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Waarom parochiearchieven bewaren?

 Wettelijke en canonieke verplichting voor resp. 
archieven van kerkfabrieken en pastoraal archief

 Administratief belang

 Historische / culturele / emotionele waarde

 Financiële waarde



Un tableau de tri pour les archives 
paroissiales: nécessaire et urgent
 Les archives paroissiales: un patrimoine 

culturel menacé 

 Contexte: réorganisation de la pastorale 
(fusion ou suppression de paroisses, création 
de zones pastorales, fédérations de 
paroisses…)

 Un outil de gestion d’archives s’impose pour 
les fabriciens et les responsables pastoraux 



De selectielijst: waartoe dient hij?

 Niet: een archiefschema voor archivarissen 
of onderzoeksinstrument voor historici

 Wel: een beheersinstrument voor lokale 
verantwoordelijken van kerkfabrieken en 
parochies

 Doel: via systematische selectie de bewaring 
garanderen van historisch waardevolle 
archieven en archieven die wettelijk of 
canoniek bewaard moeten worden



Een integrale benadering van 
lokale kerkarchieven

 Kerkfabriek en parochie: twee archiefvormers 
met elk een eigen juridisch statuut, maar 
onlosmakelijk verbonden 

 Daarom: één selectielijst voor archief van de 
kerkfabriek én pastoraal archief 





Le tableau de tri: structure

 Trois sections: 
 fabrique d’église (p. 10-13)
 paroisse (p. 14-17)
 autres associations paroissiales / personnes 

privées (p. 18)
 Tous les types de documents produits par 

une fabrique d’église/paroisse
 Délai de conservation indiqué pour chaque 

catégorie de documents





De selectielijst: hoe gebruiken?

 Code van iedere archiefreeks
 Naam van de archiefreeks
 Definitieve bestemming: bewaren (B) of 

vernietigen (V)
 Bewaartermijn of andere informatie
 Consultatievoorwaarden



Eglise et Etat: un combat 

 Le tableau de tri a été élaboré par
 les archivistes des Archives de l’Etat
 les archivistes diocésains des diocèses en 

Flandre et de l’archevêché
 KADOC-KU Leuven et CRKC
 francophones et néerlandophones

 Le tableau de tri a été approuvé par
 l’Archiviste général du Royaume
 La Conférence épiscopale de Belgique



De selectielijst: verspreiding

 Nederlandstalige en Franstalige versie

 Digitaal en op papier

 Verspreiding onder alle parochies 
(kerkfabrieken en pastorale 
verantwoordelijken) van de acht Belgische 
bisdommen


