zoals het rijksarchief aarlen en het rijks-
archief antwerpen.

Toch werd er allesbehalve stilgezeten. Wanneer het onmogelijk was 
in fysieke vorm aan collectiebeheer te doen, zette het personeel 
in op de afwerking van inventarissen en op de retroconversie en 
het online brengen van handgeschreven en getypte inventarissen. 
Zo werd een massa informatie, die voorheen enkel toegankelijk was 
voor bezoekers van onze leeszalen, versneld online beschikbaar.

Aanwinsten
het rijksarchief telde in 2021 een uitzonderlijk hoog volume aan 
archiefaanwinsten : ruim 15 strekkende km. het is onmogelijk om 
alle aanwinsten op te sommen, maar enkele voorbeelden illustre-
ren de omvang en diversiteit ervan.

naar het rijksarchief aarlen werd met steun van het SaTurn-pro-
ject 850 meter archief overgebracht van de hypotheekkantoren, 
het kadaster en de registratiekantoren. In Bergen werden bijna 
1.400 plannen op kalkpapier (1970-2015) verworven van de Inter-
communale Idea (Intercommunale voor de economische ontwik-
keling van de Borinage en de regio Bergen). Het archiefbestand 
“Kulturinspektion” dat werd overgebracht naar het rijksarchief 
Eupen (en reeds geïnventariseerd is) is dan weer onontbeerlijk om 
de cultuur van de duitstalige Belgen tijdens de tweede helft van 
de 20ste eeuw te kunnen begrijpen. fotoarchief is een specialiteit 
geworden van het rijksarchief namen. In 2021 ging het fotoarchief 
van Casimir Zagourski, van 1922 tot 1940 etnisch fotograaf in afrika, 
naar ons depot in namen. Intussen is het ook online te raadplegen. 
het algemeen rijksarchief ontving 250 strekkende meter archief 
van de centrale diensten van de federale Politie, in hoofdzaak 
archief van de voormalige rijkswacht : de meest omvangrijke over-
dracht van politiearchief sinds 1830 ! In Doornik werd met steun 
van het fonds lemay, partner van de Koning Boudewijnstichting, 
het archief van het kasteel van attre binnengehaald : documenten 
en zegels uit vnl. de 15de, 16de en 17de eeuw.

AANWINSTEN PER ARCHIEFBEWAARPLAATS, IN STREKKENDE METER

2021 2020 2019
O.D. 1 - Rijksarchieven in Vlaanderen 6324,66 3074,27 1.465,78
antwerpen - Beveren 3504,31 1115,49 288,2
Brugge 247,68 324,35 323,45
gent 437,39 275,35 681,65
hasselt 106 444,58 34,3
Kortrijk 32,21 96,09 38,3
leuven 1997,07 818,41 99,88
O.D. 2 - Rijksarchieven in Wallonië 5775,008 1.784,33 3.622,16
aarlen 1818 108,75 187,87
luik 342,208 92,48 795,3
louvain-la-neuve 64,06 155,5 145,16
Bergen 2207,06 827,45 1372,87
namen 1209,73 366,85 950,21
doornik 120 20,3 84,95
eupen 13,95 213 85,8
O.D. 3 - Rijksarchieven in Brussel 3321,82 1.087,96 2.088,00
ara - afdeling 4 + 5 957 596,33 1153,00
ara 2 785,82 463,13 714,00
archief van het Koninklijk Paleis 26,7 1,5 11,00
rijksarchief te Brussel 1552,3 27 209,00
aoV/SVg 0 0 1,40
O.D. 4 - CegeSoma 3,8 2,36 23,00

TOTAAL AANGROEI 15.425 5.949 7.199
TOTAAL BEHEERD ARCHIEF 373.134 357.709 351.760

Virtuele tentoonstelling, gelanceerd in oktober 2021.

Voorstelling van de bronnengids voor de geschiedenis van de kolonisatie door de coördinatoren van het project: Pierre-Alain Tallier, 
departementshoofd ‘Brussel’ bij het Rijksarchief; Marie Van Eeckenrode, archivaris bij het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuve-
lier, verantwoordelijk voor de overbrenging van het “Afrika-archief” naar het Rijksarchief; en Patricia Van Schuylenbergh, diensthoofd 
Geschiedenis en Politiek bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
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AANWINSTEN ARCHIEF

O.D.1-Vlaanderen O.D.2-Wallonië O.D.3-Brussel O.D.4-CegeSoma TOTAAL
Publiekrechtelijke archiefvormers
Verplicht 4.777 4.894 3.190 12.861
Bewaargeving 11 394 405
restitutie 1 1 2
aankoop
Privaatrechtelijke archiefvormers
Bewaargeving 114 287 402
Schenking 1.422 196 132 4 1.754
aankoop 3 3
Archieven van overheidsinstellingen 
tot 1795 7 15 22

Archieven van overheidsinstellingen 
vanaf 1795
hoven en rechtbanken 392 803 195 1.390
Centrale departementen van de 
nationale/federale regering 1.700 1.435 1.262 4.397

Centrale departementen 
gemeenschaps- en gewestregeringen
Buitendiensten en openbare 
instellingen federale overheid 693 1.509 1.733 3.935

Buitendiensten en openbare 
instellingen deelstaten
Provincie 59 5 64
regionale en bovenplaatselijke 
overheden 3 3

gemeenten en andere plaatselijke 
overheden 7 381 388

Notariaatsarchief 250 240 490
Archieven van privaatrechtelijke 
instellingen
Kerkelijke instellingen 134 24 158
Particuliere organisaties, 
verenigingen, bedrijven 1.383 280 100 0 1.763

families en personen 10 126 32 4 171
Verzamelingen
Parochieregisters (en klappers) + 
Burgerlijke stand (en tafels) 1.677 885 2.562

andere documentaire verzamelingen 14 68 82
TOTAAL 2021 6.325 5.775 3.322 4 15.425
ToTaal 2020 3.074 1.784 1.088 2 5.949
ToTaal 2019 1.466 3.622 2.087 23 7.198

Interne transfers

Voor het CegeSoma stond 2021 in het teken van de ontruiming 
van het depot in de Belgradostraat in Vorst, waar ca. 2.380 strek-
kende meter (s.m.) aan aan archief- en bibliotheekmateriaal 
werd bewaard. deze operatie leidde tot een grondige wijziging 
in het depotbeheer : de volledige archiefcollectie (ca. 1.220 s.m.) 
wordt voortaan in het algemeen rijksarchief 2 - depot Joseph 
 Cuvelier (ARA2) bewaard en is daar te raadplegen. De bibliotheek 
en de foto- en audiovisuele collecties bevinden zich integraal in 

het CegeSoma aan de luchtvaartsquare in anderlecht. het Cege-
Soma blijft zelf voor het beheer van al zijn collecties instaan, 
ook voor de archieven die nu in ara2 worden bewaard.

Archieven ontsluiten
ondanks de beperkende maatregelen werd iets meer dan 5.600 
strekkende meter archief ontsloten voor onderzoek. uitschieters 
waren het rijksarchief namen met 1.173 meter ontsloten archief en 
het rijksarchief leuven met 931 meter. Maar cijfers over volumes 
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RAADPLEEGBAAR MAKEN

Aantal strekkende meter ontsloten archief Online toegangen
O.D. 1 - Rijksarchieven in Vlaanderen 1499,66 196
antwerpen - Beveren 119,17 13
Brugge 80,53 3
gent 180,46 108
hasselt 171 51
Kortrijk 17,16 9
leuven 931,34 12
O.D. 2 - Rijksarchieven in Wallonië 2926,78 510
aarlen 420,86 230
luik 24 114
louvain-la-neuve 197 60
Bergen 900,2 24
namen 1173,6 50
doornik 108 3
eupen 103,12 29
O.D. 3 - Rijksarchieven in Brussel 1185,82 41
ara - afdeling 4 155 0
ara - afdeling 5 802,5 12
ara 2 90 4
archief van het Koninklijk Paleis 39 6
rijksarchief te Brussel 53,32 19
aoS/SVg 46 0
O.D. 4 - CegeSoma 0 0

TOTAAL 2021 5.612 747
ToTaal 2020 3.813 4.797
ToTaal 2019 3.614 1.343



20 ● ColleCTIeBeheer ColleCTIeBeheer ● 21

zeggen uiteraard niet alles. een kleiner archiefbestand kan soms 
veel complexer te ontsluiten zijn voor onderzoek dan grote seriële 
archiefreeksen, zeker als het om ancien régime-archief gaat.

Meer dan 747 zoekinstrumenten, inventarissen, databanken en over-
drachtslijsten werden in 2021 online gebracht. het gaat vooral om 
onuitgegeven inventarissen, waarvan sommige al tamelijk oud zijn.

Bovendien werden alle archieven die worden bewaard door het 
CegeSoma en alle inventarissen hierop, die toegankelijk waren via 
het archiefbeheerssysteem Pallas, geïntegreerd in http://search.
arch.be, de algemene online zoekomgeving van het rijksarchief.

Materiële zorg
nagenoeg 6.200 strekkende meter archief werd in 2021 verpakt of 
herverpakt, onder meer de dossiers oorlogsschade van de directie 
hasselt van het ministerie van Wederopbouw en de oorlogsschade-
dossiers van de provincies Brabant, limburg en antwerpen.

ook de dienst archief oorlogsslachtoffers zette verder in op het 
verpakken en toegankelijk maken van zijn archieven. ongeveer 
800 meter aan dossiers inzake het statuut ‘Weggevoerde voor de 
Verplichte Tewerkstelling’ kon definitief in de rekken geplaatst 
worden : een enorme stap voorwaarts inzake dienstverlening !

In eupen werd 303 meter verpakt, ondanks de weinige beschik-
bare ruimte. In het rijksarchief namen werd meer dan 600 meter 
archief verpakt en in antwerpen meer dan 500.

restauratie van archief gebeurt zowel in het interne restauratiea-
telier in het Algemeen Rijksarchief als door externe firma’s, als het 
om grote loten archief gaat. enkele van de meest opmerkelijke res-
tauratieprojecten zijn de 1.101 luikse oorkonden, voornamelijk van 
de abdij Val-Saint-lambert, die werden gerestaureerd dankzij het 
Fonds David Constant (Rijksarchief te Luik), en de 4.055 oorkonden 
van de graven van Vlaanderen (Rijksarchief Gent) waarvan de res-
tauratie in 2021 werd afgewerkt dankzij financiële steun van het 
fonds Baillet latour.

Massarestauratie is vandaag de dag zeer gebruikelijk. In het kader 
van het project Rwanda-archief (in samenwerking met het KMMA) 
heeft het algemeen rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier 250 meter 
archief behandeld over rwanda-urundi. het gaat voornamelijk om 
archief van het ministerie van Koloniën, gevormd door het Afrika-
bestuur, en maakt deel uit van het afrika-archief dat wordt overge-
bracht van de fod Buitenlandse Zaken naar het rijksarchief.

Naast deze grotendeels extern gesubsidieerde restauratieprojec-
ten stuurt elke vestiging van het rijksarchief elk jaar verschillende 
stukken naar het eigen restauratieatelier in Brussel.

MATERIËLE ZORG

Archief verpakt en herverpakt 
(strekkende m)

Intern uitgevoerde 
restauraties*

Extern uitgevoerde restauraties 
(aantal stuks); restauraties ARA 

niet meegeteld
O.D. 1 - Rijksarchieven 
in Vlaanderen 1.432 0 2.197

antwerpen - Beveren 590 0 0
Brugge 73 0 104
gent 284 0 2.081
hasselt 44 0 10
Kortrijk 32 0 2
leuven 409 0 0
O.D. 2 - Rijksarchieven 
in Wallonië 3.731 0 1.122

aarlen 421 0 0
Bergen 2.056 0 19
doornik 159 0 0
eupen 303 0 0
louvain-la-neuve 78 0 0
luik 99 0 1.101
namen 614 0 2
O.D. 3 - Rijksarchieven 
in Brussel 860 58 260

ara - afdeling 4 80 58 0
ara - afdeling 5 349 0 0
ara 2 252 0 260
archief van het Koninklijk Paleis 42 0 0
rijksarchief te Brussel 60 0 0
aoS/SVg 77 0 0
O.D. 4 - CegeSoma 144 0 0

TOTAAL 2021 6.166 58 3.579
ToTaal 2020 6.405 56 4.603
ToTaal 2019 11.544 139 760

* uitgevoerd in het restauratieatelier van het algemeen rijksarchief.

Transversale projecten
het rijksarchief voert ook transversale projecten uit inzake collec-
tiebeheer die verder reiken dan het ambtsgebied van een provincie. 
Het project ‘Lokaal archief Wallonië : vrijwaring en valorisatie van 
lokaal archivalisch erfgoed’ werd uitgebreid met 11 nieuwe over-
eenkomsten. er werden meer dan 240 werkdagen gepresteerd bij 
45 gemeentebesturen of OCMW ’s in heel Wallonië : 9 in de provin-
cie Luik, 19 in Luxemburg, 3 in Waals-Brabant, 9 in Namen en 5 in 
Henegouwen. Dankzij dit project werd (vóór selectie) meer dan 2 km 
archief in bewaring gegeven, voornamelijk bij de rijksarchieven van 
namen en aarlen (met name door plaatsgebrek in andere vesti-
gingen). Daar werden ze geselecteerd, verpakt en geïnventariseerd 
alvorens te worden getransporteerd naar het bestuurlijk bevoegde 

depot. In 2021 werden 39 inventarissen van gemeentearchief gepu-
bliceerd. Voor al deze prestaties, die worden doorgerekend aan de 
plaatselijke partneradministraties, konden vier wetenschappers en 
vier administratief assistenten worden aangeworven.

de zes medewerkers van het SaTurn-project hebben op hun beurt 
de overdracht voorbereid van 2.060 strekkende meter archief van 
de FOD Financiën en hebben zes vuistdikke inventarissen afge-
werkt. het betreft vooral de registratie- en hypotheekkantoren, 
de directies van het kadaster en de aankoopcomités. de vrijwaring 
van deze archieven is essentieel voor alle historici die onroerend 
goed en belastingen bestuderen. Meer algemeen vormen deze 
archieven een bron van informatie voor vele vakgebieden en voor 
burgers, notarissen en administraties.

Verhuisoperaties in het kader van het SATURN-project (mobiele archiefploegen 'Financiën).
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Sinds 2013 hebben de archiefploegen van SATURN al ruim 30 kilometer archief van de FOD Financiën verwerkt.
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Het Rijksarchief oefent toezicht uit op de bewaring en de  selectie van 
de archieven van de federale, provinciale en lokale overheid. 
 Medewerkers voeren inspecties uit en adviseren administraties om hun 

archief- en informatiebeheer te verbeteren. Overheden mogen geen documenten 
vernietigen zonder toestemming van de algemeen rijksarchivaris of zijn gemach-
tigden. Deze laatste evalueren de wetenschappelijke, historische en maatschap-
pelijke waarde van de archieven en leggen de definitieve bestemming ervan 
–  vernietiging of overbrenging naar het Rijksarchief met het oog op permanente 
bewaring – vast in selectielijsten.

de archiefselectielijst is een basisinstrument voor een goed 
document- en informatiebeheer. Ze laat toe om op regelmatige 
basis archiefvernietigingen en -overbrengingen te organiseren. 
Voorwaarde is wel dat de selectielijst de feitelijke informatiehuis-
houding van een organisatie weerspiegelt en up-to-date wordt 
gehouden wanneer de bevoegdheden, de werkprocessen en de 
organisatiestructuur van de administratie wijzigen. reeksen, 
bewaartermijnen en definitieve bestemmingen moeten regelmatig 
worden getoetst aan wet- en regelgeving en aan nieuwe inzichten. 

hier is een belangrijke taak weggelegd voor de archivaris-informa-
tiebeheerder van de betrokken instelling.

Actiepunten in 2021
om administraties te sensibiliseren en te responsabiliseren werd 
het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de 
artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 (het zogenaamde 
‘KB over het archieftoezicht’) in januari 2021 gewijzigd, in die zin dat 

PARTNER VAN ARCHIEFVORMERS

Aantal toezichtsactiviteiten/
plaatsbezoeken 

bij archiefvormers 
(meeteenheid : halve werkdag)

Gepubliceerde selectielijsten 
Aantal strekkende meter 

archief waarvoor toelating tot 
vernietiging werd gegeven

Afdeling Toezicht en advies n.v.t.* 8 1.979
O.D. 1 - Rijksarchieven 
in Vlaanderen
antwerpen - Beveren 1 0 6.307
Brugge 4 0 3.081
gent 29 0 5.101
hasselt 10 0 1.899
Kortrijk 2 0 1.122
leuven 4 0 4.113
O.D. 2 - Rijksarchieven 
in Wallonië
aarlen 270 0 1.191
luik 78 0 2.478
louvain-la-neuve 12 0 996
Bergen 15 0 3.846
namen 32 1 2.170
doornik 7 0 771
eupen 18 0 6
O.D. 3 - Rijksarchieven 
in Brussel
ara - afdeling 4 3 0 0
ara - afdeling 5 18 0 0
ara 2 0 0 475
archief van het Koninklijk Paleis 0 0 0
rijksarchief te Brussel 10 0 3.059
aoS/SVg 0 0 0
O.D. 4 - CegeSoma 0 0 0

TOTAAL 2021 513 9 38.595
ToTaal 2020 454 21 26.171
ToTaal 2019 710 40 35.275

* door het veralgemeend telewerk van de federale ambtenaren, konden in 2021 nauwelijks plaatsbezoeken worden verricht. 
Het aantal digitale vergaderingen (die de plaatsbezoeken vervingen) werd niet geregistreerd.

Het project 'Lokaal Archief Wallonië' telt intussen ruim 100 (!) partners. “Ambulante” archivarissen helpen archiefvormers bij archief-
selectie, voorzien opleidingen, geven advies inzake documentbeheer, … Naast klassieke interventies stond 2021 ook in het teken van 
hulp aan gemeentebesturen en OCMW’s die werden getroffen door de zware overstromingen van juli 2021. 
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overheidsinstellingen voortaan expliciet verantwoordelijk worden 
gemaakt voor de vijfjaarlijkse actualisering van hun selectielijsten. 
het ra blijft uiteraard ter beschikking voor ondersteuning, en voor 
validering van de geactualiseerde selectielijsten.

de coronacrisis had een grote impact op de toezichtsactiviteiten van 
het rijksarchief, zeker in Brussel waar de ambtenaren van de cen-
trale diensten van de fod’s, de Pod’s, de instellingen van openbaar 
nut (ION) en openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ) 
ten gevolge van de coronamaatregelen overschakelden op veralge-
meend telewerk. Klassieke inspectiebezoeken waarbij archiefruim-
ten worden bezocht, papieren dossiers en mappenstructuren wor-
den geanalyseerd waren niet – of eerder uitzonderlijk – mogelijk. 
noodgedwongen werd overgeschakeld op digitaal vergaderen. 
Dit bleek soms een waardig en efficiënt alternatief te zijn ; in andere 
gevallen speelden het gebrek aan fysiek contact en interactie ons 
toch wel parten. een en ander vertaalt zich in de statistieken voor 
2021 : in vergelijking met vorige jaren werden er minder selectielijs-
ten gevalideerd en minder toelatingen tot vernietiging verleend. 
Medewerkers van Toezicht en advies waren niettemin actief bij een 
brede waaier aan archiefvormers, waaronder de fod economie, de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), het 
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) en het Instituut voor de 
nationale rekeningen. Positief is ook dat meerdere administraties 
zelf aan de slag gingen met de nieuwe modelselectielijst die in het 
voorjaar, in het kader van de wijziging van het KB Toezicht, op de 
website werd gepubliceerd. Medewerkers van de centrale dienst 
Toezicht en advies begeleiden momenteel een 7-tal instellingen bij 
de opmaak of actualisering van hun selectielijst (o.a. RVA en CDSCA).

1 In de cijfers i.v.m. de toezichtsactiviteiten/plaatsbezoeken bij archiefvormers zijn de plaatsbezoeken van de 6 voltijdse medewerkers van het SaTurn-pro-
ject, die in de diensten van de FOD Financiën – zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië – ‘in situ’ instaan voor de selectie en overbrenging van de archie-
ven niet meegerekend. In de praktijk betreft het vele honderden werkdagen.

de impact van de CoVId-19-pandemie is ook zichtbaar in de cij-
fers van de rijksarchieven in de provincies die instaan voor het 
archieftoezicht op de buitendiensten van de federale overheid, 
op hoven en rechtbanken en op regionale en lokale instellingen1. 
het belangrijkste wapenfeit aan Vlaamse zijde is ongetwijfeld 
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen het 
rijksarchief en de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest 
betreffende het bestuurlijk-administratieve archiefbeheer van 
sommige lokale overheden (26 oktober 2021). Deze vormt het 
kader voor een constructieve samenwerking tussen federale en 
Vlaamse ambtenaren in de Vlaamse selectiecommissies voor 
de lokale over heden, in het belang van een geïntegreerd waar-
derings- en selectiebeleid, conform de bevoegdheidsverdeling 
zoals vastgelegd door het arrest 57/2012 van het grondwettelijk 
Hof (3 mei 2012).

In Wallonië profileert het Rijksarchief zich via het reeds vermelde 
project ‘Lokaal Archief Wallonië’ steeds meer als een onmisbare 
partner voor gemeenten en oCMW’s (cfr. 270 inspectiebezoeken 
voor het RA Aarlen). ‘Ambulante’ archivarissen geven opleiding, 
helpen de lokale besturen met de selectie van hun archieven en 
met het stroomlijnen van hun documentenflow. Het project dat in 
2010 van start ging, telt ondertussen meer dan 100 partners.

het afgelopen jaar kwamen de reddingsacties na de zware 
overstromingen van juli boven op de klassieke interventies. 
2021 stond in het teken van hulp aan administraties waarvan het 
archief werd getroffen door de watersnood (cfr. het hoge aantal 
inspectie bezoeken van o.a. het RA Luik, Namen en Eupen).
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Op 1 januari 2021 telde het Rijksarchief exact 100 wetenschappers. 
Een derde van hen werd aangeworven dankzij externe financiering in het kader 
van projecten die werden gelanceerd door statutaire wetenschappers.

Het FED-tWIN-programma dat wordt gefinancierd door het fede-
raal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en waarmee samen met een 
universiteit ervaren wetenschappers kunnen worden aangewor-
ven, zorgt sinds 2020 voor de belangrijkste versterking van het 
wetenschappelijk potentieel van het rijksarchief. In 2021 werden 
twee nieuwe fed-tWIn-wetenschappers aangeworven : antoine 
Bonnivert (afdeling ancien régime van het ara + ulB ; floWer – 
financial government through Practices of Writing and record-
keeping in the late medieval and early Modern low Countries 
(14th-16th c.) en Klaas Van Gelder (RA Brussel-Vorst + VUB ; ACCESS 
to court files and access to justice. The Council of Brabant during 
the early modern era). Vier bijkomende posten (die in 2022 moeten 
worden ingevuld) werden toegekend voor volgende domeinen en 
met volgende partners :

● Koude Oorlog in België (KULeuven)
● Middeleeuws archief (UNamur)
● Koloniale geschiedenis en archief (VUB)
● Archief en geschiedenis van ondernemingen (UAntwerpen)

Twee nieuwe projecten die worden gefinancierd door het BRAIN-pro-
gramma van BelSPo gingen in 2021 van start : PardonS – Topo-
graphies of Pardon Tales : Contextual Mapping of Pardon Letters in 
the Southern Low Countries, 15th-17th c.) en WOMENEXILE – Gendering 
Political Exile : Women’s political migrations to Belgium, 1918-1958.

het frS-fnrS verleende een toelage aan het project free (Food 
Crisis Middle Ages), onder leiding van Alexis Wilkin (ULB) en 
Emmanuel Bodart (RA Namen), dat de politieke en institutionele 
reacties onderzoekt op de voedselcrisissen in de voormalige Zui-
delijke nederlanden in de 15de eeuw.

de Koninklijke Commissie voor geschiedenis tenslotte heeft een 
financiering toegekend voor het realiseren van een bibliografie 
over de Belgische koloniale geschiedenis.

Alle lopende projecten en onderzoeksprogramma’s

2021 > … Brussel ACCESS to court files and access to justice. The Council of Brabant during 
the early modern era

2016-2021 CegeSoma ADOCHS (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector)
2022 > 2026 Brussel archiSols : voor een betere kennis van de bodem in Brussel
2012 > … ara Bibliografie van de Geschiedenis van België

2019 > 2022 ara BIShoPS : Belgian Infrastructure for Social Sciences and humanities 
open Science

2020 > 2022 ara
CoffeeBridge - Bridging knowledge to the field : an evaluation of the 
agronomic and socio-economic potential of robusta coffee genetic resources 
as a cash crop in the Congo Basin

2019 > 2023 leuven Corvus - historical Consultancy for Public Institutions
2020-2021 CegeSoma de overdracht. de erfenis van de oorlog. een reeks van drie podcasts

2020 > … ara dIghIMaPS - digital Maps and archives. activating Cartographic Collections in 
a digital World

2015- … CegeSoma european holocaust research Infrastructure

2021 > … ara floWer – financial government through Practices of Writing and recordkeeping 
in the late medieval and early Modern low Countries (14th-16th c.)

2021 > 2022 namen - luik free : analyse van het politieke en institutionele antwoord op 
de voedselcrisissen in de Zuidelijke nederlanden in de 15de eeuw

2020-2021 CegeSoma het provinciebestuur limburg tijdens Wereldoorlog II

2016 > 2022 Brussel hoTSPoTS : Social hotspots. high Courts of Justice files, Sources for 
low Countries history

2010 > … namen - Saint-hubert - luik - doornik - 
Bergen - louvain-la-neuve - aarlen -

Lokaal archief Wallonië : vrijwaring en valorisatie van lokaal archivalisch 
erfgoed

2020 > 2024 gent lord : lordship and State formation in the County of flanders, 
15th-18th century

2022 > … namen March21 - Medieval archives in 21st-century Belgium : Management, 
Investigation, Promotion

2020 > 2024 ara NaPol-Intel - Nationalisatie van de politionele informatiegaring in België 
(1918-1961) : democratiseringsproces en bureaucratisch kennisbeheer

FED-tWIN-project ACCESS: procesbundels van de Raad van Brabant, bewaard in het Rijksarchief Brussel.

Brain 2.0-project CoffeeBridge : foto van koffieoogst in de Evenaarsprovincie, jaren1950 (Algemeen Rijksarchief, fonds INEAC, nr. 5204).
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2022 > 2026 gent ouTlaW – outsiders and the law. uncovering Criminal Justice Trajectories in 
Nineteenth-Century Belgium (1855-1924)

2021 > 2025 ara PARDONS - Topographies of Pardon Tales : Contextual Mapping of Pardon 
letters in the Southern low Countries, 15th-17th c.

2020-2030 CegeSoma People@War. a social history of the Second World War and its remembrance 
in Belgium

CegeSoma Postwarex
2019 > 2023 ara 2 - Joseph Cuvelier resolutie-Metissen

2020 > … ara 2 - Joseph Cuvelier
Share : Supply a fair and Transparent access to a shared heritage - 
the ‘africa archives’ - to implement decolonised research about Belgian 
colonisation in Congo, Rwanda and Burundi (1885-1962)

2015 > 2023 namen - Bergen - Waalse archeologie : historisch onderzoek in en over Chièvres en namen
2021-… CegeSoma Wikibase Verzet

2021 > 2025 ara WOMENEXILE – Gendering Political Exile : Women’s political migrations 
to Belgium (1918-1958)

Publicaties
het rijksarchief is een belangrijke wetenschappelijke uitgever. 
De publicatie van archiefinventarissen (meer dan 100 titels per 
jaar !) maakt deel uit van de wettelijke opdrachten van de instel-
ling. naast archieftoegangen publiceert het rijksarchief ook de 
Journal of Belgian History (vier nummers per jaar) en de collectie 
Studies in Belgian History (2 volumes in 2021). Samen met privéuit-
gevers publiceert de instelling ook boeken voor een ruimer publiek 
zoals L’œuf ou la tuile ? Sur les traces du Père Pire, Prix Nobel de 
la Paix 1958. Maar de meest opvallende publicatie van het jaar is 
ontegensprekelijk de monumentale guide des sources de l’histoire 

de la colonisation, uitgegeven bij Brepols : meer dan 1500 steek-
kaarten en bijna 2.300 bladzijden die integraal beschikbaar zijn in 
Open Access. Een exhaustieve lijst van de publicaties uit 2021 gaat 
in bijlage van dit jaarverslag.

DRUKKERIJ ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

2021 2020 2019
aantal publicaties 102 103 99
aantal gepubliceerde pagina’s 12398 8746 11458

JOURNAL OF BELGIAN HISTORY

REVUE BELGE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NIEUWSTE GESCHIEDENIS 

ISSN 0035-0869

Catherine Lanneau & Nico Wouters
Van de redactie - Éditorial - Editorial

Delphine Lauwers and Matthew Haultain-Gall
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Algemene cijfers en tendensen
de digitalisering in het kader van dIgIT04 en een aantal onderzoeks-
projecten leidde – ondanks CoVId – ook in 2021 tot mooie resulta-
ten, zowel voor het ancien régime als voor de 19de en 20ste eeuw. 
Een greep uit de projecten (die intussen ook online staan) :

● Processen-verbaal van de algemene rijkspolitie, tijdens Wo II 
het zenuwcentrum van de Belgische politiediensten, met 
daarin de meest diverse inlichtingen over de veiligheidssituatie 
in de steden en dorpen van het land (33.124 scans)

● De veldboeken (1952-1968), de jaarlijkse activiteitenverslagen 
(1950-1996) en de Informatiebulletins (1950-1981) van de 
rijkswacht, uit de archieven van de generale staf van de 
Rijkswacht (17.505 scans)

● archief van de Zuid-West-Vlaamse landmetersfamilie de 
Bersacques (16de-18de eeuw) (7.594 scans)

● Notariaat Oostkantons (131.094 scans)
● alfabetisch repertorium van de Vreemdelingenpolitie 

(47.782 scans)

In het licht van de voorbereiding van de nieuwe genealogische 
website (lancering : 2022) werden geen nieuwe genealogische 
bestanden opgeladen in http://search.arch.be, wat wellicht de 
lichte terugval in de belangstelling verklaart. achter de schermen 
werd wel alles in gereedheid gebracht voor de lancering van deze 
nieuwe website, die niet alleen een volledig vernieuwde zoekom-
geving introduceert, maar waarin ook miljoenen nieuwe akten van 
de Burgerlijke Stand beschikbaar worden online.

dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers werd ook de zoekrobot 
‘Zoeken naar personen’ verder verrijkt. In 2021 werd de kaap van 

40 miljoen ingevoerde namen gerond. de teller staat momenteel op 
41.175.956 namen. ‘oorlogsschade limburg’ (58.533 geanalyseerde 
dossiers), ‘Militairen van het Ourthe-departement’ (29.297 perso-
nen), ‘Vrijgeleiden van het Officieel Belgisch comité voor Nederland 
(1918)’ (9.272 akten) en Demogen (Burgerlijke Stand Vlaams Brabant 
en Brussel) (752.824 personen) zijn slechts enkele van de projecten 
waarvan de resultaten in 2021 online geplaatst werden.

ook de inspanning op het vlak van retroconversie (omzetting 
van analoog naar digitaal) van klassieke inventarissen werd in 
2021 verdergezet, ‘dankzij’ CoVId zelfs intenser dan in ‘normale’ 
omstandigheden. onder andere de belangrijke reeks inventaris-
sen van de Rekenkamers (Algemeen Rijksarchief) kwam online. 
een grote stap vooruit was ook de integratie van de inventarissen 
van CegeSoma in de zoekrobot ‘zoeken in archieven’. de verwach-
ting is dat volgend jaar alle oude, papieren inventarissen online 
beschikbaar zullen zijn.

Cartesius
het portaal Cartesius, dat in samenwerking met de Koninklijke 
Bibliotheek, het Koninklijk Museum voor Midden-afrika en het 
Nationaal Geografisch Instituut gedigitaliseerde kaarten online 
aanbiedt, werd verder uitgebouwd. In 2021 werden 2.378 gegra-
veerde en gedrukte kaarten en plannen opgeladen. Zo werd de 
kaap overschreden van 50.000 unieke kaarten en plannen uit de 
collecties van het Rijksarchief (50.479 om exact te zijn) die raad-
pleegbaar zijn via Cartesius.

Vermeldenswaardig zijn ook de twee volgende initiatieven die 
een enorme stap voorwaarts betekenden voor de ontsluiting van 
omvangrijke, moeilijk toegankelijke reeksen archieven.

DIVA : DIGITALISEREN & ONLINE RAADPLEEGBAAR MAKEN (CUMULATIEVE CIJFERS)

2021 2020 2019
Archief : gedigitaliseerde bestanden
gedigitaliseerde inventarisnummers 240.452 228.679 218.526
aantal Tiff-bestanden 26.807.209 25.934.533 25.426.305
Terabyte aan Tiff-bestanden 418 403 389
Archief digitaal ontsloten via SAM
archiefblokken 32.093 31.834 28.048
archiefbestanddelen 13.324.662 15.902.745 15.332.136
Toegangen 27.989 25.176 24.142
archiefvormers 42.667 41.872 39.769
Zoekrobot : Zoeken naar personen
Ingevoerde namen 41.175.956 38.661.022 35.120.798
geanalyseerde akten 12.940.098 12.515.414 11.513.699
Vrijwilligersprojecten 117 110 97
Zoekrobot : Zoeken naar archieven
Toegangen* 26.155 23.018 22.840
digitale toegangen** 17.783 15.900 13.759
Zoekrobot : Zoeken naar archiefvormers
archiefvormers 35.098 35.098 35.098
Belgische bijdrage tot APE, gecoördineerd door het Rijksarchief
aangesloten Belgische 
archiefinstellingen 81 79 79

geïntegreerde zoekinstrumenten 29.387 29.008 28.273
Ingevoerde beschrijvingseenheden 8.897.705 8.862.750 8.824.229

* Toegangen zijn het totale aantal (papieren) inventarissen, overdrachtslijsten, plaatsingslijsten, … die geïntegreerd zijn in 
het archiefbeheersysteem van het Rijksarchief (maar daarom niet online toegankelijk zijn voor het publiek).
** onder digitale toegangen verstaan we de toegangen die in digitale versie beschikbaar zijn in http://search.arch.be.

In het kader van het BRAIN 2.0 NaPol-Intel-project 
wordt het archief van de Rijkswacht ontsloten en in 
grote mate gedigitaliseerd. Op de foto zie je rijks-
wachters aan het werk bij een motorfiets ongeluk 
in de buurt van Philippeville, omstreeks 1950 
( Algemeen Rijksarchief, Archief van de Federale 
Politie. Dossiers Rijkswachtbrigades, nr. 2580).

De Brabantse volkstellingen zijn integraal 
online raadpleegbaar.
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Daphnis, de nieuwe database van de fiscale ressorten
dit zoekinstrument, het resultaat van 13 jaar teamwork, biedt 
nieuwe onderzoeksmogelijkheden voor archieven met betrekking 
tot fiscaliteit. De Daphnis-database brengt de talrijke territoriale 
en functionele wijzigingen in de bevoegdheden van de buiten-
diensten van de FOD Financiën in kaart. Op die manier levert dit 

werkinstrument een essentiële bijdrage in de ontsluiting van meer 
dan 16 strekkende kilometer archief van de voormalige hypotheek- 
en registratiekantoren die de afgelopen jaren naar het rijksarchief 
werden overgebracht.

TEMAS : een tweetalige thesaurus voor vroegmoderne documenttypes
de TeMaS-databank, resultaat van het gelijknamige BraIn-project, 
bevat definities in het Frans en het Nederlands van vroegmoderne 
documenttypes. ook dit is een wezenlijke bijdrage in de ontslui-

ting van inventarissen waarin die – vaak erg technische – termen 
zonder enige uitleg gebruikt worden. de databank kan sinds juni 
2021 als open data op het platform Sodha gedownload worden.
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Net als in 2020 jaar had COVID ook in 2021 een grote impact op de publieks-
werking van het Rijksarchief. Klassieke activiteiten als opendeurdagen, 
tentoonstellingen en rondleidingen stonden op een laag pitje. Het aantal 

leeszaalbezoekers, dat voor de pandemie ca. 5.000 bedroeg, bleef – zoals in 2020 – 
rond de 3.000 steken. De leeszalen waren gedurende het grootste deel van het jaar 
slechts beperkt geopend. Het systeem waarbij op afspraak gewerkt wordt en waar-
bij stukken vooraf worden klaargelegd, werd door de lezers wel als positief ervaren.

LEZERS EN STUDIEZAALBEZOEK

Aantal lezerskaarten/
individuele bezoekers

Aantal werkbezoeken 
in een studiezaal

Aantal ter 
inzage gegeven 

archiefnummers in 
een studiezaal 

CegeSoma: 
aantal aangehaalde 

persknipsels/
tijdschriften/

bibliotheeknrs.
O.D. 1 -Rijksarchieven 
in Vlaanderen 983 10.391 45.808

antwerpen - Beveren 302 2.921 11.598
Brugge 169 2.498 11.880
gent 134 1.019 10.979
hasselt 81 278 2.340
Kortrijk 119 1.469 4.176
leuven 178 2.206 4.835
O.D. 2 - Rijksarchieven 
in Wallonië 866 4.466 13.302

arlon 173 1.113 1.960
Mons 162 672 3.719
Tournai 43 139 342
eupen 55 260 446
louvain-la-neuve 49 345 1.204
liège 234 1.185 2.313
namur 150 752 3.318
O.D. 3 - Rijksarchieven 
in Brussel 1.257 4.573 30.016

ara 646 2.727 16.452
ara 2 515 1.135 8.129
archief van het Koninklijk Paleis 0 0 0
rijksarchief te Brussel 96 509 2.617
aoS/SVg 0 202 2818
O.D. 4 - CegeSoma 100 509 894 861

TOTAAL 2021 3.206 19.939 90.020 861
ToTaal 2020 2.945 17.413 64.906 575
ToTaal 2019 4.961 31.334 92.493 1.089

RONDLEIDINGEN

Aantal rondleidingen Aantal deelnemers
o.d. 1 - rijksarchieven in Vlaanderen 14 207
O.D. 2 - Rijksarchieven in Wallonië 10 148
o.d. 3 - rijksarchieven in Brussel 11 245
o.d. 4 - CegeSoma 9 153

TOTAAL 2021 44 753
ToTaal 2020 37 638
ToTaal 2019 101 1.514

Voorjaar 2022 zendt Canvas een 6-delige documentaire uit over naar Zuid-Amerika gevluchte collaborateurs. Er wordt tot in Argentinië 
gefilmd, maar in december 2021 werd ook gefilmd in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.
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WETENSCHAPPELIJKE PUBLIEKSACTIVITEITEN (studiedagen, colloquia, workshops, boekvoorstellingen, lezingen, ...)

Aantal activiteiten Aantal deelnemers
O.D. 1 - Rijksarchieven in Vlaanderen 7 267
antwerpen - Beveren 1 25
Brugge 0 0
gent 0 0
hasselt 0 0
Kortrijk 0 0
leuven 6 242
O.D. 2 - Rijksarchieven in Wallonië 10 220
aarlen 0 0
Bergen 0 0
doornik 3 4
eupen 0 0
louvain-la-neuve 0 0
luik 2 27
namen 5 189
O.D. 3 - Rijksarchieven in Brussel 2 30
ara - afdeling 4 0 0
ara - afdeling 5 0 0
ara 2 1 0
archief van het Koninklijk Paleis 0 0
rijksarchief te Brussel 0 0
aoS/SVg 1 30
O.D. 4 - CegeSoma 8 588

TOTAAL 2021 27 1105
ToTaal 2020 20 1297
ToTaal 2019 81 3852

WETENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

2021
Aantal inhoudelijke vragen
O.D. 1 - Rijksarchieven in Vlaanderen 5.837
antwerpen - Beveren 1.643
Brugge 1.386
gent 1.798
hasselt 245
Kortrijk 334
leuven 431
O.D. 2 - Rijksarchieven in Wallonië 6.992
aarlen 200
Bergen 1.005
doornik 678
eupen 240
louvain-la-neuve 522
luik 3.373
namen 974
O.D. 3 - Rijksarchieven in Brussel 5543
ara - afdeling 4 331
ara - afdeling 5 1282
ara 2 2280
archief van het Koninklijk Paleis 211
rijksarchief te Brussel 534
aoS/SVg 905
O.D. 4 - CegeSoma 1.677

TOTAAL 2021 20.049
ToTaal 2020 17.253
ToTaal 2019 15.722

BRUIKLENEN

Aantal stukken uitgeleend 
voor tentoonstellingen 

(intern en extern)
O.D. 1 - Rijksarchieven in Vlaanderen 65
antwerpen - Beveren 49
Brugge 1
gent 5
hasselt 0
Kortrijk 1
leuven 9
O.D. 2 - Rijksarchieven in Wallonië 47
aarlen 0
Bergen 24
doornik 0
eupen 0
louvain-la-neuve 0
luik 0
namen 23
O.D. 3 - Rijksarchieven in Brussel 73
ara - afdeling 4 61
ara - afdeling 5 0
ara 2 4
archief van het Koninklijk Paleis 7
rijksarchief te Brussel 1
aoS/SVg 0
O.D. 4 - CegeSoma 0

TOTAAL 2021 185
ToTaal 2020 104
ToTaal 2019 398

(VIRTUELE) TENTOONSTELLINGEN

Tentoonstellingen in situ Virtuele tentoonstellingen

Aantal 
tentoonstellingen Aantal bezoekers Aantal bezoekers Aantal bezoeken

Aantal 
geconsulteerde 

pagina's
o.d. 1 - rijksarchieven 
in Vlaanderen 1 800 cijfer onbekend 780 cijfer onbekend

o.d. 2 - rijksarchieven 
in Wallonië 7 1.032 0 0 0

o.d. 3 - rijksarchieven 
in Brussel 0 0 571 cijfer onbekend cijfer onbekend

o.d. 4 - CegeSoma 0 0 129.026 166.341 334.226
TOTAAL 2021 8 1.832 129.597 167.121 334.226
ToTaal 2020 9 722 116.615 155.410 344.835
ToTaal 2019 16 3.786 93.776 122.604 310.914

OPENDEUR- & ERFGOEDDAGEN

Aantal opendeur- en erfgoeddagen Aantal deelnemers
o.d. 1 - rijksarchieven in Vlaanderen 2 501
O.D. 2 - Rijksarchieven in Wallonië 2 245
o.d. 3 - rijksarchieven in Brussel 1 204
o.d. 4 - CegeSoma 1 204

TOTAAL 2021 6 1.154
ToTaal 2020 1 300
ToTaal 2019 10 2.302

WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN EXTERN (buiten het Rijksarchief)

Artikels/publicaties 
Wetenschappelijke activiteiten 

(Aantal lezingen, workshops, 
lidmaatschap wetenschappelijk 

comité tentoonstellingen, …)
O.D. 1 - Rijksarchieven in Vlaanderen 36 19
antwerpen - Beveren 1 7
Brugge 0 0
gent 11 4
hasselt 20 2
Kortrijk 3 2
leuven 1 4
O.D. 2 - Rijksarchieven in Wallonië 19 52
aarlen 0 2
Bergen 0 2
doornik 5 13
eupen 0 0
louvain-la-neuve 0 0
luik 10 26
namen 4 9
O.D. 3 - Rijksarchieven in Brussel 22 15
ara - afdeling 4 2 3
ara - afdeling 5 5 1
ara 2 11 11
archief van het Koninklijk Paleis 0 0
rijksarchief te Brussel 3 0
aoS/SVg 1 0
O.D. 4 - CegeSoma 39 87

TOTAAL 2021 116 173
ToTaal 2020 116 83
ToTaal 2019 113 147



40 ● PuBlIeK CenTraal PuBlIeK CenTraal ● 41

VALORISEREN - BESCHIKBAAR STELLEN - COMMUNICEREN

2021 2020 2019
Websites
search.arch.be
aantal geregistreerde bezoekers 
(aanmaak account) 262.433 242.144 218.961

aantal unieke bezoekers 552.626 591.952 535.124
aantal bezoeken 2.455.038 2.634.588 2.235.469
aantal geconsulteerde pagina’s 149.104.095 148.979.901 132.825.544
www.arch.be
aantal unieke bezoekers 389.971 344.072 302.565
aantal bezoeken 594.694 552.371 496.584
aantal geconsulteerde pagina’s 1.507.090 1.369.386 1.245.153
www.cegesoma.be
aantal unieke bezoekers 92.727 79.764 48.954
aantal bezoeken 92.773 80.202 68.675
aantal geconsulteerde pagina’s 212.684 205.576 183.301
warpress.cegesoma.be
aantal unieke bezoekers 16.716 10.427 11.241
aantal bezoeken 21.487 14.864 14.780
aantal geconsulteerde pagina’s 119.866 153.623 124.010
www.belgiumwwii.be
aantal unieke bezoekers 126.677 114.057 91.071
aantal bezoeken 163.924 152.660 119.654
aantal geconsulteerde pagina’s 331.242 341.610 306.784
www.journalbelgianhistory.be
aantal unieke bezoekers 35.616 36.219 31.931
aantal bezoeken 42.473 43.645 36.690
aantal geconsulteerde pagina’s 82.633 88.591 74.298
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Rijksarchief
abonnees nederlandstalige nieuwsbrief 4.788 6.511 6.412
abonnees franstalige nieuwsbrief 4.324 5.934 5.873
Totaal Rijksarchief (*) 9.112 12.445 12.285
Nieuwsbrief CegeSoma
abonnees nederlandstalige nieuwsbrief 785 781 563
abonnees franstalige nieuwsbrief 634 645 475
abonnees engelstalige nieuwsbrief 178 159 80
Totaal CegeSoma 1.597 1.585 1.118
Totaal nieuwsbrieven 10.709 14.030 13.403
Facebook
www.facebook.com/rijksarchief
aantal volgers 6.240 5.154 4.431
Top post (meeste views) 67,3K geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal bereikte mensen 167.393 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal interacties 59.311 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal nieuwe abonnees 459 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
www.facebook.com/archives.etat
aantal volgers 9.926 8.001 6.631
Top post (meeste views) 141,8 K geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal bereikte mensen 425.922 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal interacties 119.118 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal nieuwe abonnees 1.041 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
www.facebook.com/Cegesoma
aantal volgers 2.440 2.212 2.082
Top post (meeste views) 4,2 K geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal bereikte mensen 38.519 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal interacties 14,2 K geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal nieuwe abonnees 173 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021

2021 2020 2019
YouTube
Rijksarchief Algemeen
Top video 2021 (meeste views) 5.892 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
Aantal video’s 2021 (eigen productie) 19 17 0
aantal views op YouTube-kanaal 2021 28.609 32.086 19.654
Kijktijd (in minuten) 2021 94.812 123.018 89.460
Cumulatief aantal abonnees 934 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
CegeSoma
Top video 2021 (meeste views) 3.804 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
Aantal video’s 2021 (eigen productie) 11 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
aantal views op YouTube-kanaal 2021 9.461 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
Kijktijd (in minuten) 2021 26.124 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
Cumulatief aantal abonnees 116 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021
Totaal YouTube-abonnees 1.050 geregistreerd vanaf 2021 geregistreerd vanaf 2021

(*) Opmerking bij teruglopend aantal nieuwsbriefabonnees : Toen de nieuwsbrieven nog verzonden werden via phplist-list hadden we 
geen overzicht van emailadressen waarop een hard bounce, bounced out of spam kwam. Vanaf de overstap naar Flexmail in april 2021 
werd dit wel direct geregistreerd en in de eerste twee dagen na het versturen van de verniewde neuwsbrieven in Flexmail werden er 
1252 adressen geregistreerd als vooral hard bounce (niet meer bestaande), bounced out (grote kans dat deze ergens tegengehouden 
worden) en spam. De cijfers voor 2021 zijn dus lager, maar wel een meer reële weergave van de realiteit.

In de media
onder meer de werkzaamheden van de Commissie belast met het 
onderzoek over Congo-Vrijstaat en het Belgisch koloniaal verleden, 
het onderzoek dat in het rijksarchief doorgaat in het kader van de 

‘resolutie-Metissen’ en de langverwachte publicatie van de ‘Bronnen-
gids voor de geschiedenis van de kolonisatie’ hebben ervoor gezorgd 
dat in 2021 het rijksarchief prominent in de media aanwezig was.

Persvoorstelling van de Bronnengids voor de geschiedenis van de kolonisatie + geleid bezoek aan het Algemeen Rijksarchief 2 - 
depot Joseph Cuvelier, in aanwezigheid van de staatsecretaris voor Wetenschapsbeleid en journalisten.
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ook de hulp van het rijksarchief bij de door de overstromingen 
van juli 2021 getroffen lokale archieven werd breed opgepikt in de 
media. op 4 augustus 2021 verspreidde het rijksarchief bv. een 
persbericht met een stand van zaken over de reddingsoperaties 
voor overstroomde archieven. alle Belgische media namen die 
informatie over, zowel in kranten, televisiejournaals en radio-
berichtgeving als op websites en sociale media.

de bewuste focus op activiteiten en onderzoek met aantoonbaar 
maatschappelijk belang, maar ook dienstverlening op maat van 
maatschappelijk relevante doelgroepen, zetten de fundamentele 

democratische waarde van de kernopdrachten het rijksarchief in 
de kijker, en dat valt ook de media meer en meer op.

daarnaast is de tendens om in communicatie aan story telling te 
doen, gesneden koek voor een instelling als het rijksarchief, die 
bulkt van persoonlijke en collectieve verhalen. Zeker als in die 
verhalen een juridische of politionele (soms sensationele) com-
ponent aanwezig is (denk bv. ook aan restitutiedossiers, maar ook 
aan de archieven van de rijkswacht bv.), wordt dit opgemerkt, 
zowel op sociale media als via de klassieke media. het rijksarchief 
speelt met succes op deze trend in.

Op dinsdag 5 oktober 2021 gaf het Rijksarchief aan Frankrijk 550 documenten terug die tussen 1980 en 2001 waren geroofd.

INTERNE W
ERKINGIX.
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De buitengevel van het uitgebreide en gerenoveerde gebouw van het Rijksarchief Aarlen.

Bijeenkomst van de Young Archivists in het Algemeen Rijksarchief. De Young Archivists vormen een interne reflectiegroep binnen 
het Rijksarchief.

Mission statement
Het Rijksarchief bewaart en beheert het geheugen van het gebied dat vandaag België vormt. De archieven die het Rijksarchief beheert, 
bevatten sporen van alle mensen die doorheen de eeuwen op deze plek geleefd, gewoond, gereisd, gewerkt, gestemd, … hebben. archief 
gaat over jou en mij, en over ons gezamenlijk verleden. het is voor ons dat het bewaard wordt, én toegankelijk moet zijn.

het rijksarchief is ervan overtuigd dat goed archiefbeheer een basisvoorwaarde is voor elke democratie. recht op inzage in bestuurs-
documenten laat de burger toe zijn bestuur ter verantwoording te roepen. de overheid moet al het mogelijke doen om deze transparantie 
te garanderen. dat kan enkel als er goed gearchiveerd wordt. het rijksarchief is de federale wetenschappelijke instelling die hiervoor op 
Belgisch niveau garant staat.

Als collectiebeheerder heeft het Rijksarchief een groot aantal opdrachten en verantwoordelijkheden, geclusterd in drie grote axen:

1. TOEZICHT EN ADVIES
het wetenschappelijk personeel van de instelling ziet erop toe dat archieven bij de overheden waarvoor de instelling volgens de 
archiefwet bevoegd is volgens bepaalde standaarden of normen beheerd worden. overheidsarchieven met relevante maatschappe-
lijke waarde moeten, ongeacht de drager (zowel analoog als digitaal), vakkundig geselecteerd worden en de bescherming genieten 
die ze verdienen.

2. VERWERVEN EN BEWAREN
De tweede opdracht houdt verband met het beheer van de collecties. De expertise die hiervoor nodig is, is bijzonder uitgebreid en 
gaat van verwerving van archieven, over materieel beheer, restauratie, digitalisering, tot het identificeren, het gedetailleerd beschrij-
ven en met alle mogelijke moderne technieken presenteren en beschikbaar stellen van relevant materiaal aan diverse doelgroepen : 
wetenschappers, familiekundigen, recht- en informatiezoekende burgers, ambtenaren, nabestaanden van slachtoffers van vervolging 
en racisme, enz.

3. TOEGANKELIJK MAKEN
door het voeren van een proactief verwervingsbeleid en de structurele samenwerking met partners uit zowel de publieke als de 
private sector, slaagt de instelling erin om lacunes in het collectief geheugen op te vullen en nieuw relevant materiaal – vaak massa-
bestanden over thema's als de tweede wereldoorlog, migratie, kolonialisme, e.d. – te ontsluiten en beschikbaar te stellen. het rijk-
sarchief zet, mede dankzij wetenschappelijke onderzoeksprojecten, sterk in op het ontwikkelen van digitale technieken en instrumen-
ten om betrouwbare bronnen bij verschillende onderzoeksgroepen te brengen.
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Advies- en beheersorganen

het rijksarchief is een federale wetenschappelijke instelling die onder toezicht staat van de staatssecretaris voor Wetenschaps beleid. 
op administratief vlak is het rijksarchief een staatsinstelling met afzonderlijk beheer. de instelling telt drie beheersorganen en één 
adviserend orgaan.

Beheerscommissie
Het Rijksarchief deelt de beheerscommissie met de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). De beheerscommissie staat in voor het 
financiële, materiële en administratieve beheer van de instelling. De commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het 
Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) en telt vier externe academici en managementexperts, de algemeen directeurs van de instellingen 
en twee vertegenwoordigers van het federaal Wetenschapsbeleid.

Stemgerechtigde leden :
● Robert Van de Walle, voorzitter (adviseur-generaal van de POD Wetenschapsbeleid)
● Sara Lammens, ondervoorzitter (wnd. algemeen directeur van KBR)
● Karel Velle, ondervoorzitter (algemeen rijksarchivaris/algemeen directeur van het Rijksarchief)
● Alain Heynen (adviseur-generaal van de POD Wetenschapsbeleid)
● Martine Motteux-Abeloos, extern lid
● Valérie Piette, extern lid
● Luc Rombouts, extern lid
● Constantin Chariot, extern lid

Leden met raadgevende stem :
● Cédric Vanbegin (hoofd van de dienst Begroting en Financiën van KBR)
● Meriam Azzouz (rekenplichtige van het Rijksarchief)
● Olivier Buchin (rekenplichtige van KBR)
● Eric Dam (directeur ondersteunende diensten bij het Rijksarchief)

Directie van de
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Rijksarchieven in Wallonië Algemeen Rijksarchief

Operationele directie I Operationele directie II Operationele directie III

Beheerscommissie

Wetenschappelijke raad

Jury

Operationale directie IV
CegeSoma

Algemeen directeur/
Algemeen rijksarchivaris

Organogram ● Françoise Stassart, adjunct-secretaris (attaché bij de POD Wetenschapsbeleid)
● Jacques Lust, secretaris (attaché bij de POD Wetenschapsbeleid)
● Johan Schrobiltgen (inspecteur van Financiën)
● Bruno Demoulin (voorzitter Wetenschappelijke Raad van het Rijksarchief)
● Aurore François (voorzitter Wetenschappelijke Raad van KBR)

Directieraad
het rijksarchief wordt geleid door de algemeen rijksarchivaris/algemeen directeur, die wordt bijgestaan door de directieraad bij de uit-
voering van het dagelijks bestuur van de instelling.

Stemgerechtigde leden:
● Karel Velle, voorzitter (algemeen rijksarchivaris/algemeen directeur van het Rijksarchief)
● Eric Dam (directeur ondersteunende diensten bij het Rijksarchief)
● Sébastien Dubois (operationeel directeur van de Rijksarchieven in Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap)
● Eddy Put (waarnemend departementshoofd van de Rijksarchieven in Vlaanderen)
● Pierre-Alain Tallier (waarnemend departementshoofd van de Rijksarchieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
● nico Wouters, waarnemend departementshoofd van CegeSoma

Wetenschappelijke Raad
de Wetenschappelijke raad verleent advies inzake de kwaliteit en relevantie van de wetenschappelijke activiteiten van de instelling. de raad 
bestaat aan de ene zijde uit externe experts van Belgische universiteiten en aan de andere zijde uit interne leden van het leidinggevende 
wetenschappelijke personeel. de staatssecretaris voor federaal Wetenschapsbeleid benoemt de leden voor een periode van vier jaar.

Interne leden :
● Karel Velle, algemeen directeur
● Sébastien dubois, operationeel directeur
● eddy Put, waarnemend departementshoofd
● Pierre-alain Tallier, waarnemend departementshoofd
● nico Wouters, waarnemend departementshoofd

Externe leden :
● Bruno demoulin, professor aan de ulg, voorzitter
● Michèle galand, professor aan de ulB
● anne-laure Van Bruaene, professor aan de ugent
● laurence Van Ypersele, professor aan de uCl
● Kaat Wils, professor aan de Ku leuven

Jury voor Werving en Bevordering
de Jury voor Werving en Bevordering staat in voor de selectie en bevordering van het statutair wetenschappelijk personeel. deze jury 
wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Federaal Wetenschapsbeleid en bestaat uit twee externe experts van universitei-
ten en de algemeen directeur van het rijksarchief.

Leden :
● diane geronnez, BelSPo, voorzitter
● Karel Velle, algemeen directeur
● Christophe loir, professor aan de ulB
● henk de Smaele, professor aan de uantwerpen

Basisoverlegcomité
het basisoverlegcomité is een adviesorgaan inzake welzijn op het werk en werkomstandigheden. het comité bestaat uit vertegenwoordi-
gers van het personeel en de werknemersorganisaties (vakbonden).

Vertegenwoordiging van de overheid :
● Karel Velle, algemeen directeur, voorzitter
● eric dam, directeur ondersteunende diensten bij het rijksarchief
● Caroline huys, hoofd van de hr-dienst van het rijksarchief
● Bernard desmaele, diensthoofd van het rijksarchief te doornik, secretaris
● Philippe fabry, preventieadviseur bij het rijksarchief
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Vertegenwoordiging van de syndicale organisaties :
● Valérie Demeulemeester (ACOD/CGSP)
● François Antoine (ACOD/CGSP)
● Emmanuel Etienne (ACOD/CGSP)
● Isabelle Sampieri (ACOD/CGSP)
● Geert Dewulf (ACV/CSC)
● Jean-Christophe Vancoppenolle (ACV/CSC)
● Kai Saillart (ACV/CSC)
● Bart Boon (ACV/CSC)
● Yves Lardinois (ACV/CSC)
● Laurent Caltabellota (ACV/CSC)
● Samuel Chainiaux (ACV/CSC)
● Jimmy Verlez (VSOA-Gr II/SLFP-Gr II)
● dr. Juliette lecot, arbeidsgeneesheer

HR - SOCIALE BALANS
Globale cijfers

Aantal Personen Aantal VTE
Totaal (excl A60/ASBL/DETACH/CONCIERGE) 258 225,86
Totaal op projecten 48 42,8
Wetenschappers op project 33 28,3
administratief project 15 14,5
Wetenschappers totaal 102 89,3
administratief totaal + Mandaathouders 156 136,56
Statutairen totaal 130 116,9
Contractuelen totaal 128 109,0
Statutairen SW 62 54
Contractuelen SW buiten project 7 7
Statutairen adMIn + Mandaat 68 62,9
Contractuelen adMIn buiten project 73 59,2
Aantal ART 60's 20 18,4
Aantal ASBL 5 3,8
Aantal DETACH 5 3,1
Aantal conciërges (excl. conciërges ARA2, Beveren en Aarlen) 3 3

op 31 december 2021 had het rijksarchief een globaal personeelsbestand van 291 medewerkers : 258 statutaire en contractuele mede-
werkers, 20 personeelsleden met een statuut “artikel 60”, 10 gedetacheerden van de gemeenschappen en medewerkers van vzw’s en 3 
huisbewaarders (zonder contract).

De 258 statutaire en contractuele personeelsleden vertegenwoordigden 225,86 voltijdse equivalenten (VTE).

In de loop van het jaar werden 18 personen aangeworven. 19 mede werkers verlieten de instelling : 2 personen waren “einde contract”, 11 
mensen dienden zelf ontslag in (vrijwillig vertrek), 5 personen gingen met pensioen en 1 personeelslid overleed. Het Rijksarchief stelde 
ook 147 studenten te werk.

Qua personeelscategorieën telt het Rijksarchief 50,39 % statutairen en 49,61 % contractuelen.
er werden 3 nieuwe stagiaires-statutairen aangeworven.

Statuten en niveaus
Het Rijksarchief telt 1,03 % mandaathouders, 35,40 % wetenschappelijke medewerkers (SW1 tot SW4 + wetenschappelijke contractuelen), 
4,81 % personeelsleden van niveau A, 5,50 % van niveau B, 22,68 % van niveau C, 19,24 % van niveau D, 11,34 % ‘andere’ statuten.
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Verdeling per departement
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Gender
In 2021 telde het Rijksarchief 47 % mannen en 53 % vrouwen. Bij de wetenschappers en het personeel van niveau A is de verhouding 
59 % mannen en 41 % vrouwen.

Verdeling leeftijdsgroepen
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Woonwerkverkeer
de meeste personeelsleden verplaatsen zich met de trein of maken gebruik van een combinatie van verschillende vervoersmiddelen voor 
hun woonwerkverkeer.
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Telewerk
een vergelijking tussen de telewerkcijfers van vóór en tijdens de coronacrisis laat onmiskenbaar zien dat het rijksarchief de algemene 
maatschappelijke trend van een enorme uitbreiding van het aantal telewerkdagen volgt.
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Aantal afwezigen wegens ziekte
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Quarantaine
Aantal personen in quarantaine 121
Covid Ziekte 43
Covid Telewerk 55
Covid dienstvrijstelling 23
Totaal aantal quarantainedagen 491
Covid Ziekte 189
Covid Telewerk 230
Covid dienstvrijstelling 72

Diversiteit
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Europa
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Nationaliteit

België
90,3%

Europa
5,4%

Andere
4,3%

Financiën

Gebouwen
Met twintig vestigingen in heel België zou het weinig zin hebben om alle problemen van dit uitgebreid vastgoedpark te bespreken. 
We spitsen ons dus toe op de meest opmerkelijke feiten van 2021, namelijk de inhuldiging van het vernieuwde archiefdepot van antwer-
pen op 19 oktober 2021 en het afronden van de vernieuwings- en uitbreidingswerken in aarlen.

Beide projecten spitsten zich toe op een verhoging van de opslagcapaciteit (+ 15 km opslagcapaciteit in Antwerpen, + 23 km in Aarlen!) én 
op het beantwoorden aan de hedendaagse normen inzake archivering en publiekswerking.
duurzaamheid en een vermindering van de ecologische voetafdruk waren eveneens prioriteiten van deze grootschalige projecten. Zo werd 
het rijksarchief antwerpen onder meer uitgerust met een warmtepomp en ledverlichting. de lezersruimte wordt geventileerd in functie 
van de Co2-uitstsoot. ook in aarlen werden in elke fase van het project speciale technieken ontwikkeld om het energieverbruik en de 
Co2-voetafdruk van het nieuwe gebouw te verminderen. het laagenergetische gebouw is zeer degelijk geïsoleerd. Verwarming gebeurt 
via een warmtepomp met een verticale geosensor en gevoed door zonnepanelen. het systeem staat ook in voor de productie van het 
warm water dat nodig is voor de ventilo-warmtewisselaars in de uitbreiding. op die manier wordt gratis groene energie uit de bodem 
gehaald om het gebouw in de winter te verwarmen en in de zomer via aardkoeling te verkoelen. ook werd een stormbekken aangelegd 
om te dienen als buffer bij hevige regenval en om de risico’s van een overstroming van de Semois in te perken. aan de achterzijde van het 
gebouw werd een waterreservoir van 20 m³ ingegraven. In het oude gebouw werd buitenisolatie aangebracht en de raamkozijnen werden 
vervangen. er werd een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd om de bewaaromstandigheden van het archief beter te kunnen monitoren.  

FINANCIEEL VERSLAG 2021 2020
Algemene balans : inkomsten/uitgaven
Inkomsten 17.274.254 16.916.572
uitgaven 17.746.515 16.551.597
Inkomsten per bron
dotatie 14.359.000 14.302.000
eigen inkomsten 1.121.312 1.189.864
Projecten 1.793.942 1.424.707
Uitgaven op dotatie
Personeelsenveloppe 10.986.232 10.704.517
Statutair personeel op dotatie 7.446.873 7.818.665
Contractueel personeel op dotatie 3.539.359 2.885.852
algemene werking op dotatie 3.117.020 2.323.037
uitrusting en bibliotheek op dotatie 32.496 83.801

Rondleiding in het vernieuwde Rijksarchief Antwerpen op de dag van de inhuldiging.
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Overzicht publicaties
De publicaties van het Rijksarchief – les publications des archives de l’État – die Publikationen vom Staatsarchiv

6151
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/157
FOCANT Marc, WILKIN Bernard et (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Mozet : Dépôt 2019 ((1735) 1803-1977 (1981))

6152
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/675
JaCQueMIn Madeleine
Inventaire des archives de la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) : Service du Personnel : Dossiers concernant 
la Deuxième Guerre mondiale (Gestion des rémunérations et épuration administrative) (1929-1989)

6153
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/169
PlISnIer flore
Inventaire des archives du Comité provincial du Secours d’hiver du Hainaut et des comités locaux (1940-1947)

6154
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/158
BodarT emmanuel
Inventaires des archives des anciennes communes de l’entité de Gedinne (1791-1990)

6155
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/676
Charon arnaud
Inventaire des archives de la Police fédérale : Service historique : Dossiers personnels et documentation concernant les gendarmes (1870-1990)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6156
Miscellanea archivistica. Studia/219
DAMBRUYNE Johan (ed.)
Ministeriële kabinetsarchieven gewikt en gewogen : Handelingen van de studiedag georganiseerd te Brussel op 25 september 2019

6157
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/171
WIlKIn Bernard
Inventaire des archives du Conseil de prud’hommes de Liège (1890-1971)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6158
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/172
WIlKIn Bernard
Inventaire des archives du Tribunal des dommages de guerre de Huy (1919-1925)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6159
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/173
WIlKIn Bernard
Inventaire des archives du Tribunal des dommages de guerre de Liège (1919-1935)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6160
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/174
WIlKIn Bernard
Inventaire des archives du Tribunal des dommages de guerre de Verviers (1919-1926)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6161
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/677
de MeCheleer lieve
Catalogus van de handschriftenverzameling (9de-20ste eeuw)

6162
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/678
de MeCheleer lieve
Catalogue de la collection des manuscrits divers (IXe-XXe siècles)

6163
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te antwerpen/111
VISSerS Matthijs
Inventaris van het archief van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (1895-2009)

6164
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/175
JaCQueMIn anne
Inventaire des archives de la Commission des hospices civils de la ville de Liège (1481-1937)

6165
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/176
JaCQueMIn anne
Inventaire des archives de la Commission du bureau de bienfaisance de la ville de Liège (1536-1925)

6166
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/170
DABE Xavier, FOCANT Marc et (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Hour : Dépôt 2020 (1803-1977 (1978))

6167
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/679
LELOUP Geert, STRUBBE Filip en (met de medewerking van) CALTABELLOTTA Laurent
Inventaris van het archief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : Directoraatgeneraal Luchtvaart (1920-2018)
gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6168
Studia/167
de WIn Paul
De kanseliers, raadsleden en secretarissen van de Raad van Brabant (1430-1506) : Een prosopografische studie

6169
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/170
HONNORÉ Laurent, (avec la collaboration de) BURELLE Loïc, CAUCHIE Coraline et VANLEYNSEELE Stéphane
Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Charleroi : Tribunal civil : Registres de l’état civil ((1792) 1796-1910)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6170
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/171
BARDI Elodie, HORGE Virginien et (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Keumiée : Dépôt 2019 (1834-1977 (1982))

6171
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/172
BINET Camille, FOCANT Marc et (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Mesnil-Saint-Blaise : Dépôt 2020 (1877-1977 (1989))

6172
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/177
Moreau françois
Inventaire des archives de la Direction régionale du cadastre de Liège : Sources des mutations (1828-1940)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6173
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/133
BouTe lucie et Moreau françois
Inventaire des archives de la Fabrique Sibenaler Société anonyme (1972-1984)
gratuit/disponible en version électronique seulement
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6174
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/279
honnorÉ laurent, nuYTTenS Michel
Archives produites par les Centres publics d’Action sociale en Région wallonne : Tableau de tri [2011] : Version modifiée en 2021
gratuit/disponible en version électronique seulement

6175
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/173
FOCANT Marc, HORGE Virginien, WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Haillot : Dépôt 2019 (1803-1977 (1981))

6176
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/174
BARDI Elodie, HORGE Virginien, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Maillen : Dépôt 2019 ((1731) 1801-1977 (1980))

6177
Miscellanea archivistica. Studia/220
HERREBOUT Els (red.)
Internationales Archivsymposion in Löwen (2019) : Archive und wissenschaftliche Forschung : Annalen

6178
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/280
durIeuX romain, MaTThYS Thibaut
Archief van het Federaal Agentschap van de Schuld : Archiefselectielijst 2020
gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6179
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/175
godInaS Julie
Inventaire des archives de l’architecte provincial et du service des bâtiments de la province de Namur (1871-1960)

6180
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Tournai/40
MarIage florian
Inventaire des archives de Louis Joseph et Louis Désiré Gustave Joseph Bonnet médecins à Taintignies et à Froyennes (1584-1864)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6181
Inventarissen Koninklijk Paleis - Inventaires Palais Royaux/16
d’hoore Baudouin
Inventaire des archives du Cabinet du roi Albert Ier (1909-1914, 1918-1934)

6182
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/176
FOCANT Marc, WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Sorée : Dépôt 2019 (1832-1978)

6183
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/177
BIERNAUX Valentine, FOCANT Marc, HORGE Virginien, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Wanlin : Dépôt 2020 (1815-1977 (1980))

6184
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/171
Moreau françois, nIeBeS Pierre-Jean
Inventaires des archives des bureaux de l’impôt sur le capital des arrondissements judiciaires de Mons et Charleroi (1945-1956 (1981))
gratuit/disponible en version électronique seulement

6185
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/178
Moreau françois
Inventaire des archives de la Direction régionale du cadastre de Liège : Matrices cadastrales (1835-1927)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6186
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/178
FOCANT Marc, WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune d’Évelette : Dépôt 2019 ((1728) 1800-1977 (1983))

6187
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/179
CANART Françoise, (sous la direction de) BRUAUX Nicolas
Inventaire des archives de la commune de Vedrin : Dépôt 2019 (1816-1981)

6188
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/680
STruBBe filip
Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid : Bestuur der Controlediensten en 
Vereffeningsdienst : [Controle op de ravitaillering] (1940-1947)

6189
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Tournai/41
deSMaele Bernard
Inventaire des archives de l’Association des anciens élèves de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai (1939-1983)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6190
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te leuven/84
lelouP geert
Inventaris van de processen-verbaal van afpaling van de gemeentegrenzen in Vlaams-Brabant : Administratie van het Kadaster : 
Gewestelijke Directie Brabant (1803-2014)
gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6191
Studies in Belgian history/10
CoPPIeTerS guy
De Belgische Kolenslag 1944-1951 : Het mirakel dat er geen was

6192
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/134
JaCQueMIn anne
Inventaire des archives de la communauté de Chanly (1726-1802)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6193
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/179
WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Modave : Dépôt 2018 ((1724) 1802-1976 (1992))

6194
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/135
Moreau françois, PIrloT Vincent, Van der Kaa Marie-hélène
Inventaire des archives de la commune de Sainte-Marie-sur-Semois : Dépôt 2012 ((1758) 1794-1977)

6195
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/681
JaCQueMIn Madeleine
Inventaire des archives de la Police fédérale : Centre de documentation et de connaissances (DSEK) (1920-2013)

6196
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/180
FOCANT Marc, MEYER Marie, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune d’Ohey : Dépôt 2019 ((1774) 1802-1977 (1984))
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6197
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/682
CoPPIeTerS guy
Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken : Administratie van de Nijverheid : Bestendige Commissie van advies 
inzake contracten en openbare aanbestedingen (1948-1972)
gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6198
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te gent/166
droSSenS Paul en goeThalS Tom
Inventaris van het archief van de Arbeidsrechtbank van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas : Overbrenging 2019 (1970-2008)
gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6199
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te gent/167
droSSenS Paul, goeThalS Tom, en Van laere luc
Inventaris van het archief van de Arbeidsrechtbank van Gent : Overbrenging 2018 (1970-2007)
gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6200
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/180
WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Vierset-Barse : Dépôt 2018 ((1725) 1795-1977 (1990))

6201
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/136
aleXIS gauthier, Moreau françois, TrIgaleT Michel
Inventaire des archives du Bureau des hypothèques d’Arlon (1830-2002)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6202
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/181
FRANÇOIS Thomas, (sous la direction de) BRUAUX Nicolas
Inventaire des archives de la commune de Boninne : Dépôt 2017 (1837-1978)

6203
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/683
LIÉNART Joffrey, (avec la collaboration de) WILKIN Bernard, GHEUR Tom, LINOS Marie
Inventaire des archives du Ministère des Travaux publics : Administration des Voies hydrauliques : Canaux houillers (Canal de Charleroi-
Bruxelles et Canal du Centre) (1830-1988)

6204
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/182
FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Goesnes : Dépôt 2019 (1800-1977 (1989))

6205
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/172
HORGE Virginien, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Bienne-lez-Happart : Dépôt 2016 (1824-1977 (2000))

6206
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/183
GELINNE Louis, FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Franière : Dépôt 2019 ((1792) 1820-1977 (1984))

6207
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/684
CHARON Arnaud, AMARA Michaël
“Inventaire des archives du Ministère de l’Intérieur : Police générale du Royaume : Rapports et comptes rendus d’événements 
extraordinaires de type “Modèle 5”” (1941-1944)”
gratuit/disponible en version électronique seulement

6208
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/173
BrIChard Benjamin
Inventaire des archives de la commune de Piéton : Dépôt 2019 (1782-1977 (1987))

6209
Studia/168
de WIn Paul
De mensen achter de cijfers : Meesters, auditeurs en klerken van de Rekenkamer in Brussel in de vijftiende eeuw (1404-1506) : 
Een repertorium

6210
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/174
BrIChard Benjamin
Inventaire des archives de la commune de Wihéries : Dépôt 2019 (1824-1977 (1979))

6211
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/175
Van eeCKenrode Marie
Inventaire des archives du Receveur du clergé de Hainaut (1487-1793)

6212
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Tournai/42
deSMaele Bernard
Inventaire des archives de la Paroisse Saint-Géry à Brasménil ((1784) 1803-1915)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6213
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/137
CHARDOME Julie, FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Fauvillers : Dépôt 2018 (1810-1977 (1993))

6214
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/184
foCanT Marc
Inventaire des archives de la commune de Dhuy : Dépôt 2019 (1839-1977 (1980))

6215
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/281
VAN EECKENRODE Marie, (avec la collaboration de) PROCUREUR Olivier
SPF Finances : Administration Sécurité juridique : Services opérationnels : Centres et bureaux Sécurité juridique : Tableau de tri 
des archives 2021
gratuit/disponible en version électronique seulement

6216
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/282
VAN EECKENRODE Marie, (avec la collaboration de) PROCUREUR Olivier
SPF Finances : « Instruction matériel » : Version mise à jour : Tableau de tri des archives 2020
gratuit/disponible en version électronique seulement

6217
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/685
COPPIETERS Guy, (met medewerking van) AMARA Michaël
Inventaris van het archief van de Studiecommissie voor naoorlogse problemen = Inventaire des archives de la Commission d’étude 
des problèmes d’après guerre (CEPAG) ((1915) 1941-1947)

6218
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/176
BRICHARD Benjamin, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Biesme-sous-Thuin : Dépôt 2019 (1794-1977 (2003))
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6219
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à louvain-la-neuve/48
BINET Camille, FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Saint-Géry : Dépôt 2020 : (1820-1976 (1980))

6220
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te gent/168
VerfaIllIe Joke
Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Barbara te Maldegem en van het begijnhof te Maldegem (1343-1864)

6221
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te gent/169
VerfaIllIe Joke
Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Ludgerus te Zele (1527-1815)

6222
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/138
CHARDOME Julie, YANDE Olivier, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Hollange : Dépôt 2018 (1806-1976 (1992))

6223
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/177
BrIChard Benjamin
Inventaire des archives de la commune de Brye : Dépôt 2018 (1826-1977 (1980))

6224
Studia/169
VanderMeerSCh Bernard
Chanoines cathédraux dans les Pays-Bas autrichiens à la fin de l’Ancien Régime (1770-1797) : Dictionnaire prosopographique

6225
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/139
FERGLOUTTE Robert, MOREAU François, TRIGALET Michel, (avec la collaboration de) CROUGHS Dany
Inventaire des archives de la Direction du Cadastre du Luxembourg : Expertise primitive (1804-1846 (1860-1865)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6226
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/178
nIeBeS Pierre-Jean
Inventaires des archives des Justices de paix des cantons de Beaumont (versement 2006), Binche (versement 2009), Merbes-le-Château 
(versement 2016), Chimay (versement 2016), Dour (versement 2017), 1er canton de Charleroi (versement 2018), second canton de Charleroi 
(versement 2018), Boussu (versement 2020), Pâturages (versement 2020), Enghien (versement 2020), Lens (versement 2020), Gosselies 
(versement 2020) et du Tribunal de police de Charleroi
gratuit/disponible en version électronique seulement

6227
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à Mons/179
FOCANT Marc, MOREAU François, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Frasnes-lez-Gosselies : Dépôt 2019 ((1792) 1800-1977 (1987))

6228
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/283
SurdIaCourT nicolas
Archives du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie : Direction générale de l’Inspection économique : Dossier d’étude et 
de préparation du tableau de tri 2020
gratuit/disponible en version électronique seulement

6229
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/284
SurdIaCourT nicolas
Archives du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie : Direction générale de l’Inspection économique : Tableau de tri 2020
gratuit/disponible en version électronique seulement

6230
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/185
FOCANT Marc, WILKIN Bernard, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Perwez : Dépôt 2019 (1812-1977 (1984))

6231
Archiefbeheersplannen en selectielijsten - Tableaux de gestion et tableaux de tri/285
Charon arnaud
Archives du Réseau télématique belge de la recherche BELNET : Tableau de tri 2020
gratuit/disponible en version électronique seulement

6232
Studies in Belgian history/11
VanderMeerSCh Bernard
La fin d’une élite : Chanoines cathédraux dans les Pays-Bas autrichiens à la fin de l’Ancien Régime (1770-1797)

6233
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/186
COLEAU Michel, (introduction par) PETITJEAN Bernadette
Inventaire des archives de la commune de Lisogne : Dépôt 2018 (1799-1976 (1987))

6234
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/140
delhoVe amaury, Moreau françois, PIrloT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Forrières : Dépôt 2016 (1817-1977 (1982))

6235
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/141
Moreau françois, PIrloT Vincent, WIlKIn Bernard
Inventaire des archives de la commune de Harsin : Dépôt 2016 (1808-1977)

6236
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/142
CHARDOME Julie, YANDE Olivier, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Beho : Dépôt 2016 (1886-1977 (1980))

6237
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à liège/181
WIlKIn Bernard
Inventaire des archives des bureaux de bienfaisance et des Commissions d’assistance publique d’Abolens, Avernas-le-Bauduin, 
Avin, Bertrée, Blehen, Cras-Avernas, Crehen, Grand-Hallet, Hannut, Lens-Saint-Remy, Moxhe, Merdorp, Petit-Hallet, Poucet, Trognée et 
Villers-le-Peuplier
gratuit/disponible en version électronique seulement

6238
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/187
COLEAU Michel, (introduction par) BODART Emmanuel
Inventaire des archives de la commune de Dréhance : Dépôt 2021 (1810-1968)

6239
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/686
VanderuS Sophie
Inventaire des archives de l’Institut Royal Météorologique : Versement 2021 (1877-2016)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6240
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/188
FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Scy : Dépôt 2020 (1801-1977 (1983))

6241
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/143
foCanT Marc, Moreau françois, PIrloT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Mussy-la-Ville : Dépôt 2013 ((1682) 1795-1977 (1979))
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6242
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - archives générales du royaume 2 - dépôt Joseph Cuvelier/40
(Édition revue et augmentée par) PIRET Bérengère, VAN EECKENRODE Marie
Inventaire des archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit : Conseil supérieur du Congo (1889-1925)

6243
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - archives générales du royaume 2 - dépôt Joseph Cuvelier/41
(Édition revue et augmentée par) PIRET Bérengère, (avec la collaboration de) TUMERELLE Grégoire
Inventaire des archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit : Administration métropolitaine : Inspecteur Général du Service 
juridique (1938-1966)

6244
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te leuven/85
VranCKen Valerie
Inventaris van het archief van de Sint-Pietersparochie te Pellenberg (1552-2002)

6245
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/687
Charon arnaud
Inventaire des archives de la Gendarmerie : État-major général : Direction supérieure des Opérations (DSO) (1945-1990)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6246
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te Brugge/91
doMBreChT Kristof
Inventaris van het archief van de rechtsvoorgangers van het OCMW van Blankenberge (1868-1969)
gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6247
Inventarissen - Inventaires rijksarchief te Brugge/92
doMBreChT Kristof
Inventaris van het archief van de rechtsvoorgangers van het OCMW van Damme (1734-1979)
gratis/alleen in elektronische vorm beschikbaar

6248
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/144
CHARDOME Julie, YANDE Olivier, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Montleban : Dépôt 2016 (1811-1976 (1990))

6249
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/189
eMPaIn-VandeVeld Christiane, BodarT emmanuel
Inventaire des archives de la commune de Dorinne : Dépôt 2011 (1829-1976 (1979))

6250
Inventarissen - Inventaires algemeen rijksarchief - archives générales du royaume/688
Charon arnaud
Inventaire des archives de la Police fédérale : Service historique : Dossiers de Brigades de Gendarmerie (1837-2003)
gratuit/disponible en version électronique seulement

6251
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à arlon/145
CHARDOME Julie, FOCANT Marc, (sous la direction de) PIRLOT Vincent
Inventaire des archives de la commune de Tintange : Dépôt 2018 (1811-1976 (1981))

6252
Inventarissen - Inventaires archives de l’État à namur/190
BodarT emmanuel
Inventaire des archives de la Paroisse de Noville-les-Bois (1525-1992)

Periodieken – revues – Zeitschrifte
Journal of Belgian history = revue belge d’histoire contemporaine = Belgisch Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, lI, 2021, 1/2
Journal of Belgian history = revue belge d’histoire contemporaine = Belgisch Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, lI, 2021, 3
Journal of Belgian history = revue belge d’histoire contemporaine = Belgisch Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, lI, 2021, 4

Publicaties gedrukt voor derden – les publications imprimées pour des tiers – die Publikationen gedruckt für Andere
Inventaris parochiearchieven reeks II, nr. 28, Inventaris van de kerkarchieven van oudenaarde (edelare, eine, ename, heurne, leupegem, 
Mater, Melden, Mullem, Nederename, Oudenaarde : O.-L.-Vrouw, St.-Jozef en St.-Walburga, Volkegem, Welden), VAN BOCKSTAELE Geert, Julien en 
Marc, lybeert Stijn en Vander Mast anita
Inventaris van het archief van het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen te Gent (13de-21ste eeuw), NUYTTENS Michel/(Uitgever VZW 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Hoyen)
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