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De subwerkgroep Selectielijst Gemeenten is een onderdeel van de werkgroep Lokaal 
Overheidsarchief van de sectie Archief en Hedendaags documentbeheer van de VVBAD. De 
leden hebben alvast één ding gemeen: de gebetenheid om de selectielijst af te werken.

Wat was de aanleiding voor de oprichting van 
de subwerkgroep rond de selectielijst voor 
gemeentearchieven in 2005? 
Lijsten van de documenten die gevormd 
worden door de administraties met daaraan 
gekoppeld de definitieve bestemming, zijn 
een belangrijk werkinstrument bij een goed 
informatie- en archiefbeheer. Het aanvoe-
len bestond in 2005 al een tijd dat de oude 

“bewaar- en vernietigingslijsten voor gemeen-
ten” (1986-1993) van Griet Maréchal aan ver-
vanging toe waren. De toenmalige werkgroep 
Gemeentearchieven wilde hier iets aan doen, 
en behandelde selectielijsten van leden van 
de werkgroep tijdens haar vergaderingen. Dat 
ging heel moeizaam, omdat de bespreking van 
dergelijke lijsten niet eenvoudig is en veel tijd 
vraagt. Daarom werd er besloten om een sub-
werkgroep op te richten die zich enkel met de 
selectielijsten zou inlaten.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die 
in?
De opdracht die de werkgroep zich gesteld 
heeft, is het opsommen van alle reeksen docu-
menten die de gemeente vormt. Daaraan kop-
pelen we een eindbestemming “bewaren of 
(deels) vernietigen”. we adviseren ook een ver-
nietigingstermijn. Al deze documenten worden 
gestructureerd volgens de taken en (bestuurs)
handelingen die een gemeente uitvoert. Dit 
handelingenoverzicht vormt de ruggengraat 
van onze selectielijst. Aan de hand daarvan 
kunnen we ook controleren of we alle docu-
mentvorming opgenomen hebben.

Gezien het enorme aantal handelingen dat de 
gemeente uitvoert (momenteel staat de teller 
op 676), en de complexiteit van de beleidsdo-
meinen (onderwijs, economie, financiën, vei-
ligheid, openbare werken, maatschappelijk 
welzijn, bevolking, …), is dit een werk van heel 
lange adem. De werkgroep komt gemiddeld 
zeven keer per jaar een volledige dag samen. 
In 2010 werd een eerste keer een door het 
Algemeen Rijksarchief goedgekeurde versie 
gepubliceerd. Nu, in 2014, volgt een tweede 
versie. Het einde komt stilaan in zicht. Er is 
bijna een basislijst voor alle beleidsdomeinen. 
Eens dat gebeurd is, zal het wel nodig blijven 

om de wet- en regelgeving op de voet te blijven 
volgen, en aanpassingen te doen.

Wat maakt jullie team zo uniek?
De gebetenheid van de leden. De lijsten worden 
erg grondig, document per document, bespro-
ken. Het gaat om vaak moeilijke materie, zoals 
financiën of preventie, waarbij men zich telkens 
moet inwerken in een nieuw beleidsdomein. Er 
is ook veel wet- en regelgeving bij betrokken. 
Dat vergt voorbereiding en — tijdens de ver-
gaderingen — sterke concentratie.

Gezien de complexiteit en de omvang van de 
materie, is er ook niet vaak vooruitgang te zien. 
Sommige beleidsdomeinen, zoals onroerende 
goederen, of maatschappelijk welzijn, worden 
vaak een tiental opeenvolgende vergaderingen 
besproken, om alle problemen en discussies 
verder uit te klaren. Dat maakt dat dit werke-
lijk een zeer grote inspanning vraagt van de 
werkgroepleden. Velen zijn uitverkoren, maar 
het is slechts een beperkte kern die het echt 
volhoudt. Anderzijds is de return voor de leden 
ook wel enorm. De informatie over de gemeen-
telijke documentvorming en werking die tijdens 
de vergaderingen wordt gedeeld is onschat-
baar, en maakt van de leden echte experts.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven? 
Heel goed. Het doel is gesteld en we gaan 
ervoor. De recente veranderingen in wet- en 
regelgeving geven ons ook de moed om door 
te gaan. Het kost een grote inspanning van 
de werkgroepleden, hun werkgevers en van 
de VVBAD. Een fundamentele ondersteuning 
door de federale en Vlaamse overheid is dan 
ook meer dan welkom. 
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