Raadpleging
De archieven zijn enkel raadpleegbaar
na afspraak.
• Alle parlementaire documenten zijn
ook in een digitale versie beschikbaar op www.vlaamsparlement.be.
• Geluids- en beeldopnames worden
via www.vlaamsparlement.be ter
beschikking gesteld of kunnen u
worden toegezonden.
• De openbaarheid van de archieven
van het Vlaams Parlement wordt
geregeld door het archiefreglement
op www.vlaamsparlement.be.
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Het archief van het
Vlaams Parlement

In het archief van het Vlaams
Parlement wordt het verleden van
de Vlaamse democratische instelling
bij uitstek zorgvuldig bewaard. De
oudste archiefstukken gaan terug tot
7 december 1971, de dag waarop
de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap, de allereerste
voorloper van het Vlaams Parlement,
werd geïnstalleerd.

Meer dan een verzameling papier

Een unieke locatie

Uw Vlaamse
volksvertegenwoordigers

Het archief van het Vlaams Parlement
is multimediaal: het bevat een
uitgebreide collectie geschreven
bronnen, maar ook foto's, plannen,
voorwerpen en geluids- en
beeldopnames, persknipsels, enz.

Het archief is ondergebracht in de
kelders van het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers, het
voormalige Postchequegebouw.

De Biografische dienst is een
bijzonder onderdeel van het
Archief: die beheert gegevens en
documentatie over de Vlaamse
volksvertegenwoordigers. Een groot
deel van die gegevens zijn op te
zoeken op www.vlaamsparlement.be.

Toen Victor Bourgeois dit gebouw in
1937 ontwierp, voorzag hij het van

De koffer van de voorlopige
Gewestraad
In de jaren 70 van de vorige
eeuw vergaderde de voorlopige
Vlaamse Gewestraad (die
later volledig zou opgaan in
het Vlaams Parlement) in
Mechelen. In deze koffer werden
voor elke vergadering de
vergaderdocumenten van Brussel
naar Mechelen getransporteerd…

Gedocumenteerd verleden
Wat zit er onder andere in het
archief?
• de verslagen van wat in de plenaire
vergaderingen en in de commissievergaderingen is gezegd en beslist
• de documenten die de Vlaamse
volksvertegenwoordigers en de
ministers gebruiken bij hun taken in
het parlement
• beeld- en geluidsopnames van
vergaderingen

• alle parlementaire vragen die de
volksvertegenwoordigers gesteld
hebben aan de Vlaamse Regering
• de dossiers van de commissies, met
documentatie over werkbezoeken
en reizen, briefwisseling, e.d.
• het archief van de beleidsinstanties
en de administratie van het
parlement
• het archief van de evenementen en
tentoonstellingen, georganiseerd
door het Vlaams Parlement
• foto's van politici

een schuilkelder. Die kelder kon 3000
personen herbergen en werd voorzien
van 30 bunkers, twee doucheruimtes,
een kleine ziekenzaal en een
commandopost.
Vandaag is deze ruimte volledig
omgebouwd en aangepast tot
archiefruimte: zo werden alle vloeren
en wanden behandeld om stofvorming
tegen te gaan.
In die sterk beveiligde plaats bevindt
zich het grootste gedeelte van het
parlementaire archief. In totaal kan
hier meer dan 2,5 km archief worden
bewaard.
Naast deze bunkers beschikt het
archief over steeds meer digitale
opslagcapaciteit. Het sterk groeiende
elektronische archief - er wordt tot 1
terrabyte per jaar verzameld - wordt
in een digitaal depot opgeslagen.

Daarnaast beheert de Biografische
dienst ook persknipsels en ander
biografisch materiaal over alle leden
van het Vlaams Parlement.

