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1  PROVINCIAAL ARCHIEF
1.1  PERSONEEL, VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRS
Samenstelling personeelsgroep:

- Martin De Soete: statutair – medewerker – 4/5
- Marc De Vos: statutair – medewerker – 4/5
- Tom De Waele: startbaan – adjunct-adviseur – voltijds – in dienst vanaf 1 mei
- Cedric Everaert: startbaan – adjunct-adviseur – voltijds – in dienst tot 31 maart
- Sandy Mommerency: statutair – medewerker – voltijds
- Marnix Paesbrugghe: statutair – adjunct-adviseur – voltijds
- Yasmina Rif: contractueel – technisch beambte-schoonmaak – in dienst tot 31 januari
- Patrick Rijckaert: contractueel – geschoold arbeider – voltijds
- Isabelle Verheire: statutair – adjunct-adviseur – voltijds
- Katelijn Wille: statutair – medewerker – 4/5

Samenstelling vrijwilligersgroep:

- Rachel Arryn – halve dag per week
- Etienne Cornilly – halve dag per week
- Paul Declercq – halve dag per week
- Yvo De Craemere – halve dag per week – sinds 10 mei
- Arne Depree – halve dag per week
- Dirk De Waele – halve dag per week
- Paul D’Hooghe – halve dag per week
- Pieter Hollevoet – halve dag per week
- Cecilia Hugelier – halve dag per week
- Fabienne Rosseel – halve dag per week
- Leopold Rosseel – halve dag per week
- Monique Vandenabeele – halve dag per week

Voor het organogram, zie bijlage 2 en 3.

De teamdag voor personeel en vrijwilligers vond plaats in Poperinge op 6 juni. In de voormiddag was er een bezoek aan 
Lijssenthoek Military Cemetery. In de namiddag stond een geleid bezoek aan Brouwerij Sint-Bernardus op het programma. 

Op 26 februari was er de jaarlijkse bijeenkomst voor archiefvrijwilligers. Die kreeg als thema: ‘de fotoverzameling van het 
Provinciaal Archief’.

Stagiairs: 

- Hannes Scheemaker (Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis) werkte in het kader van ‘Youca Action Day’ één dag in het archief 
(17 oktober)
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- 27 februari: evaluatie- en planningsgesprek
- 28 februari: evaluatie- en planningsgesprek
- 20 maart: archivering archief Verhaeghe
- 2 april: stafoverleg
- 10 april: planningsgesprek
- 23 april: inventarisatorenoverleg
- 23 mei: digitaal archiveren
- 4 juni: stafoverleg
- 5 juni: archivering archief Bouwmeesterskring
- 11 juni: teamoverleg
- 4 juli: inventarisatorenoverleg
- 5 augustus: archivering archief Maerten-Delporte
- 17 september: stafoverleg
- 11 oktober: aanpak archivering
- 22 oktober: selectielijst
- 24 oktober: inventarisatorenoverleg
- 21 november: teamoverleg
- 2 december: aanpak stage opleiding Archivistiek
- 5 december: stafoverleg

Intern binnen de provincie met andere provinciale diensten of agentschappen:

- 8 januari: budget
- 9 januari: schoonmaak archiefgebouw en koerierdienst
- 14 januari: invoeren digitaal fotomateriaal bezoekerscentrum Bulskampveld
- 31 januari: gebruik Records Management Tool
- 4 februari: Archief voor Onderwijs
- 4 februari: schoonmaak depot
- 6 februari: voorbereiding evaluaties
- 12 februari: kennismaking dienst Griffie & Fiscaliteit
- 12 februari: beeldbank Mediahaven
- 18 februari: budget
- 19 februari: nota MAT i.v.m. informatie- en archiefbeheer
- 26 februari: toelichting nota informatie- en archiefbeheer aan MAT
- 5 maart: invoeren digitaal fotomateriaal bezoekerscentrum Bulskampveld
- 13 maart: digitalisering collectie Videocel
- 22 maart: werking sectie Archief
- 26 maart: budget
- 27 maart: projectteam Informatiebeheer
- 28 maart: plaatsbezoek Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk
- 1 april: evaluatie- en planningsgesprek
- 5 april: selectiegesprekken startbaan
- 23 april: informatie- en archiefbeheer dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking
- 26 april: exportfunctionaliteit applicaties
- 29 april: wettelijk depot
- 29 april: projectteam Informatiebeheer
- 6 mei: educatief archiefspel
- 6 mei: bestek nieuwe beeldbank
- 28 mei: organisatie traject Calamiteitenplanning
- 29 mei: budget
- 7 juni: werking sectie Archief
- 18 juni: bestek nieuwe beeldbank
- 20 juni: informatie- en archiefbeheer dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium
- 21 juni: organisatie cursus Archiefbeheer-specialisatie
- 24 juni: projectteam Informatiebeheer

1.2  VORMING
Het archiefpersoneel volgde in 2019 de volgende opleidingen en studiedagen:

- ‘Informatieveiligheid en hacking’ (dienst Personeel) – Sandy Mommerency, Marnix Paesbrugghe en Katelijn Wille  
(Brugge, 14 maart)

- ‘WAP-dag: Beheren van speciale collecties’ (West-Vlaams Archievenplatform – WAP) – Isabelle Verheire  
(Dentergem, 18 maart)

-  Algemene ledenvergadering (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie – VVBAD) – Isabelle Verheire 
(Aalst, 21 maart)

-  Leertraject ‘Samen op weg naar een duurzame vrijwilligerswerking’ (Herita en FARO) – Katelijn Wille  
(Antwerpen, 25 maart, 4 juni, 20 september en 14 november)

-  Workshop Digitaal Archief Vlaanderen (Vlaamse overheid) – Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (Brugge, 26 maart)
-  Intervisie archief, thema ‘bewaaromstandigheden’ (Vonk) – Sandy Mommerency (Kortrijk, 1 april)
-  Infosessie Kenniscentrum West (dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking) – Marnix Paesbrugghe en 

Isabelle Verheire (Brugge, 4 april)
-  Studiedag: ‘Change Management, veranderingen beheersen binnen je organisatie’ (Forum van Afgestudeerden Archivis-

tiek en hedendaags Documentbeheer) – Tom De Waele en Isabelle Verheire (Brussel, 6 mei)
- ‘Shop-IT’ (V-ICT-OR) – Marnix Paesbrugghe (Gent, 16 mei)
- ‘Digitising the humanities’ (UGent) – Tom De Waele (Gent, 22 mei)
-  Opleiding Spike (dienst Communicatie) – Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (Brugge, 3 juni)
- ‘De gevolgen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 voor de rechtspraktijk’ (Die Keure) – Isabelle Verheire  

(Gent, 12 juni)
-  Intervisie archief, thema ‘inzage in de leeszaal’ (Vonk) – Sandy Mommerency (Brugge, 13 juni)
- ‘Interne Keuken’ (dienst Communicatie) – Katelijn Wille (Brugge, 18 juni)
-  Brainstormsessie Archiefbank Vlaanderen (FARO) – Tom De Waele (Brussel, 25 juni)
- ‘Informatie aan Zee’ (VVBAD) – Tom De Waele, Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (Oostende, 19 en 20 september)
-  Cursus ‘Groepsdynamica’ (FARO) – Tom De Waele (Brussel, 26 september)
-  Intervisie archief, thema ‘GDPR’ (Vonk) – Sandy Mommerency (Brugge, 26 september)
- ‘Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 uitgelegd’ (Vlaamse overheid) – Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire 

(Gent, 1 oktober)
-  Leertraject ‘calamiteitenplan’ (Vonk) – Sandy Mommerency (Brugge, 1 oktober en 3 december)
-  Masterclass ‘Waardemanagement voor collecties’ (FARO) – Tom De Waele (Brussel, 4 oktober)
-  Workshop ‘Tijdreizigers’ (dienst Erfgoed) – Katelijn Wille (Lichtervelde, 10 oktober)
-  CEVI-gebruikersdag (CEVI) – Marnix Paesbrugghe (Blankenberge, 10 oktober)
- ‘Groeien in uw nieuwe erfgoedjob’ (FARO) – Tom De Waele (Brussel, 14 oktober, 18 november en 16 december)
-  Inspiratiedag Records Management Tool (Van Heijst Information Consulting) – Marnix Paesbrugghe (Breda, 19 november)
-  Opleiding Cobra (dienst Griffie & Fiscaliteit) – Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (Brugge, 25 november) en Katelijn 

Wille (Brugge, 2 december)

1.3  VERGADERINGEN EN OVERLEGMOMENTEN
Intern binnen het Archief:

- 16 januari: stafoverleg
- 17 januari: teamoverleg
- 22 januari: archivering archief Verhaeghe
- 23 januari: nota MAT i.v.m. informatie- en archiefbeheer
- 31 januari: inventarisatorenoverleg
- 1 februari: mappenstructuur Provinciaal Archief
- 7 februari: mappenstructuur Provinciaal Archief
- 14 februari: evaluatie- en planningsgesprek
- 15 februari: evaluatie- en planningsgesprek
- 18 februari: evaluatie- en planningsgesprek
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- 25 juni: informatie- en archiefbeheer dienst MiNaWa
- 26 juni: informatie- en archiefbeheer dienst Ruimtelijke Planning
- 27 juni: export elektronische nieuwsbrieven
- 25 juli: informatie- en archiefbeheer sectie Belastingen
- 30 juli: draaiboek data
- 31 juli: inzage archief
- 3 september: archivering cd’s dienst Mobiliteit & Infrastructuur
- 5 september: kennismaking KennisWest 
- 9 september: fotocollectie Provinciaal Archief in nieuwe beeldbank
- 16 september: klantenbeheer dienst Accommodatie
- 23 september: informatie- en archiefbeheer bezoekerscentra
- 24 september: educatief archiefspel
- 24 september: beeldbank Mediahaven
- 25 september: budget
- 9 oktober: beeldbank Bynder
- 14 oktober: projectteam Informatiebeheer
- 14 oktober: beeldbank Bynder
- 15 oktober: Provinciaal Hof
- 16 oktober: leidraad gegevensverwerking
- 23 oktober: dienstorder digitaal archiveren
- 13 november: voorbereiding provinciale archiefcommissie
- 26 november: projectteam Informatiebeheer
- 28 november: missie en visie Provinciaal Archief
- 2 december: inzage archief
- 4 december: toelichting nota informatie- en archiefbeheer aan Coördinatieteam Organisatie, Financiën en Personeel
- 6 december: subsidiereglement
- 9 december: organisatie intervisie archief
- 9 december: evaluatie cursus Archiefbeheer-specialisatie
- 13 december: Office365 en Teams
- 17 december: beeldbank Bynder
- 18 december: inzage archief
- 18 december: digitaal archiveren en exportfunctionaliteit Cobra

Met externen:

- 22 januari: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Gent)
- 14 februari: digitaal depot ‘kleurarchieven’ (Gent)
- 15 februari: archief De Lovie (Brugge)
- 12 maart: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Antwerpen)
- 21 maart: werkgroep Lokaal Overheidsarchief VVBAD (Aalst)
- 17 april: stuurgroep IGA Midwest (Izegem)
- 18 april: Probat en ABS Oost-Vlaanderen (Roeselare)
- 8 mei: Probat (Brugge)
- 14 mei: organisatie traject Calamiteitenplanning (Brugge)
- 15 mei: Probat (Oostkamp)
- 20 mei: interprovinciaal digitaal depot en Digitaal Archief Vlaanderen
- 21 mei: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Brussel)
- 22 mei: werkgroep Archief erfgoedcel TERF (Roeselare)
- 4 juni: digitaal archiveren vanuit Cobra (Brugge)
- 24 juni: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Antwerpen)
- 1 juli: archief De Lovie (Brugge)
- 16 juli: archiefbeheer i.h.k.v. afslanking provincies
- 26 augustus: archief Willy Van den Bussche (Brugge)
- 27 augustus: bestuursvergadering WAP (Brugge)
- 5 september: archief Willy Van den Bussche (Brugge)
- 16 september: digitaal archiveren vanuit Cobra (Brugge)

- 18 september: stuurgroep IGA Midwest (Moorslede)
- 26 september: archief Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek (Brugge)
- 30 september: stuurgroep CORES (Brugge)
- 2 oktober: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Gent)
- 2 oktober: Probat (Brugge)
- 2 oktober: digitaal archiveren vanuit Cobra (Gent)
- 8 oktober: archief Willy Van den Bussche (Oostende)
- 10 oktober: collegagroep Provinciale Archivarissen – Vereniging Vlaamse Provincies (Antwerpen) 
- 17 oktober: werkgroep Lokaal Overheidsarchief VVBAD (Mechelen)
- 23 oktober: Probat (Brugge)
- 8 november: Probat (Brussel)
- 13 november: Erfgoeddag (Brugge)
- 14 november: stage opleiding Archivistiek en hedendaags Documentbeheer (Brugge)
- 19 november: bestuursvergadering WAP (Torhout)
- 19 november: archief Willy Van den Bussche (Brugge)
- 27 november: werkgroep Archief erfgoedcel TERF (Roeselare)
- 29 november: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Berchem)
- 5 december: Probat (Brugge)
- 12 december: archief Willy Van den Bussche (Brugge)
- 13 december: selectiecommissie provincies (Brussel)
- 16 december: stage cursus Archiefbeheer-specialisatie (Brugge)
- 23 december: archiefselectie Federale afdeling (Brugge)
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1.4  BEHUIZING EN MATERIEEL
Sinds begin januari is het personeel van de dienst Erfgoed ondergebracht in het archiefgebouw. Hiervoor zijn 6 bijkomen-
de werkposten geïnstalleerd.

1.5  INVENTARISATIE, SELECTIE EN VERNIETIGING
In 2019 werden de volgende overdrachten/aanwinsten verwerkt (geordend, geschoond, geïnventariseerd en in  
het depot geplaatst):

Overdragende dienst/ 
archiefvormer

Omschrijving Datering Omvang
(m)

Westtoer archief van de regiowerking Brugse Ommeland, regiowerking Kust, 
afdeling Marketing en afdeling Productontwikkeling

1971-2014 16

Federale afdeling dossiers betreffende toekenning vergoeding naar aanleiding van 
rampenschade

1990-2017 8,12

dienst Griffie notulen deputatie 2018 0,48

dienst Milieu, Ruimtelij-
ke Ordening en Natuur

dossiers advisering bijzondere plannen van aanleg 1949-2016 25,48

dienst Vergunningen vergunningsdossiers betreffende hinderlijke inrichtingen 1ste klasse 
ARAB

1981-2006 2,72

Grafische dienst drukwerk van de Grafische dienst 2018 0,36

dienst Contracten, 
Overheidsopdrachten 
en Patrimonium

dossiers betreffende het beheer van en werken aan provinciale ge-
bouwen, monumenten, provinciewegen, onbevaarbare waterlopen en 
toezicht op gemeentewerken

1981-2006 17

dienst Vergunningen vergunningsdossiers betreffende de gevaarlijke, ongezonde en hin-
derlijke inrichtingen klasse 1 (Vlarem)

1974-2017 57

dienst Ruimtelijke 
Planning

dossiers betreffende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
aanvragen planologische attesten, bijzondere plannen van aanleg, 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, bijeenkomsten van Procoro en briefwisseling

1956-2019 49

kabinet van de Gouver-
neur

archief van het kabinet van de gouverneur 1932-2014 28,60

Koninklijke 
West-Vlaamse Maat-
schappij tot Kweek-
bevorderen van het 
Drafpaard

archief van de Koninklijke West-Vlaamse Maatschappij tot Kweekbe-
vorderen van het Drafpaard

1935-2011 0,84

Paardenkwekersbond 
van West-Vlaanderen

archief van de Paardenkwekersbond van West-Vlaanderen 1894-2007 6,72

Koninklijke Bouwmees-
terskring West-Vlaan-
deren

archief van de Koninklijke Bouwmeesterskring West-Vlaanderen 1933-2012 3,60

Schildersbedrijf Maer-
ten-Delporte

archief van het bedrijf Maerten-Delporte (Beselare) 1919-1987 2,48

Totaal 218,40

Dit geeft in vergelijking met de voorgaande jaren volgend resultaat: 

Voor een aantal overdrachten/aanwinsten is de inventarisatie opgestart en/of verdergezet in 2019, maar nog niet afgewerkt:

- archief van de provinciegouverneur (5,48 m)
- archief van de 1ste Afdeling (23 m)
- archief tot 2015 bewaard in het Tolhuis (1 m)
- archief van de dienst voor de terugkeer der vluchtelingen (0,24 m)
- archief TTO-Noordzee (ordening)

Na schoning en selectie werden op basis van de ‘Selectielijst Provinciaal Archief West-Vlaanderen’ en de richtlijnen i.v.m. 
schonen vernietigd:
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Verwerkte overdrachten/aanwinsten (omvang in m)

2018 2019

Archiefvormer Inhoudsomschrijving Datering Omvang 
(m)

diversen diverse dossiers uit het klassement T.B. tot 2018 (m.u.v. cultuur en 
welzijn)

1950-2013 51

dienst Financiën - Pro-
vinciebelastingen

aangiften en inlichtingenformulieren, bezwaren 2008-2018 8

7de Afdeling dubbels, zendbrieven, kladstukken en mappen 1945-2008 0,36

3de Afdeling, 5de 
Afdeling, 7de Afdeling, 
dienst Ruimtelijke 
Ordening en Milieu

verpakkingsmateriaal, mapjes, dubbels 1949-2016 5,36

Koninklijke Bouwmees-
terskring West-Vlaan-
deren

dubbels en documentatie 1932-2012 2

schildersbedrijf Maer-
ten-Delporte

facturen (steekproef) 1947-1988 2,52

dienst Mobiliteit & 
Infrastructuur

cd’s met dubbels en documentatie 2000-2007 1

Koninklijke 
West-Vlaamse Maat-
schappij tot Kweek-
bevorderen van het 
Drafpaard

documentatie 1935-2011 0,08
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Archiefvormer Inhoudsomschrijving Datering Omvang 
(m)

Paardenkwekersbond 
van West-Vlaanderen

dubbels, enveloppes en documentatie 1924-2007 0,05

Leo Bossu dubbels van plannen 1900-1983 0,22

Federale afdeling documenten m.b.t. administratief toezicht op lokale besturen 2002-2009 2,5

dienst Personeel dubbels en documentatie 2000-2019 4

Westtoer documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is, dubbels en 
verpakkingsmateriaal

1971-2014 23

dienst Ruimtelijke 
Planning en Mobiliteit, 
Ruimtelijke Planning

documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is, dubbele docu-
menten en verpakkingsmateriaal

1956-2019 20

Totaal 120,09

De totale omvang van het vernietigde archief geeft in vergelijking met de voorgaande jaren volgend resultaat: 

Vernietigd archief (omvang in m)

800

700
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1.6 AANWINSTEN
Onder handgift zijn opgenomen: 

- documentatie en foto’s van en over Roger Alleyn (voormalig diensthoofd dienst Pers)

1.7 PRESERVERING, CONSERVERING, RESTAURATIE
Met het oog op een betere bewaring en/of herstelling werden volgende opdrachten uitbesteed: 

- inbinden van boeken en tijdschriften uit de handbibliotheek: 48 banden
- digitaliseren van kaarten en plannen: 1.986 stukken

 
Er is verder ingezet op het digitaliseren en duurzaam bewaren van het film- en videomateriaal van het Provinciaal Archief 
en van de Videocel, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Archivering – VIAA. Eind 2019 waren er 2.058 dragers 
geregistreerd in het VIAA-archiefsysteem (1.057 dragers eind 2018). Deze aangroei bestaat vooral uit DVCAM/DVCPRO 
(collectie Videocel) en DVD/DVD-R (collectie Provinciaal Archief). VIAA zal deze collectie in 2020 digitaliseren. De totale 
bestandsgrootte van de gedigitaliseerde collectie is afgerond 41 TB. Zie bijlage 4 - Overzicht audiovisueel materiaal 2019.
Op het vlak van depotbeheer worden de temperatuur en relatieve vochtigheid gemeten en nauwgezet opgevolgd. Er zijn 
plakvalletjes geplaatst om insecten te detecteren.  

In het archiefblok 1875-1940 is 68 meter archief van de voormalige 3de Afdeling in zuurvrij verpakkingsmateriaal opgebor-
gen en waar nodig hernummerd. 
 
Met het oog op een duurzame bewaring van de gedigitaliseerde archiefdocumenten werkte de dienst ICT in 2016 een pro-
cedure uit om de tiff-bestanden te bewaren op LTO-tapes. In 2019 is de omvang daarvan 2,71 TB.

De inventarisatie van documentaire bestanden levert in vergelijking met voorgaande jaren de volgende aantallen op:

Type 2019 2018 2017 2016 2015

afficheverzameling 111 219 457 213 681

compactdiscverzameling 64 275 50 76 77

gelegenheidsdrukwerk 2 7 1 0 1

filmverzameling 15 118 40 18 45

audioverzameling 0 0 1 0 0

kaart- en planverzameling 2.090 0 18 1.484 736

fotoverzameling   

- dia’s 10 24 0 275 1.837

- dia-afdrukken 0 0 0 0 0

- dia-ekta’s 0 247 0 13 0

- fotocontactafdrukken 431 2.097 3.629 884 1.751

- fotonegatieven 11 0 0 0 12

- fotonegatief glasplaat 52 0 0 0 0

- fotovergrotingen 1.901 2.282 1.593 1.478 4.822

- fotovergrotingen buitengewoon formaat 22 10 1 194 0

handbibliotheek

- monografieën 34 58 87 56 94

- tijdschrift- of reeksafleveringen 177 1.452 249 207 364

- eindwerken of thesissen 4 2 3 7 8

- overdrukken 6 16 45 18 37

voorwerpenverzameling 8 1 30 0 25

Totaal 4.938 6.808 6.204 4.923 10.490

Er zijn 819 records nagelezen in Probat. Het naleeswerk bestaat uit een controle op typ- en spellingsfouten. Per record 
wordt beslist om het – rekening houdend met privacygevoelige gegevens – al dan niet online te publiceren. 

1.8 INTERNE DIENSTVERLENING
De diensten kunnen hun overgedragen dossiers tijdelijk terug opvragen. Elke administratieve uitlening wordt geregis-
treerd en dat levert volgende aantallen op:

Dienst 2019 2018 2017 2016 2015

dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium 38 26 12 5 8

dienst Vergunningen 33 77 72 136 117

dienst Personeel & HRM 29 25 21 19 69

dienst Ruimtelijke Planning 10 20 9 18 42

dienst Strategie & Ontwikkeling 6 0 0 0 0

dienst Gebouwen 4 4 1 1 1

dienst Griffie & Fiscaliteit – sectie Griffie 4 7 2 0 0

Federale afdeling 4 2 1 0 1

dienst Griffie & Fiscaliteit – sectie Belastingen 2 0 0 0 0

dienst Waterlopen 1 17 2 4 0

dienst Communicatie 1 0 1 2 1

dienst Erfgoed 1 0 0 0 0

dienst Financiën 0 2 10 19 51

Westtoer 0 4 0 0 2

kabinet gedeputeerde De Block 0 2 0 1 1

kabinet gedeputeerde Vereecke 0 0 0 1 0

dienst Economie 0 1 0 0 0

provinciedomein De Gavers 0 1 0 0 0

Groendienst 0 1 0 1 0

kabinet Gouverneur 0 1 0 0 1

dienst Welzijn 0 0 4 0 0

Gebiedsgerichte Werking-Westhoek 0 0 2 0 0

dienst Externe Relaties en Europese programma’s 0 0 1 14 11

dienst ICT 0 0 1 0 0

Monumentenwacht West-Vlaanderen 0 0 1 0 0

dienst Cultuur 0 0 0 1 0

dienst MiNaWa 0 0 0 5 0

dienst Griffie 0 0 0 1 0

Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk 0 0 0 0 1

Totaal 133 190 140 228 306

Aantal uitleningen in vergelijking met de voorgaande jaren: 
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Er zijn 3 controles uitgevoerd op de achterstallige administratieve uitleningen. Van de 18 dossiers keerden er 5 terug. 
Voor de overige 13 dossiers werd de bruikleentermijn verlengd, omdat ze nog in behandeling zijn bij de diensten.

Wanneer diensten een archiefoverdracht voorbereiden, kunnen ze zuurvrij verpakkingsmateriaal aanvragen.  
Volgende aantallen werden opgevraagd:

Jaar  Aanvragen Archiefdozen Archiefmappen

2019 28 2.440 3.500

2018 44 3.370 8.600

2017 46 2.450 8.500

Indien nodig helpt het archiefpersoneel de diensten ter plekke bij de archivering. In 2019 hielp 1 personeelslid geduren-
de 1 dag bij de cel Onderwijs.

Sinds midden 2019 kunnen de diensten een wettelijk depotnummer aanvragen bij de sectie Archief. Voorheen stond de 
Grafische dienst hiervoor in. In 2019 werden 10 aanvragen behandeld.

1.9 DIGITAAL ARCHIEFBEHEER
- digitaal beeldmateriaal:

 – onder het beheer van het redactieteam archief zijn 947 born digital foto’s ingevoerd in de mediadatabank. Deze fo-
to’s waren vooral afkomstig van de educatieve werking van het bezoekerscentrum Bulskampveld (dienst MiNaWa).

 – onderstaande tabel toont de evolutie in de aangroei van het beeldmateriaal in de mediadatabank. In tegenstel-
ling tot de cijfers in de vorige jaarverslagen is nu enkel het fotomateriaal meegerekend dat gepubliceerd is. Fo-
to’s die nog in de invoerruimte zitten, worden niet meegeteld. Om een correct beeld te geven, werd voor elk jaar 
de berekening opnieuw uitgevoerd en het resultaat opgenomen in de tabel. Het beeldmateriaal van de collectie 
Westflandrica is in 2019 verwijderd uit de provinciale mediadatabank, aangezien dit nu tot de collectie van de 
Stad Kortrijk behoort.

- digitaal informatiebeheer: 
Naar aanleiding van de beslissing om de besluitvorming te digitaliseren via het notuleringspakket Cobra, werkte het Pro-
vinciaal Archief een strategie uit met betrekking tot het digitaal informatiebeheer bij de diensten en het digitaal archief-
beheer. Het MAT keurde de nota hiertoe goed op 26 februari 2019. Om deze strategie te vertalen naar concrete acties en 
projecten, startte in 2019 een projectteam Informatiebeheer op (met vertegenwoordiging van het Provinciaal Archief, de 
dienst ICT, de dienst Griffie & Fiscaliteit en de dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium). Dit resulteerde 
in onderstaande acties:

- het opmaken van een informatiebeheersplan voor de sectie Belastingen als test voor het gebruik van het sjab-
loon van de Vlaamse overheid

- het opmaken van een exitstrategie voor de export van informatie met archiefwaarde uit de applicaties van de 
diensten (exportfunctionaliteit)

- het onderzoeken van de exportfunctionaliteit van het notuleringspakket Cobra, incl. overleg hierover met Oost- 
en West-Vlaamse lokale besturen

- het opstarten van de inventarisatie van de informatiesystemen in gebruik bij de diensten, met de focus op unieke 
en te archiveren informatie

- het opstarten van het onderzoek naar het optimaliseren van de digitale dossiervorming bij 
dienstoverschrijdende samenwerking

- het bevragen van diensten over het gebruik van Cobra bij hun digitale dossiervorming
- het onderzoeken van de mogelijkheden om de digitale handtekening duurzaam te archiveren
- het opmaken van een ontwerp van dienstorder over het archiveren van de besluitvorming.

In 2019 startte de provincie met de voorbereiding van het ‘strategisch initiatiefbeheer’. Bedoeling is om complexe vragen 
of behoeften die een ICT-inbreng vereisen, beter te begeleiden en af te stemmen op de organisatie- en beleidsdoel-
stellingen. Omdat hierin ook het aspect gegevensverwerking een belangrijke rol speelt, werd een ontwerp van leidraad 
opgemaakt met de belangrijkste principes die van toepassing zijn bij GDPR, gebruik van authentieke bronnen, archivering 
en rapportering. Het Provinciaal Archief werkte het onderdeel ‘archiveren by design’ uit.

- Digitaal depot:
 – de ontwikkelingen met betrekking tot Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) werden verder opgevolgd.

redactieteam 2019 2018 2017 2016 2015 Totaal 
31/12/2019

Westflandrica 0 6.120 7 23.298 0 0

archief 947 1.949 6.467 6.116 0 15.479

vlaserfgoed 0 36 786 6.739 0 7.561

algemeen 7.047 5.666 9.406 11.419 3.206 36.744

stockfoto’s 1.253 1.679 1.023 229 1 4.185

gebouwen 0 76 386 0 0 462

admin 0 149 59 16 0 224

partners 0 0 0 0 0 0

provincieraad 0 0 0 0 0 0

kunstcollectie 9 1.334 0 0 0 1.343

TOTAAL 9.256 17.009 18.134 47.817 3.207 65.998
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1.10 EXTERNE DIENSTVERLENING
Het leeszaalbezoek toont een lichte stijging t.o.v. 2018: 
 
Leeszaalbezoek
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De volgende tabel toont welke archieven/verzamelingen/reeksen hoeveel keer geraadpleegd werden:

2019 2018 2017 2016 2015

archief provinciegouverneur 18 0 2 2 5

milieuvergunningsdossiers 16 45 213 106 67

archief voormalige 1ste Afdeling 16 13 8 18 14

handbibliotheek 15 1 2 2 4

archief Sanatorium Sint-Idesbald De Lovie 10 1 0 2 3

archief voormalige 4de Afdeling 8 13 5 13 2

archief voormalige 3de Afdeling 5 10 15 9 5

militieregisters 5 6 6 7 17

archief Hollands fonds 4 3 13 23 25

gedrukt archief 4 2 9 5 15

archief voormalige 2de Afdeling 4 1 1 10 6

fotoverzameling 3 3 7 2 0

inventarissen 3 2 1 1 2

schenking Merlevede 3 0 0 0 0

archief PMMK 2 2 1 0 0

atlassen onbevaarbare waterlopen 2 2 0 0 2

archief TTO-Noordzee vzw – Buurtspoorwegen 2 8 4 4 3

archief architect Camille Van Elslande 2 1 0 0 3

kaart- en planverzameling 2 0 1 5 1

archief dienst Boekhouding 2 0 0 1 0

archief Kon. Maatsch. Kweekbevorderen Drafpaard 2 0 0 0 0

archief Willy Van den Bussche 1 4 0 0 0

arrondissementscommissariaten 1 2 4 2 0

archief dienst Waterlopen 1 0 0 0 0

archief dienst Griffie & Fiscaliteit 1 0 1 0 0

archief aannemersbedrijf Verhaeghe 1 0 1 0 0

archief dienst Personeel & HRM 1 0 0 2 5

archief Wereldhuis 1 0 0 0 0

2015 2016 2017 2018 2019

Bezoekers Bezoeken Aanvraagbriefjes in de leeszaal Digitale aanvragen via Probat

2019 2018 2017 2016 2015

archief Gemeen Fonds 1 0 0 0 0

filmverzameling 0 2 0 0 0

archief dienst Cultuur 0 2 2 1 1

afficheverzameling 0 2 1 0 0

atlassen Buurtwegen 0 2 1 1 1

archief Zwin Natuur Park 0 1 0 0 0

archief Provinciale Pensioenkas 0 1 0 0 0

archief Westtoer 0 1 0 1 1

archief dienst Gebouwen 0 1 0 0 0

archief Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 0 1 0 0 0

archief School voor Bestuursrecht 0 1 0 1 0

archief dienst Ruimtelijke Planning 0 0 1 0 0

archief Vlaams Instituut voor de Zee 0 0 1 0 0

archief architect Paul Goethals 0 0 0 3 1

archief dienst Sport 0 0 0 1 0

archief dienst Welzijn 0 0 0 1 0

archief architecten Charles, Charles en Hamel 0 0 0 0 3

archief voormalige 7de Afdeling 0 0 0 0 2

archief voormalige 6de Afdeling 0 0 0 0 1

archief Comité ter bestrijding van de muskusratten 0 0 0 0 1

archief Roger Hoeman 0 0 0 0 1

archief bedrijf Mattheus-Ampe 0 0 0 0 1

Er werden op vraag van provinciale diensten en derden archiefopzoekingen gedaan in verband met:

- foto’s kerk Gijverinkhove
- voetweg Otegem
- foto’s Bovekerke
- Provinciale Maatschappij voor Hofbouwkunde
- Geluveldmolen Zonnebeke
- jaarverslagen dienst Cultuur
- bouwonderneming Verhaeghe
- Provinciaal Hof
- Zuidijzerpolder
- gemeentesecretaris Woumen
- hotel Oostende
- tentoonstelling ‘James Ensor en de avant-gardes aan zee’
- Herentmolen Meulebeke
- funerair erfgoed
- schenking Merlevede
- schenkingsovereenkomst
- De Valkaart Oostkamp
- gemeenteraadsverkiezingen Kortrijk
- akte ruil Brugge
- Zuidervaartje Brugge
- stokerijen
- tijdschrift ‘In de Steigers’ (2)
- Hollands fonds (2)
- molen Van Kerrebroeck Jabbeke
- Onze Lieve Vrouwkerk Oudenburg
- grafmonument Koolkerke
- provincieraad West-Vlaanderen (2)

- filmverzameling (algemeen) (2)
- Sint-Amanduskerk Zwevegem
- weeshuis Nieuwpoort
- Koning Albertfonds 
- rood ras West-Vlaanderen
- atlas buurtwegen Sint-Kruis
- akte afstand Proven
- Triënnale Brugge
- collectie Bulskampveld
- Pompoenstraat Ardooie
- rusthuis Ploegsteert
- publicaties provincieraad West-Vlaanderen
- polder van Woumen
- museum Permeke Jabbeke (3)
- tramlijn De Panne
- rooilijnplannen Kortemark
- dienst Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen
- atlas onbevaarbare waterlopen Sint-Michiels
- kerken Vlamertinge, De Klijte en Ieper 
- Heilige Michielkerk Sint-Michiels
- vluchtelingen Eerste Wereldoorlog
- dorpsmonografie Leisele
- Spaanse griep
- tuberculose
- militieregisters (algemeen)
- foto’s bunkers
- manege Middelkerke
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- militieregister Rumbeke
- IJzertoren Diksmuide 
- dienstorder
- priorij Bethanië
- akte verkoop Brugge
- personeelsdossier (3)
- kaart- en planverzameling
- vredesmuseum Ieper
- ambtswoning gouverneur
- ontwikkelingshulp (2)
- erfgoed Merkem
- Tweede Wereldoorlog Ichtegem
- renovatiepremie
- visserijarchief
- Neos Ooigem
- retrospectieve tentoonstelling Constant Permeke
- wederopbouw na Eerste Wereldoorlog Beselare
- provinciale 7de Afdeling
- atlas onbevaarbare waterlopen Ruddervoorde
- atlas buurtwegen (algemeen)

- casino Knokke
- socio-cultureel leven Ieper na Eerste Wereldoorlog
- provinciale 3de Afdeling
- aankoopcomité kunstwerken
- passieve luchtbescherming
- foto’s herders
- Tweede Wereldoorlog Pittem-Egem
- Bestuursmemoriaal 1904
- kerk Stasegem
- provinciaal reglement
- Provinciaal Instituut voor Diep Oligofrenen
- Koninklijke Baan Koksijde
- ruilverkaveling Fortem
- rampenschadedossier
- provinciale muziektoernooien
- foto eedaflegging burgemeester
- milieuvergunningsdossiers  
(vergunningsdossiers betreffende gevaarlijke, hinderlijke 
en ongezonde bedrijven) (196)

Dat levert volgende aantallen op:
 
Opzoekingen

Er werden 49 vraagstellers doorverwezen naar andere diensten of andere archiefinstellingen omdat het antwoord niet in 
het Provinciaal Archief te vinden was.
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1.11 ONDERSTEUNING LOKALE ARCHIEVEN 
In het kader van het ‘Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer’ ontvingen de IGA 
Midwest, Dentergem en Zwevegem een 3de subsidieschijf. Aan Oudenburg en Veurne is de 2de subsidieschijf uitbetaald.
In het kader van de begeleiding van de lokale archieven bracht de archiefconsulente een plaatsbezoek  
aan Gistel (24 september).

Het Provinciaal Archief formuleerde adviezen en antwoorden over het bewaren van foto’s, openbaarheid van bestuur, 
postregistratie, selecteren en vernietigen, depotbeheer en materieel archiefbeheer. 

In samenwerking met Vonk apb werden de volgende activiteiten georganiseerd:

- vier intervisies:
o bewaaromstandigheden (Kortrijk, 1 april, 12 deelnemers)
o inzage in de leeszaal (Brugge, 13 juni, 12 deelnemers)
o GDPR (Brugge, 26 september, 12 deelnemers)
o samenwerken met ICT (Brugge, 28 november, 23 deelnemers)

- cursus Archiefbeheer-specialisatie (7 cursisten) op 9, 16, 23, 30 september en 7, 14 en 21 oktober
- leertraject Opmaak Calamiteitenplan (9 deelnemers) op 1 oktober en 3 december

De Gebruikersgroep Probat kwam in 2019 niet bijeen. Met het oog op het herwerken van de front- en backoffice is er 
vooral werk achter de schermen gebeurd (zie verder). 

Het Provinciaal Archief staat in voor de import in Probat van (deel)inventarissen. De lokale archieven leveren inventaris-
sen aan als excelbestanden. Er werden in totaal 7.175 records geïmporteerd. 

1.12 PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN
Er gingen 3 rondleidingen door in het archiefgebouw:

- voor oud-leerkrachten Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis (14 maart, 2 personen)
- voor leerlingen en leerkrachten 6de leerjaar VBS De Vaart Moerbrugge (24 juni, 45 personen)
- voor leerkrachten 50+ Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis (16 oktober, 16 personen)

De themapagina ‘archief’ (https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/archief) op de provinciale website 
verwijst door naar 5 detailpagina’s: 

- Provinciaal Archief 
- Archiefnetwerk Probat
- West-Vlaams Archievenplatform (WAP)
- Subsidie voor lokale archieven in West-Vlaanderen
- Bronnen en publicaties voor onderzoek

Deze pagina’s bevatten vooral algemene informatie over de werking van het Provinciaal Archief en richten zich tot een 
publiek dat specifiek op zoek is naar archiefinformatie.
 
Met Google Analytics wordt het gebruik van de provinciale website in kaart gebracht. Voor 2019 levert dit volgend  
cijfermateriaal op:

unieke 
paginaweergaves

bounce-
percentages

Themapagina ‘Archief’ 500 58%

Detailpagina ‘Provinciaal Archief’ 988 43%

Detailpagina ‘Archiefnetwerk Probat’ 736 61%

Detailpagina ‘West-Vlaams Archievenplatform (WAP)’ 177 37%

Detailpagina ‘Subsidie voor lokale archieven in 
West-Vlaanderen’

113 28%

Detailpagina ‘Bronnen en publicaties voor onderzoek’ 275 18%

Het Provinciaal Archief informeert de provinciale diensten via het intranet. In de interne nieuwsbrief ‘De Gazet’ postte het 
Provinciaal Archief 3 berichten.

Met het oog op een nieuwe Probat-website (www.west-vlaanderen.be/probat) zijn er een aantal ingrepen en analyses ge-
beurd met betrekking tot de backoffice (prioritering van de functionaliteiten op basis van een bevraging bij de Probat-ge-
bruikers, analyse van de velden, opschonen van de data, opzetten van een testomgeving voor de conversie, enz.).

De Probat-website telde tussen 1 januari en 31 december 24.498 gebruikers. Gedigitaliseerde documenten worden zo snel 
mogelijk online raadpleegbaar gemaakt. Stand van zaken van het aantal gedigitaliseerde bestanden op 31 december 2019:

- militieregisters: 1.311 records
- afficheverzameling: 4.834 records
- kaart- en planverzameling: 4.614 records
- plannen en technische tekeningen uit milieuvergunningsdossiers: 25.810 records.

De digitale nieuwsbrief ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’ verscheen 6 keer, met een bereik van 2.490 abonnees. 

Het Provinciaal Archief nam deel aan de actie georganiseerd door de sectie Archief van de VVBAD naar aanleiding van 
Internationale Archiefdag. Het thema was ‘beroepen uit de informatiesector’. Leerlingen van het 6de leerjaar van vrije 
basisschool De Vaart (Moerbrugge) tekenden op vraag van het Provinciaal Archief een beroep uit de informatiesector. Op 
vrijdag 7 juni publiceerde de dienst Communicatie de tekeningen en foto’s van de échte personen achter het beroep op de 
Twitter- en Instagramaccount van de Provincie West-Vlaanderen.

1.13 PUBLICATIES
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 20 (februari 2019) nr. 1 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 20 (april 2019) nr. 2 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 20 (juni 2019) nr. 3 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 20 (september 2019) nr. 4 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 20 (oktober 2019) nr. 5 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 20 (december 2019) nr. 6 (digitaal).
- T. De Waele, Het archief van de Koninklijke Bouwmeesterskring West-Vlaanderen, in ‘Contemporanea’, jg. 38 (2019) nr. 4.
- ‘Provinciaal Archief – Provinciale Archiefcommissie. Jaarverslagen 2018’, (Brugge, 2019) 23 blz.
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2  PROVINCIALE 
ARCHIEFCOMMISSIE
2.1 SAMENSTELLING
Voorzitter:
Bart NAEYAERT, gedeputeerde

Secretaris:
Isabelle VERHEIRE, archiefconsulente

Interne leden:
Marianne ALGOED – beleidsmedewerker – secretaris algemeen secretariaat provinciegouverneur 
Geert ANTHIERENS – provinciegriffier
Patrick BRAET – financieel beheerder en voorzitter CAB
Mieke DECEUNINCK – diensthoofd Griffie & Fiscaliteit
Marnix PAESBRUGGHE – beheerder provinciaal digitaal archief
Reinoud VAN ACKER – diensthoofd Erfgoed (wnd.)

Externe deskundigen:
Jan D’HONDT – hoofdarchivaris Stad Brugge 
Tijs GOETHALS – intergemeentelijke archivaris Poperinge-Vleteren
Sophie ROEBBEN – archivaris Provincie Antwerpen
Marc THERRY – rijksarchivaris
Hilde VANSTEENKISTE – archivaris Gemeente Bredene
Dominique VERHAEGHE – archivaris Gemeente Wevelgem

2.2 WERKING
De commissie vergaderde op 18 november en besprak de volgende punten:

- Mededeling beslissingen Deputatie op basis van adviezen van de archiefcommissie
- Advisering wijzigingen en toevoegingen ‘Selectielijst Provinciaal Archief West-Vlaanderen (23)’
- Bespreking lopende projecten
- Verslag over de werking van de gesubsidieerde lokale archieven en advisering verderzetten subsidiëring
- Advisering nieuwe subsidieaanvraag
- Advisering nieuwe invulling subsidiereglement
- Bespreking toekomstige werking provinciale archiefcommissie

3  BIJLAGEN
BIJLAGE 1. PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Provinciaal Archief West-Vlaanderen
Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries
Tel. 050 40 72 90
E-mail: archiefdienst@west-vlaanderen.be
URL’s: www.west-vlaanderen.be/archiefdienst en www.west-vlaanderen.be/probat

Correspondentieadres
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries

Openingsuren leeszaal
Maandag tot en met vrijdag
9.00 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 17.00 uur

Rondleidingen
Gratis voor groepen tot maximum 20 personen, na telefonische afspraak

Te bereiken met het openbaar vervoer
Vanaf het station Brugge:
buslijn 5, Station – Sint-Andries (Hermitage) / halte Sint-Andrieskerk
of
buslijn 15, Station – Sint-Andries (De Prange) / halte Sint-Andrieskerk

Parkeermogelijkheden
Vlak voor het archiefgebouw op een ruime gratis parking
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BIJLAGE 2. ORGANOGRAM – DIENST GRIFFIE & FISCALITEIT
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BIJLAGE 3. ORGANOGRAM – SECTIE ARCHIEF
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BIJLAGE 4. OVERZICHT AUDIOVISUEEL MATERIAAL 2019
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