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

- Martin De Soete: statutair – medewerker – 4/5 – met pensioen vanaf 1 augustus
- Marc De Vos: statutair – medewerker – 4/5
- Tom De Waele: startbaan – adjunct-adviseur – voltijds – in dienst tot 30 april
- Sandy Mommerency: statutair – medewerker – voltijds
- Marnix Paesbrugghe: statutair – adjunct-adviseur – voltijds
- Patrick Rijckaert: contractueel – geschoold arbeider – voltijds
- Sabine Tresy: contractueel – assistent – 3/5 – in dienst vanaf 3 november
- Isabelle Verheire: statutair – adjunct-adviseur – voltijds
- Collyn Verlinde: startbaan – adjunct-adviseur – voltijds – in dienst vanaf 18 mei
- 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
- Arne Depree – halve dag per week
- Dirk De Waele – halve dag per week
- Paul D’Hooghe – halve dag per week
- Sander Helsen – halve dag per week – vanaf februari
- Pieter Hollevoet – halve dag per week – tot augustus
- 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 bijlagen 2 en 3.

Op 3 maart was er de jaarlijkse bijeenkomst voor archiefvrijwilligers. Die kreeg als thema: ‘de milieuvergunningsdos-
siers’. De teamdag voor personeel en vrijwilligers is als gevolg van corona niet doorgegaan.

Door corona is het vrijwilligerswerk 2 keer stopgezet, nl. van 13 maart tot 30 juni en opnieuw vanaf 30 oktober.

Stagiairs: 

Guy Verhé (Stadsarchief Brugge) liep in het kader van de opleiding ‘Archiefbeheer – specialisatie’ 6 halve dagen stage in het archief.

Gelegenheidspersoneel: 

Naar aanleiding van de coronamaatregelen lanceerde de dienst Personeel & HRM een ‘interne opdrachtenmarkt’. Per-
soneelsleden die geconfronteerd werden met een gereduceerd takenpakket konden intekenen op een opdracht bij een 
andere dienst. In dat kader kwam Dorine Buyck 3 dagen helpen bij het controleren van dubbels in de gedrukte collecties 
en bij het beschrijven van kaarten en plannen.
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1.2.  VORMING
Het archiefpersoneel volgde in 2020 de volgende opleidingen en studiedagen:

- Leertraject Calamiteitenplan (Vonk) – Sandy Mommerency (Brugge, 11 februari en online, 20 oktober)
- Inspiratiedag AVA_Net (AVA_Net) – Marnix Paesbrugghe (online, 18 juni)
- Webinar Records Management Tool (VHIC) – Marnix Paesbrugghe (online, 19 juni)
- Intervisie Archief: Omgaan met weerstand (Vonk) – Sandy Mommerency (Brugge, 23 juni)
- Interne Keuken (dienst Communicatie) – Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (online, 23 juni)
- Demo Digitaal Archief Vlaanderen (Vlaamse overheid) – Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (online, 30 juni)
- Opleiding Serieregister (Vlaamse overheid) – Isabelle Verheire (online, 16 juli)
- Opleiding Veerkracht, zuurstof voor je team (Vonk) – Sandy Mommerency (Brugge, 2 september)
- Opleiding Digitaal Archief Vlaanderen (Vlaamse overheid) – Isabelle Verheire (online, 22 september)
- Vervolgtraject Risicoanalyse Psychosociale Aspecten (dienst Personeel & HRM) – Sandy Mommerency en Katelijn Wille 

(Brugge, 1 oktober)
- Opleiding Verbindende communicatie (Vonk) – Sandy Mommerency (Brugge, 22-23 oktober en 23 november)
- Opleiding voor nieuwe personeelsleden: Basiskennis financiële processen en boekhouding (dienst Personeel & HRM) – 

Collyn Verlinde (online, 9 november)
- Opleiding EHBO (dienst Personeel & HRM) – Katelijn Wille (Brugge, 8 december)
- Interne Keuken (dienst Communicatie) – Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (online, 1 december)
- Webinar Boost je digitale vergadertechnieken (dienst Personeel & HRM) – Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire 

(online, 10 december)

1.3.  VERGADERINGEN EN OVERLEGMOMENTEN

Intern binnen het Archief:

-    4 februari: inventarisatorenoverleg
- 10 februari: voorbereiding projectteam Informatiebeheer
- 12 februari: voorbereiding projectteam Informatiebeheer
- 18 februari: stafoverleg
- 19 februari: werking sectie Archief
- 20 februari: evaluatie- en planningsgesprekken
- 24 februari: evaluatie- en planningsgesprek
- 25 februari: evaluatie- en planningsgesprekken
- 2 maart: evaluatie- en planningsgesprek
- 16 april: evaluatie- en planningsgesprek
- 13 mei: informatie- en archiefbeheer
- 14 mei: subsidiereglement
- 29 mei: PMMK-archief
- 2 juni: inventarisatorenoverleg
- 8 juni: planningsgesprek
- 9 juni: stand van zaken informatie- en archiefbeheer
- 13 juli: subsidieaanvraag

- 7 september: archiefophalingen
- 10 september: stand van zaken informatie-  

en archiefbeheer
- 21 september: inventarisatorenoverleg
- 23 september: PMMK-archief
- 21 oktober: stand van zaken informatie- en archiefbeheer
- 22 oktober: calamiteitenplan
- 26 oktober: subsidiereglement
- 27 oktober: depotbeheer
- 28 oktober: PMMK-archief
- 19 november: stand van zaken informatie- en 

archiefbeheer
- 23 november: personeel sectie Archief
- 11 december: stand van zaken informatie- en 

archiefbeheer
- 14 december: inventarisatorenoverleg

Intern binnen de provincie met andere provinciale diensten of agentschappen:

- 7 januari: toelichting stand van zaken informatie- en archiefbeheer aan MAT
- 16 januari: kennismaking KennisWest
- 17 januari: budget
- 20 januari: export Cobra
- 21 januari: openbaarheid van bestuur
- 22 januari: voorbereiding Erfgoeddag
- 22 januari: openbaarheid van bestuur
- 24 januari: export Cobra
- 27 januari: informatiebeheersplan dienst Gebouwen

- 29 januari: informatiebeheersplan dienst Personeel & HRM
- 3 februari: provinciale beeldbank
- 5 februari: voorbereiding Erfgoeddag
- 11 februari: informatiebeheersplan CTeam Leefomgeving
- 17 februari: projectteam Informatiebeheer
- 19 februari: digitale publicaties en persknipsels
- 24 februari: klantenbeheer dienst Accommodatie
- 27 februari: subsidiereglement
- 5 maart: plaatsbezoek Team Welzijn op het Werk
- 9 maart: informatiebeheersplan dienst Ruimtelijke Planning
- 9 maart: informatiebeheersplan dienst Economie, Europese & Internationale Samenwerking
- 11 maart: informatieveiligheid
- 12 maart: informatiebeheersplan Groendienst
- 16 juni: coronamaatregelen
- 26 juni: subsidiereglement
- 30 juni: informatieveiligheid
- 3 juli: informatiebeheersplan dienst Financiën
- 6 juli: budget
- 24 augustus: informatiebeheersplan dienst Financiën
- 4 september: klantenbeheer dienst Accommodatie
- 22 september: informatieveiligheid
- 24 september: informatiebeheersplan dienst Vergunningen
- 27 oktober: budget
- 9 november: coronamaatregelen
- 9 november: informatiebeheersplan beleidskern Economie
- 13 november: informatiebeheersplan Wereldhuis
- 16 november: projectteam Informatiebeheer
- 25 november: informatiebeheersplan sectie Data & Analyse
- 26 november: informatiebeheersplan KennisWest
- 1 december: informatiebeheersplan cel Onderwijs
- 16 december: informatiebeheersplan Wereldhuis
- 17 december: informatiebeheersplan sectie Europese programma’s, Grensoverschrijdende en  

Internationale samenwerking
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Met externen:

- 15 januari: Probat (Oostkamp)
- 20 januari: archivering Federale Afdeling (Brugge)
- 24 januari: Probat (Oostkamp)
- 24 januari: publicatie onroerend erfgoed (Brugge)
- 29 januari: bestuursvergadering WAP (Koksijde)
- 31 januari: Probat (Oostkamp)
- 11 februari: Serieregister (Brussel)
- 12 februari: stuurgroep IGA Midwest (Izegem)
- 14 februari: Probat (Oostkamp)
- 8 mei: selectiecommissie Gemeenten (online)
- 12 mei: werkgroep politieke organen selectiecommissie Gemeenten (online)
- 14 mei: digitaal informatiebeheer (online)
- 26 mei: Serieregister (online)
- 29 mei: Probat (online)
- 4 juni: werkgroep politieke organen selectiecommissie Gemeenten (online)
- 5 juni: Probat (online)
- 18 juni: selectiecommissie Gemeenten (online)
- 19 juni: Probat (online)
- 22 juni: overleg erkende archieven (online)
- 25 juni: werkgroep politieke organen selectiecommissie Gemeenten (online)
- 25 juni: VVBAD-project (online)
- 26 juni: Probat (online)
- 2 juli: archief- en informatiebeheer lokale besturen (Brugge)
- 7 juli: subsidiereglement (Wervik)
- 9 juli: overleg erkende archieven (online)
- 10 juli: Probat (online)
- 24 augustus: examenjury (Middelkerke)
- 27 augustus: archief provinciale scholen (Kortrijk)
- 4 september: Probat (online)
- 17 september: digitaal informatiebeheer (online)
- 21 september: lokaal archiefbeheer (Brugge)
- 22 september: selectiecommissie Gemeenten (online)
- 2 oktober: Probat (online)
- 8 oktober: collegagroep Provinciale Archivarissen – Vereniging Vlaamse Provincies (online)
- 15 oktober: selectiecommissie Provincies (online)
- 20 oktober: selectiecommissie Gemeenten (online)
- 22 oktober: stuurgroep IGA Midwest (online)
- 22 oktober: fotodigitalisering (online)
- 23 oktober: archief- en informatiebeheer lokale besturen (online)
- 23 oktober: PMMK-archief (online)
- 26 oktober: Serieregister en selectiecommissie Provincies (online)
- 28 oktober: traject calamiteitenplanning (online)
- 29 oktober: Probat (online)
- 5 november: lokaal archiefbeheer (online)
- 13 november: Probat (online)
- 17 november: werkgroep Lokaal Overheidsarchief VVBAD (online)
- 24 november: selectiecommissie Gemeenten (online)
- 1 december: stuurgroep IGA Midwest (online)
- 4 december: archief- en informatiebeheer lokale besturen (online)
- 9 december: stuurgroep IGA Midwest (online)
- 10 december: selectiecommissie Gemeenten (online)
- 16 december: teamoverleg IGA Midwest (online)
- 17 december: werkgroep financiën selectiecommissie Gemeenten (online)
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1.4.  BEHUIZING EN MATERIEEL
Sinds begin november is er een bijkomende werkpost geïnstalleerd voor 1 personeelslid.

1.5.  INVENTARISATIE, SELECTIE EN VERNIETIGING
In 2020 werden de volgende overdrachten/aanwinsten verwerkt (geordend, geschoond, geïnventariseerd en in het depot 
geplaatst):

Archiefvormer Omschrijving Datering Omvang
(m)

Grafische dienst drukwerk van de Grafische dienst 2019 0,60

Federale Afdeling - 
dienst Rampenschade

dossiers betreffende toekenning vergoeding naar aanleiding van 
rampenschade

2012-2018 14,60

dienst Financiën -  
Provinciebelastingen

stukken in verband met de inning van provinciebelastingen 2015-2018 24,12

Gebiedsgerichte Wer-
king Zuid-West-Vlaan-
deren

fiches vlasbeeldbank 2007-2012 0,84

dienst Griffie documenten in verband met intercommunales 1976-2005 0,72

Federale Afdeling vergunningsdossiers inzake wapenopslagplaatsen, -verzamelingen 
en -handel en wapendrachtvergunningen

1996-2011 1,84

dienst Financiën - 
Boekhouding

verantwoordingsstukken betreffende kosten, vorderingen, bankver-
richtingen, documenten inzake BTW-aangiften, begrotingen en reke-
ningen van polders en wateringen, budgetten en budgetwijzigingen

2002-2018 43,84

dienst Externe Relaties, 
Europese Programma’s 
en Gebiedswerking

dossiers inzake Europese projecten 1992-2017 78,24

dienst Vergunningen dossiers inzake het beheer van buurtwegen en waterlopen, advise-
ring inzake vergunningen voor het vervoer van gas en het behandelen 
van wegvergunningsaanvragen

1996-2018 2,60

7de Afdeling vergunningsdossiers betreffende het vervoer en de opslag van 
springstoffen

1966-2017 1,12

Federale dienst Open-
bare Hulpverlening, 
dienst Vergunningen

documentatie en repertoriumfiches m.b.t. vergunningsaanvragen 
voor het vervoer en de opslag van springstoffen

1894-2010 0,24

7de Afdeling vergunningsdossiers betreffende gevaarlijke, hinderlijke en ongezon-
de bedrijven

1959-2016 23,84

7de Afdeling, dienst 
Economie, Landbouw, 
Zeevisserij en Midden-
stand

dossiers betreffende eigen initiatieven en betreffende de toekenning 
van toelagen

2005-2017 1,12

dienst Griffie notulen deputatie en provincieraad 2018-2019 0,48

Archiefvormer Omschrijving Datering Omvang
(m)

dienst Overheidsop-
drachten en Patrimoni-
um, dienst Contracten, 
Overheidsopdrachten 
en Patrimonium

dossiers betreffende het beheer van provinciewegen 1990-2015 1,12

Griffie, 3de Afdeling, 
dienst Financiën en 
Personeel, Personeels-
dienst

personeelsdossiers, dossiers betreffende arbeidsongevallen, reiskos-
ten en jobstudenten

1941-2019 11,84

7de Afdeling, dienst 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieu

dossiers bouwberoepen 2005-2019 6

dienst Cultuur inventarissen van het kunstpatrimonium van religieuze en seculiere 
gebouwen

1901-1980 0,12

Gebiedsgerichte  
Werking

dossiers inzake gebiedsgerichte werking 2017-2018 0,60

dienst Pers en Publiek, 
dienst Pers, dienst Pers 
en Communicatie

knipselkranten en persberichten 1986-2016 9,12

dienst Griffie zittingsdossiers deputatie en provincieraad, dienstnota’s, commissie-
verslagen, gegevensfiches provincieraadsleden

1992-2018 3,24

Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst/
Provinciaal Museum 
Constant Permeke

archief van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst/Provinciaal 
Museum Constant Permeke

1930-2012 63

Leo Bossu verzameling van Leo Bossu 1900-1938 0,12

Konstruktiebedrijf 
Pollet

archief van Konstruktiebedrijf Pollet 1932-2005 0,48

Werner Fouquaert schenking Werner Fouquaert 1994-2005 0,24

Roger Alleyn schenking Roger Alleyn 1976-2015 0,12

Rijksonderwijs  
Omnisport, Sportfede-
ratie van het Gemeen-
schapsonderwijs

archief van Rijksonderwijs Omnisport/Sportfederatie van het Ge-
meenschapsonderwijs

1980-1993 0,84

Totaal 291,04
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Dit geeft in vergelijking met de voorgaande jaren volgend resultaat: 

Voor een aantal overdrachten/aanwinsten is de inventarisatie opgestart en/of verdergezet in 2020, maar nog niet afgewerkt:

- archief van de 1ste Afdeling (39 m)
- archief van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst/Provinciaal Museum Constant Permeke (29 m)
- archief van de provinciegouverneur (4,48 m)
- archief tot 2015 bewaard in het Tolhuis (2 m)
- archief van de dienst voor de terugkeer der vluchtelingen (0,12 m)
- archief TTO-Noordzee (ordening)

Naar aanleiding van de restauratie van het Provinciaal Hof is 36 m aan boeken en papierwaren tijdelijk opgenomen in het 
archiefdepot. Na de restauratiewerken keren deze terug naar het Provinciaal Hof.

Op basis van de ‘Selectielijst Provinciaal Archief West-Vlaanderen’ en de richtlijnen i.v.m. schonen werden vernietigd:
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2018 2019 2020

Archiefvormer Inhoudsomschrijving Datering Omvang 
(m)

West-Vlaams Instituut 
voor de Vorming van het 
Overheidspersoneel

dossiers m.b.t. selectie, consulting, coaching, opleiding en financiën 1995-2009 42

diversen diverse dossiers uit het klassement tijdelijk te bewaren archief 1966-2014 46,48

Federale Afdeling - 
dienst Rampenschade

verpakkingsmateriaal 2012-2018 5,40

dienst Financiën -  
Provinciebelastingen

aangiften, briefwisseling, postlijsten, dagboeken 2012-2019 10

dienst Griffie dubbels en verpakkingsmateriaal 1962-2005 0,10

Federale Afdeling blanco’s, zendbrieven en verpakkingsmateriaal 1997-2011 0,24

dienst Financiën – 
Boekhouding

documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is, dubbels, ver-
pakkingsmateriaal

2002-2018 5,36

dienst Externe Relaties, 
Europese Programma’s 
en Gebiedswerking

documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is 1992-2017 2,72

Archiefvormer Inhoudsomschrijving Datering Omvang 
(m)

dienst Vergunningen dubbels en verpakkingsmateriaal 1996-2018 4,36

Federale dienst Open-
bare Hulpverlening, 
dienst Vergunningen

dubbels en verpakkingsmateriaal 1966-2017 0,36

dienst Overheidsop-
drachten en Patrimoni-
um, dienst Contracten, 
Overheidsopdrachten 
en Patrimonium

dubbels en verpakkingsmateriaal 1990-2015 0,48

Griffie, 3de Afdeling, 
dienst Financiën en 
Personeel, Personeels-
dienst

dubbels, tussentijdse verslagen evaluatiecyclus, ziektebriefjes, con-
trolebladen tijdsregistratie jobstudenten, voorbereidende documen-
ten organisatie vakantiewerk jobstudenten

1941-2019 2,24

7de Afdeling, dienst 
Ruimtelijke Ordening 
en Milieu, MIRONA - 
Ruimtelijke Ordening

dubbels en verpakkingsmateriaal 2005-2019 1,24

dienst Griffie documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is 1992-2018 0,60

Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst/
Provinciaal Museum 
Constant Permeke

dubbels en verpakkingsmateriaal 1930-2012 46

Konstruktiebedrijf 
Pollet

dubbels 1932-2005 0,10

Totaal 167,68
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De totale omvang van het vernietigde archief geeft in vergelijking met de voorgaande jaren volgend resultaat:
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1.6.  AANWINSTEN
Onder handgift zijn opgenomen:
- toneelteksten van Lode Lagasse (oud-personeelslid Provincie West-Vlaanderen)
- archief van de Paardenkwekersbond van West-Vlaanderen
- archief van Henri Collette (meetkundig schatter van onroerende goederen in West-Vlaanderen)

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: 36 banden
- digitaliseren van kaarten en plannen: 1.975 stukken
 
In afwachting van de ingebruikname van een digitaal depot wordt het gedigitaliseerd archief bewaard op LTO-tapes 
(2,71 TB).

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 meemoo. Meemoo is de naam van de nieuwe organisatie die ontstaan is uit het 
samengaan van VIAA, PACKED en Lukas.
Eind 2020 waren er 2.058 dragers geregistreerd in het meemoo-archiefsysteem. Dit is hetzelfde aantal als in 2019. Het 
aantal gedigitaliseerde dragers is wel flink gestegen: van 945 in 2019 naar 1.989 in 2020. Deze aangroei vloeit vooral voort 
uit het digitaliseren van de dragers DVCAM, DVCPRO, DVD en DVD-R. De totale bestandsgrootte van de gedigitaliseerde 
collectie is afgerond 49 TB (41 TB in 2019). Zie bijlage 4 – overzicht film-/video- en audiomateriaal 2020 in meemoo.

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 55 meter archief van de voormalige 3de Afdeling in zuurvrij verpakkingsmateriaal opgebor-
gen en waar nodig hernummerd.
Er werd een bestandscontrole uitgevoerd in het blok B en de plaatsing van de archiefdozen in de blokken D en B werd 
geoptimaliseerd. 

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

Type 2020 2019 2018 2017 2016

afficheverzameling 79 111 219 457 213

compactdiscverzameling 134 64 275 50 76

gelegenheidsdrukwerk 0 2 7 1 0

filmverzameling 815 15 118 40 18

audioverzameling 1 0 0 1 0

kaart- en planverzameling 2.028 2.090 0 18 1.484

fotoverzameling  

- dia’s 9 10 24 0 275

- dia-afdrukken 0 0 0 0 0

- dia-ekta’s 19 0 247 0 13

- fotocontactafdrukken 17 431 2.097 3.629 884

- fotonegatieven 37 11 0 0 0

- fotonegatief glasplaat 0 52 0 0 0

- fotovergrotingen 1.620 1.901 2.282 1.593 1.478

- fotovergrotingen buitengewoon formaat 8 22 10 1 194

gedrukte collecties 97 1 2 20 0

handbibliotheek

- monografieën 44 34 58 87 56

- tijdschrift- of reeksafleveringen 191 177 1.452 249 207

- eindwerken of thesissen 6 4 2 3 7

- overdrukken 57 6 16 45 18

voorwerpenverzameling 0 8 1 30 0

Totaal 5.162 4.939 6.810 6.224 4.923

Begin 2020 werden er nieuwe interne afspraken gemaakt over het nalezen van records in Probat. Het aantal nagelezen 
records wordt sindsdien niet meer apart geteld.
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1.8.  INTERNE DIENSTVERLENING
De verschillende provinciale diensten kunnen hun al overgedragen dossiers tijdelijk terug opvragen. Elke administratieve 
uitlening wordt geregistreerd en dat levert volgende aantallen op:

Dienst 2020 2019 2018 2017 2016

dienst Personeel & HRM 29 29 25 21 19

dienst Vergunningen 27 33 77 72 136

dienst Waterlopen 24 1 17 2 4

dienst Mobiliteit & Infrastructuur 12 38 26 12 5

dienst Griffie & Fiscaliteit – sectie Griffie 7 4 7 2 1

dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium 6 38 26 12 5

dienst Ruimtelijke Planning 6 10 20 9 18

dienst Gebouwen 6 4 4 1 1

Federale Afdeling 3 4 2 1 0

dienst Communicatie 2 1 0 1 2

dienst Griffie & Fiscaliteit – sectie Belastingen 1 2 0 0 0

Groendienst 1 0 1 0 1

dienst Accommodatie 1 0 0 0 0

dienst Strategie & Ontwikkeling 0 6 0 0 0

dienst Erfgoed 0 1 0 0 0

Westtoer 0 0 4 0 0

dienst Financiën 0 0 2 10 19

kabinet gedeputeerde De Block 0 0 2 0 1

dienst Economie 0 0 1 0 0

provinciedomein De Gavers 0 0 1 0 0

kabinet Gouverneur 0 0 1 0 0

dienst Welzijn 0 0 0 4 0

Gebiedsgerichte Werking-Westhoek 0 0 0 2 0

dienst ICT 0 0 0 1 0

Monumentenwacht West-Vlaanderen 0 0 0 1 0

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

dienst Milieu, Natuur en Water 0 0 0 0 5

kabinet gedeputeerde Vereecke 0 0 0 0 1

dienst Cultuur 0 0 0 0 1

Totaal 125 133 190 140 228

Aantal uitleningen in vergelijking met de voorgaande jaren:
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Er zijn 2 controles uitgevoerd op de achterstallige administratieve uitleningen. Van 16 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 Aantal 
aanvragen

Archiefdozen Archiefmappen

2020 10 2.450 1.500

2019 28 2.440 3.500

2018 44 3.370 8.600

2017 46 2.450 8.500

Er werden 24 aanvragen voor een wettelijk depotnummer behandeld.
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1.9.  DIGITAAL ARCHIEFBEHEER
- digitaal beeldmateriaal:
Het gunningstraject dat de dienst Communicatie opstartte voor de vernieuwing van de software voor het ontsluiten en 
bewaren van digitaal fotomateriaal, resulteerde in de beslissing om voor de volgende 4 jaar een beroep te doen op de soft-
ware van de firma Bynder. Tijdens de migratie van de ‘oude’ software (Mediahaven) naar de nieuwe software was er geen 
invoer mogelijk. Vanaf 1 juli 2020 kon er opnieuw fotomateriaal ingevoerd worden.
Onder het beheer van het redactieteam archief zijn er vervolgens 248 born digital foto’s ingevoerd, vooral afkomstig van de 
educatieve werking van het bezoekerscentrum Bulskampveld (dienst Milieu, Natuur en Water).

- digitaal informatiebeheer: 
In 2020 besliste het provinciebestuur om aan te sluiten op Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). DAV biedt 2 platformen aan 
om afgesloten digitale bestuursdocumenten duurzaam te bewaren en te ontsluiten: het Serieregister en het E-depot. Het 
Serieregister is het centrale register met categorieën van bestuursdocumenten en selectieregels overeenkomstig artikel 
III.82,§2 van het Bestuursdecreet. Het E-depot bevat de digitale bestanden van de bestuursdocumenten die behoren tot 
een serie in het Serieregister. Bij de inrichting van het E-depot wordt gebruik gemaakt van beheersregels om beveiliging 
en raadpleging mogelijk te maken.

Om de series in kaart te brengen werd beslist om per dienst een informatiebeheersplan (IBP) op te maken. Dit IBP geeft 
een overzicht van de series (reeksen van dossiers) die een dienst aanmaakt bij het uitvoeren van haar opdrachten, aan-
gevuld met beheersregels i.f.v. archivering (bewaartermijn en bestemming), privacy (persoonsgegevens), openbaarheid, 
informatieclassificatie en hergebruik. Het IPB moet een zo volledig mogelijk zicht geven op het document-/dossier-/in-
formatiebeheer van de dienst en de (vak)applicatie(s) die daarvoor gebruikt worden. Het IBP is het werkinstrument om te 
achterhalen welke informatie uniek en authentiek is en in aanmerking komt voor opname in het digitaal depot.

Uit intern onderzoek bleek dat een goede dossiervorming binnen het notuleringspakket Cobra al veel informatie capteert 
die digitaal gearchiveerd moet worden. Aangezien de besluitvorming binnen het notuleringspakket vanaf 1 januari 2020 
volledig digitaal verloopt, zal ook de  archivering ervan digitaal verlopen. Het volledige dossier (inclusief de opgeladen do-
cumenten en de digitaal ondertekende documenten) zal niet meer op papier, maar digitaal bewaard worden. Deze digitale 
dossiers vormen het fundament voor de digitale archiveringsstrategie van de diensten en de opmaak van hun IBP’s. 

In 2020 werd er voor de diensten Vergunningen, Ruimtelijke Planning, Financiën en Belastingen een IBP opgemaakt. Voor de 
dienst Erfgoed en de dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking is gestart met de opmaak van een IBP. 

Het projectteam Informatiebeheer (met vertegenwoordiging van het Provinciaal Archief, de dienst ICT, de dienst Griffie & 
Fiscaliteit, de dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium, de dienst Economie en Europese & Internatio-
nale Samenwerking en de dienst Milieu, Natuur en Water) volgde deze ontwikkelingen op tijdens haar vergaderingen op 
17/02/2020 en 16/11/2020.

1.10.  EXTERNE DIENSTVERLENING
Het leeszaalbezoek toont een daling t.o.v. 2020. Dit zal ten dele een gevolg zijn van de coronamaatregelen. Het aantal 
digitale aanvragen neemt toe:
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De volgende tabel toont welke archieven/verzamelingen/reeksen hoeveel keer geraadpleegd werden:

2020 2019 2018 2017 2016

milieuvergunningsdossiers 9 16 45 213 106

voormalige 3de Afdeling 8 5 10 15 9

voormalige 4de Afdeling 6 8 13 5 13

fotoverzameling 5 3 3 7 2

Gemeen Fonds 5 1 0 0 0

Hollands Fonds 4 4 3 13 23

gedrukt archief 4 4 2 9 5

zwembad Kortrijk 4 0 0 0 0

provinciegouverneur 3 18 0 2 2

voormalige 1ste Afdeling 3 16 13 8 18

atlas buurtwegen 3 0 2 1 1

handbibliotheek 2 15 1 2 2

arrondissementscommissariaten 2 1 2 4 2

PMMK 1 2 2 1 0

aannemersbedrijf Verhaeghe 1 1 0 1 0

rampenschade 1 0 0 0 0

Westflandrica 1 0 0 0 0

dienst Cultuur 1 0 2 2 1

voormalige 7de Afdeling 1 0 0 0 0

polders en wateringen 1 0 0 0 0

Westtoer 1 0 1 0 1

dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium 1 0 0 0 0

Sanatorium Sint-Idesbald De Lovie 0 10 1 0 2

militieregisters 0 5 6 6 7

voormalige 2de Afdeling 0 4 1 1 10

inventarissen 0 3 2 1 1

schenking Merlevede 0 3 0 0 0

atlas onbevaarbare waterlopen 0 2 2 0 0

TTO-Noordzee vzw 0 2 8 4 4

2016 2017 2018 2019 2020

Bezoekers Bezoeken Aanvraagbriefjes in de leeszaal Digitale aanvragen via Probat
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2020 2019 2018 2017 2016

architect Camille Van Elslande 0 2 1 0 0

kaart- en planverzameling 0 2 0 1 5

dienst Boekhouding 0 2 0 0 1

Kon. Maatsch. Kweekbevorderen Drafpaard 0 2 0 0 0

Willy Van den Bussche 0 1 4 0 0

dienst Waterlopen 0 1 0 0 0

dienst Griffie & Fiscaliteit 0 1 0 1 0

dienst Personeel & HRM 0 1 0 0 2

Wereldhuis 0 1 0 0 0

filmverzameling 0 0 2 0 0

afficheverzameling 0 0 2 1 0

Zwin Natuur Park 0 0 1 0 0

Provinciale Pensioenkas 0 0 1 0 0

dienst Gebouwen 0 0 1 0 0

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 0 0 1 0 0

School voor Bestuursrecht 0 0 1 0 1

dienst Ruimtelijke Planning 0 0 0 1 0

Vlaams Instituut voor de Zee 0 0 0 1 0

architect Paul Goethals 0 0 0 0 3

dienst Sport 0 0 0 0 1

dienst Welzijn 0 0 0 0 1

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

- anti-mussengilde Dikkebus
- Sint-Martinuskerk Roesbrugge
- foto gedeputeerde
- militieregisters (algemeen) (6)
- personeelsdossier (7)
- tentoonstellingen Constant Permeke
- Napoleon in Brugge
- postkantoor Wervik
- Verwoeste Gewesten
- ’t Veld Ardooie
- akte aankoop Harelbeke (2)
- plannen architect Van Elslande
- kerk Geluveld
- provinciale reglementen (3)
- zwembad Kortrijk
- bioscopen Menen
- akte verkoop Diksmuide
- afvalintercommunales
- chef-kok François Van Hecke
- landbouwbeleid
- schilder Roger Nellens
- akte verkoop Wevelgem
- foto’s Aarsele
- Tweede Wereldoorlog Oudenburg
- gedeputeerde
- kunstwerk Constant Permeke
- waterlopen Zwevezele

- atlas onbevaarbare waterlopen (4)
- provinciaal archivaris
- kerk Vlamertinge
- gezondheidsdienst
- kapel Sint-Andries
- akte aankoop Brugge
- Permekemuseum (2)
- archief Verhaeghe
- polders en wateringen
- Damse Vaart
- foto’s Maurice Antony
- buurtwegen Lichtervelde
- atlas buurtwegen (4)
- Proosdij Brugge
- Provinciaal Hof
- Blankaart Woumen
- Onze-Lieve-Vrouwekerk Brugge
- beeldmateriaal Oostende
- beeldmateriaal vlas (2)
- provincieraadslid Charles Van Lede
- buurtwegen Ichtegem
- beeldmateriaal landbouw
- stadhuis Roeselare
- vluchtelingen Eerste Wereldoorlog (2)
- Provinciaal Gouvernement Brugge
- Villa Madonna Loppem
- linnennijverheid

Dat levert volgende aantallen opzoekingen op:

Er werden 69 vraagstellers doorverwezen naar andere diensten of andere archiefinstellingen omdat het antwoord niet in 
het Provinciaal Archief te vinden was.
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- akte aankoop Lissewege
- project ‘Go West’
- vroedvrouwen
- stadhuis, stadshal, belfort en pastorie Nieuwpoort
- provincieraadslid Jules Vander Heyde
- muziektoernooi 1993
- De Lovie (2)
- volkskundige Karel De Wolf
- bibliotheek Grootseminarie Brugge
- beeldmateriaal Oudenburg

- grondinlijving Torhout
- foto’s eedaflegging provincieraadsleden
- gemeentehuis Geluveld
- foto’s Esenkasteel
- provincieraadsverkiezingen
- milieuvergunningsdossiers (vergunningsdossiers 

betreffende gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde 
bedrijven) (293)

2020

aantal opzoekingen waarvan milieuvergunningsdosiers
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1.11.  ONDERSTEUNING LOKALE ARCHIEVEN 
In het kader van het ‘Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer’ ontving Veurne een 
3de subsidieschijf. Dit reglement is opgeheven op 31 december 2020, behalve voor de nog lopende dossiers. Vanaf 1 janu-
ari 2021 treedt een nieuw subsidiereglement in voege.

In het kader van de begeleiding van de lokale archieven bracht de archiefconsulente een plaatsbezoek aan Veurne  
(14 januari), Diksmuide (14 januari), Wervik (14 juli), Kuurne (3, 8 en 29 september).

Het Provinciaal Archief formuleerde adviezen en antwoorden over kabinetsarchieven, ordenen van archief, postregistra-
tie, materieel archiefbeheer, depotbeheer, openbaarheid van bestuur, selecteren en vernietigen.

In samenwerking met Vonk apb werden de volgende activiteiten georganiseerd:
- vier intervisies:
 o digitaal archiveren (Brugge, 27 januari, 10 deelnemers)
 o omgaan met weerstand (Brugge, 23 juni, 8 deelnemers)
 o samenwerken met partners (online, 29 oktober, 8 deelnemers)
 o Digitaal Archief Vlaanderen (online, 19 november, 22 deelnemers)

- leertraject Opmaak Calamiteitenplan (9 deelnemers) op 11 februari en 20 oktober.

De Gebruikersgroep Probat kwam in 2020 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  
inventarissen aan als excelbestanden. Er werden in totaal 9.102 records geïmporteerd.

1.12.  PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN
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 2020 levert dit volgend  
cijfermateriaal op:

aantal  
pagina-weergaven

Themapagina ‘Archief’ 561

Detailpagina ‘Provinciaal Archief’ 1.444

Detailpagina ‘Archiefnetwerk Probat’ 765

Detailpagina ‘West-Vlaams Archievenplatform (WAP)’ 170

Detailpagina ‘Subsidie voor lokale archieven in West-Vlaanderen’ 95

Detailpagina ‘Bronnen en publicaties voor onderzoek’ 415
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Het Provinciaal Archief informeert de provinciale diensten onder meer via het intranet. De nieuwe versie van de selectie-
lijst en van het calamiteitenplan werden op het intranet gepubliceerd.

Met het oog op een nieuwe Probat-website (www.west-vlaanderen.be/probat) zijn er opnieuw een aantal analyses ge-
beurd. Er is een nieuw design (ontwerp) opgemaakt en de nieuwe zoekfunctionaliteit werd uitvoerig getest.

De Probat-website telde tussen 1 januari en 31 december 29.308 gebruikers. Gedigitaliseerde documenten worden zo 
snel mogelijk online raadpleegbaar gemaakt. Stand van zaken van het aantal gedigitaliseerde bestanden op 31 december 
2020:

- militieregisters: 1.311 records
- afficheverzameling: 4.874 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. 

Er werd meegewerkt aan volgende tentoonstellingen door het ter beschikking stellen van documenten uit het provinciaal 
archief:

- ‘Feniks: de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog’ (In Flanders Fields Museum, Ieper)
- ‘Feniks: Kuren op het Kasteel. Tuberculose na de Eerste Wereldoorlog’ (De Lovie, Poperinge)
- ‘Duizend bommen en granaten! Oorlogsschade in West-Vlaanderen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog’ (West-

Vlaams Archievenplatform, rondreizende tentoonstelling).

1.13.  PUBLICATIES
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 21 (februari 2020) nr. 1 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 21 (april 2020) nr. 2 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 21 (juni 2020) nr. 3 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 21 (september 2020) nr. 4 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 21 (oktober 2020) nr. 5 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 21 (december 2020) nr. 6 (digitaal).
- M. De Vos, De Eerste Wereldoorlog. Wederopbouw, in ‘Duizend bommen en granaten! Oorlogsschade in West-Vlaanderen 
tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog’, (Brugge, 2020), 28-30.
- T. De Waele, Het bedrijfsarchief Maerten-Delporte (Beselare) in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen, in ‘Contempo-
ranea’, jg. 42 (2020) nr. 2.
- T. De Waele, Archief van N.V. Verhaeghe Algemene Bouwonderneming, in ‘Contemporanea’, jg. 42 (2020) nr. 3.
- ‘Provinciaal Archief – Provinciale Archiefcommissie. Jaarverslagen 2019’, (Brugge, 2020) 31 blz.

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
Als gevolg van corona is de archiefcommissie in 2020 niet samengekomen.
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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 3. ORGANOGRAM – SECTIE ARCHIEF
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BIJLAGE 2. ORGANOGRAM – DIENST GRIFFIE & FISCALITEIT
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COLOFON
Samenstelling:
Provinciaal Archief West-Vlaanderen

Foto’s van de vrijwilligers:
Spotting Bruges en Nancy Maertens

Vormgeving:
Victor Vebeure - Grafische Dienst Provincie West-Vlaanderen

Wettelijk depotnummer:
D/2021/0248/02

BIJLAGE 4. OVERZICHT AUDIOVISUEEL MATERIAAL 2020
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Provinciaal Archief West-Vlaanderen
Gistelse Steenweg 528  I  8200 Sint-Andries
T 050 40 72 90
archiefdienst@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/archiefdienst
www.west-vlaanderen.be/probat


