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medewerker per vier volksvertegenwoordigers van één fractie. Zij leggen documentatie en dossiers 
aan over politiek belangwekkende onderwerpen, die samen vaak de indruk geven van een 
rubriekenstelsel. Die dossiers zijn echter steeds zaakgebonden, aangezien ze aan de basis van het 
wetgevend werkproces van de parlementairen liggen.  
 
Inhoudelijke beslissingen neemt een fractie meestal tijdens de bekende fractievergadering, maar 
daarnaast kent een fractie nog een heel apparaat vergaderingen en medewerkers die eveneens aan 
het parlementaire proces voorafgaan. Hiervoor baseerde dit onderzoek zich vooral op de CVP-
CD&V–fractie in het Vlaamse Parlement en haar voorgangers, maar je kan er vanuit gaan dat de 
andere fracties op een gelijkaardige manier te werk gaan. Het fractiebureau bijvoorbeeld bespreekt 
de interne huishouding van de fractie, maar kan ook uitgebreid worden met de promotoren7 en de 
commissievoorzitters, die samen een college van inhoudelijke en politieke experten in een 
bepaalde materie vormen. De fractieleden binnen een commissie komen eveneens geregeld samen, 
terwijl er ook talloze interne en externe werk- en studiegroepen gevormd kunnen worden.  
 
Archief als minste zorg 
 
Een fractie, steeds onder leiding van een fractievoorzitter (parlementair) en een fractiesecretaris, is 
duidelijk een dynamische instelling. Bij de ordening van het archief moet echter steeds een 
onderverdeling naar herkomst gebeuren, wat niet altijd eenvoudig lijkt. Het fractiearchief bevat 
strikt genomen geen archief van de fractieleden8, maar wel de documenten van de fractiesecretaris 
en de fractiemedewerkers. Desalniettemin raakt het archief van politici zeer makkelijk vermengd 
met het archief van de wetenschappelijke medewerkers. De documenten van de fractiesecretaris, 
die zich in sommige materies zodanig bekwaamt dat ook hij de documenterende rol van een 
wetenschappelijke medewerker aanneemt, bevatten niet alleen enkele interessante reeksen 
verslagen van de diverse vergadertypes binnen een fractie, maar ook de correspondentie met 
onder andere de moederpartij en de politieke studiedienst, financiële stukken en het 
personeelsbeleid. De dossiers van de wetenschappelijke medewerkers komen vaak ook dicht in de 
buurt van wat archieftechnisch documentatie wordt genoemd. Het is ook niet altijd duidelijk of een 
dossier effectief gebruikt werd in het parlementaire werk.  
 
L’histoire réclame la conservation”, werd in één van de eerste archiefwetten gesteld na de Franse 
Revolutie9. Hoewel politici sinds de Witte Mars bij openbaarheid van bestuur en de nieuwe politieke 
cultuur zweren, om zo de “kloof tussen de burger en de politiek” te dichten, bleken ze verre van 
gewillig om de activiteiten van hun politieke verenigingen te documenteren en beschikbaar te 
stellen voor onderzoekers. Uit onderzoek voorafgaand aan de verhandeling bleek dat de 
fractiesecretariaten in het Vlaamse Parlement alvast niet wakker lagen van hun archiefschatten, 
maar door de snelheid en de complexiteit van hun politieke werking vaak uitblonken in nalatigheid 
op vlak van archiefbeheer en archiefzorg. Enkel fracties van de CVP-CD&V, SP-Spa en de vroegere 
VU hebben voor 2006 archief overgedragen naar respectievelijk het Kadoc, het Amsab – Instituut 
voor Sociale Geschiedenis en het ADVN. Hoopvol is wel, dat wanneer de fractie op het federale 
niveau dit doet, de zusterfractie op Vlaams niveau het voorbeeld meestal volgt. 
 
De problemen in verband met archiefbeheer worden ook zelden ervaren, hoewel het ideaal van een 
goede, geordende en toegankelijke staat mijlenver van de realiteit staat. Een archiefkamer geeft 
dan ook meestal de indruk de vergeetkamer te zijn. Meerdere fractiesecretarissen wezen er 
verontschuldigend op dat de fractie in haar dagelijkse activiteiten steeds minder moet terugkeren 
naar die archiefkamer, aangezien veel parlementaire documenten digitaal worden bewaard. Dat die 
bewaring niet tijdloos is stellen ze blijkbaar pas vast, wanneer ze een “intern en minder recent 
document of dossier”, digitaal al gauw verloren gegaan, in de ontoegankelijke archiefkamers 
moeten opdiepen. Aan een duidelijke klassering van de dossiers, die latere opzoekingen zou 
vergemakkelijken, wordt geen tijd verspild. In de fracties heerst bij gebrek aan reglementering ook 
heel wat willekeur over de behandeling van hun documenten. Eén fractie bekent dat er regelmatig 
vernietigingen gebeuren, een andere vermengt bewust het eigenlijke fractiearchief met het archief 
van de fractieleden. Slechts één fractie ordent haar archief nauwgezet, maar diezelfde fractie sluit 
een overdracht naar een archiefinstelling helemaal uit. 
 
Waarde en belang van fractiearchieven 
 
Nochtans bevindt er zich uniek archiefmateriaal in de fractiearchieven. Uit een selecte vergelijking 
met de privé-archieven van politici blijkt dat die slechts zelden volledige series van de notulen van 
de fractievergaderingen bijhouden. Voor historische en politieke vorsers, die de werking van een 
fractie of het verloop van een bepaald parlementair dossier willen doorgronden, bevat het 
fractiearchief dus het interessantste en meest volledige bronmateriaal. Op de vraag wie best het 



archiefbeheer van statisch fractiearchief op zich moeten nemen, de parlementaire of de 
privaatrechterlijke archiefinstellingen, geeft de praktijk een antwoord. De parlementaire archieven 
bewaren in de regel geen privaatrechterlijke archieven, maar willen zich wel bereid tonen om de 
fracties met advies bij te staan in het archiefbeheer. De privaatrechterlijke archiefinstellingen zoals 
het Kadoc, het Amsab-ISG, het ADVN en het Liberaal Archief nemen dit statische archief graag 
over.  
 
De vraag kan gesteld worden of de vele bulkdossiers die een fractiemedewerker aanlegt wel 
bewaard moeten worden. De historische waarde is vaak klein. Er is echter wel een andere, 
bijkomende reden om bepaalde dossiers te bewaren, en deze reden valt onder de soms vage 
termen van “nieuwe politieke cultuur.” Hierbij moeten vooral de openbaarheid van bestuur en 
transparantie van het beleid tegenover de burgers in rekenschap gebracht worden. Als een 
parlementaire instelling volledig en volwaardig ten dienste staat van de burger, die kritisch de rol 
van kiezer op zich heeft genomen, dan moet ze ook haar democratische gezag legitimeren10. Die 
burger wil niet alleen een kwalitatief goed bestuur in ruil voor zijn belastingsgeld, maar wil ook 
dichter betrokken worden bij een transparant beleid door meer overleg en inspraak. Het archief 
legt dan ook de manier waarop dat beleid tot stand is gekomen bloot: de burger kan ontrafelen 
met wie de fractie heeft overlegd in heikele dossiers, wie volwaardige inspraak heeft gehad en wie 
welke (cruciale) beslissingen genomen heeft. De burger moet echter wel steeds uitgaan van een 
concrete materie waarvoor hij een grote belangstelling heeft: zoniet zal hij verdwalen in de grote 
hoeveelheid vaak technische bestuursdocumenten. 
  
Archiefmateriaal heeft hierbij het grote nadeel dat ze deze democratische legitimatie slechts met 
terugwerkende kracht mee kan helpen vervullen, waardoor hier niet gesproken kan worden van 
echte directe openbaarheid van bestuur. Vooraleer de burger de politieke verantwoordelijken kan 
evalueren aan de hand van hun bestuursdocumenten, is er met name een overdracht naar en een 
deskundige en essentiële ontsluiting in een archiefinstelling nodig. Pas daarna kunnen de 
archiefbescheiden aan de burger ter beschikking gesteld kunnen worden. Zoniet zijn de grote 
hoeveelheden documenten niet alleen onvatbaar voor de burger, maar ook en vooral 
ontoegankelijk.  
 
Een (vlugge) inventarisatie en adequate terbeschikkingstelling van het archief staat of valt echter 
steeds met een degelijke archiefzorg én -beheer door de archiefvormer zelf. Dat deze dynamische 
fase veel beter kan in het geval van politieke fracties, staat als een paal boven water. Door een 
volledig gebrek aan dwingende wetgevende maatregelen, dreigen - ironisch genoeg - de 
archiefbestanden van de privaatrechtelijke verenigingen van wetgevers verloren te gaan of 
voorgoed verminkt te worden. De grote privaatrechtelijke archiefinstellingen hebben van hun kant 
te weinig stokken achter de deur om een degelijke archiefvorming en een verantwoord dynamisch 
archiefbeheer te eisen van de politieke fracties. De archiefwetgeving bevat heel weinig bepalingen 
wanneer het gaat om politiek archief, zodat de status van deze archiefbestanden onduidelijk blijft. 
De partijen en de politici dragen regelmatig over aan de privaatrechterlijke archiefinstellingen in 
Vlaanderen, maar het lijkt erop dat de fractiearchieven door de mazen van het net blijven vallen11.  
 
De bestudering van politieke fracties door de geschiedwetenschap en de politieke wetenschappen 
werd voorlopig links gelaten. Vaak worden fracties als de zwakke broertjes beschouwd tussen de 
machtigere partijbureaus en ministeriële kabinetten. Stilaan wordt enerzijds wel erkend dat het 
bestuderen van de activiteiten en de besluitvorming van een fractie meer dan een schijnbaar 
nutteloos tijdverdrijf zou zijn. “Precisely because of their irrelevance, the study of the ‘weak’ 
parliamentary party groups is worthwhile, as it further illuminates the degeneration of the Belgian 
polity from a parliamentary monarchy to an oligoplastic partitocracy12.” Anderzijds moet worden 
vastgesteld dat het parlementaire leven vandaag moeilijk ingebeeld kan worden zonder politieke 
fracties. De werkzaamheden van een parlement en een regering worden aangegeven door de 
erkende fracties en de ministeriële kabinetten. De fracties spelen bovendien ook inhoudelijk een 
cruciale rol door het stroomlijnen van het parlementaire stemgedrag. Ze zijn bovendien meer dan 
het verlengde van de politieke partijen in het parlement. Uitzonderlijk verkondigt de fractie zelfs 
een andere mening dan de partij, omdat ze dichter betrokken is bij de besluitvorming of omdat ze 
in een directer contact met een drukkingsgroep of organisatie stonden. Een beter archiefbeheer 
zou uiteindelijk haar rol in deze materies duidelijker en vollediger kunnen verantwoorden. 
 
 



                                                 
1 Op dit moment wordt wel een doctoraatsverhandeling voorbereid door drs. Frederik Verleden 
(promotor is prof. dr. E. Gerard) aan het Centrum voor Politicologie te Leuven over politieke 
fracties in het Belgische Parlement tussen 1918 en 1970. Op het vlak van een 
archiefwetenschappelijke literatuur valt enkel de verhandeling van Koen Adriaensen te noemen: 
ADRIAENSEN, K. Voorstel tot ordening van het dynamische archief van de VU&ID21-fractie. 
Eindverhandeling Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer VUB. Brussel, 2000. 
2 Voor de website van deze sectie, zie: 
http://www.ica.org/body.php?pbodycode=SPP&plangue=eng (14/3/2007) 
3 LAUREYS, V. “The archives of the parliamentary political groups in Belgium.” In: BUCHSTAB, G. 
Parteien im Parlament : Fraktionsakten in europäischen Partei- und Parlamentsarchiven. 
Conference of the section of archives and archivists of parliaments and political parties in the 
International council on archives, Budapest, 17-19 november 1995. Sankt-Augustin, 1995, 19-22; 
STEENHAUT, W. “Die Bedeutung der parlementarischen Fraktionsarchive für die politischen 
Parteien und Parlemente am Beispiel der Sozialistischen Partei in Flandern.” In: BUCHSTAB, G. 
Parteien im Parlament, 23-27. 
4 STEENHAUT, W. “Die Bedeutung der parlementarischen Fraktionsarchive”, 25. 
5 VAN MIERLOO, W. Fractievoorzitters van de Vlaamse partijen: een vergelijkend onderzoek van 
het carrièreverloop. Onuitgegeven Verhandeling Lic. Pol. Wts. Leuven, 2003, 9-10. 
6 GERARD, E. De Katholieke Partij in crisis. Partijpolitiek leven in België (1918-1940). Leuven, 
1985, 122-124. 
7 Een politieke promotor is de leider van de fractie in een parlementaire commissie. 
8 Zij hebben meestal ook een eigen administratieve medewerker die ook over de documenten 
waakt die in verband staan met andere mandaten en functies. 
9 “Instructions préliminaires.” Ordonnantie van 5 germinal VI (25 maart 1798) van de minister van 
Financiën betreffende de schifting van archief in het Archiefwezen van de Verenigde 
Departementen. WYFFELS, F. De archiefwetgeving van de Franse periode 1788-1814. Brussel, 
1987, 69. 
10 Dit is ten zeerste noodzakelijk wanneer de politici de burger willen beschouwen in hun “nieuwe 
politieke cultuur” als een sociaal verantwoordelijke producent van maatschappelijke meerwaarde. 
Zie MAES, R., red. Democratie, Legitimiteit, Nieuwe Politieke Cultuur. Leuven, 1997, 91- 105 en 
elders. 
11 Fractiearchieven zijn vergelijkbaar met de archieven van de ministeriële kabinetten, net omdat er 
over hen geen bepalingen zijn opgenomen in de Archiefwet van 1955. In feite zijn ze nog steeds 
privaatrechterlijk, ondanks hun publiekrechterlijk karakter. Zowel de archiefzorg als het 
archiefbeheer laten ondertussen te wensen over.  
12 DE WINTER, L. DUMONT, P. “PPGs in Belgium. Subjects of partitocratic dominion.” In: HEIDAR, 
K. KOOLE, R., red. Parliamentary Party Groups in European Democracies. Political Parties behind 
closed doors. Londen – New York, 2000, 124. PPGs staan voor Parliamentary Party Groups, de 
Engelstalige omschrijving van politieke fracties. 


