DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN
ARMOEDEBESTRIJDING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van
het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten
Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1 Situering
Bij het uitvoeren van haar taken creëert, ontvangt of verwerft een overheidsinstantie
bestuursdocumenten. Deze bestuursdocumenten moeten beheerd en bewaard worden gedurende
hun levenscyclus.
Overheidsinstanties hebben dus baat bij een optimale informatiehuishouding die gestoeld is op het
beheer, waaronder ontsluiting, toegankelijkheid, vernietiging, bewaring … van bestuursdocumenten
gedurende hun levenscyclus. Het kader hiervoor is gecreëerd in hoofdstuk III, afdeling 5. van het
Bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit kader wordt geconcretiseerd in dit ontwerp van besluit tot
regeling van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.
Voorliggende ontwerp van besluit betreft in hoofdzaak een optimalisering van het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer dat door voorliggend ontwerp
van besluit wordt opgeheven, met uitzondering van hoofdstuk 4 dat uitvoering geeft aan de
overdrachtsverplichting die opgenomen is in het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hierna: het
Bestuursdecreet).
De bepalingen van dit ontwerp van besluit moeten zoals hoofdstuk III, afdeling 5 van het
Bestuursdecreet van 7 december 2018 gelezen worden in het licht van de bevoegdheidsverdeling met
de federale overheid zoals omschreven in artikel III.79 §2. van het Bestuursdecreet van 7 december
2018.
Het voorontwerp van besluit werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 22 maart
2019 (VR 2019 2203 DOC.0368/2BIS). Inmiddels heeft de Raad van State advies verleend.
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1.2 Bespreking advies Raad van State van 25 april 2019
Op 25 april 2019 bracht de Raad van State advies 65.777/3 uit over het voorontwerp van besluit. Aan
alle opmerkingen is tegemoetgekomen:
- In de aanhef is de verwijzing naar de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van
de instellingen geschrapt, gezien elke bepaling voldoende rechtsgrond heeft in de vermelde
bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
- Via het tweede lid van artikel 10 bepaalt de Vlaamse Regering de voorwaarde voor afwijking
van de verplichting tot publicatie in het centrale register, namelijk als de betreffende
overheidsinstantie kan verantwoorden dat publicatie in het centrale register een
‘aantoonbaar buitensporige inspanning’ vergt. Zoals de Raad van State voorstelt, worden de
criteria om te bepalen of iets een ‘aantoonbaar buitensporige inspanning’ is, nader door het
agentschap Facilitair Bedrijf vastgesteld;
- Door de invoeging van een nieuw artikel 11 is verduidelijkt dat hoofdstuk 4 niet van toepassing
is op lokale overheden;
- Door de invoeging van een nieuw lid in artikel 19 is verduidelijkt dat de selectiecommissies
voor lokale overheden geen beslissingen mogen nemen over het al dan niet vernietigen van
bestuursdocumenten die lokale overheden bezitten, behalve als deze lokale overheden
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn. Op deze manier wordt de
bevoegdheidsverdeling in het kader van arrest 57/2012 van het Grondwettelijk Hof verder
verduidelijkt.
- Door de invoeging van ‘van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden’ in artikel 19, tweede
lid, 2°, is verduidelijkt dat de selectiecommissies, bevoegd voor de lokale overheden, enkel
toestemming kunnen geven voor het vernietigen van bestuursdocumenten van
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Op
deze
manier
wordt
de
bevoegdheidsverdeling in het kader van arrest 57/2012 van het Grondwettelijk Hof verder
verduidelijkt.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Zie punt 2 van de Nota aan de Vlaamse Regering (VR 2019 2203 DOC.0368/1BIS).

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Zie punt 3 van de Nota aan de Vlaamse Regering (VR 2019 2203 DOC.0368/1BIS).

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Zie punt 4 van de Nota aan de Vlaamse Regering (VR 2019 2203 DOC.0368/1BIS).

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Zie punt 5 van de Nota aan de Vlaamse Regering (VR 2019 2203 DOC.0368/1BIS).
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot regeling van het beheren, bewaren en vernietigen van
bestuursdocumenten.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS
Bijlagen:
- het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het beheren, bewaren en
vernietigen van bestuursdocumenten;
- advies van de Raad van State d.d. 25 april 2019.
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