
HET RIJKSARCHIEF 
 

werft aan 
 

2 wetenschappelijke medewerkers - historici (m/v) 
voor het IUAP projet « Justice & Populations » 

 
CONTEXT 

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een 
wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, die deel uitmaakt van de Programmatorische 
Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te 
Brussel en uit de 18 Rijksarchieven verspreid over het gehele land. 
 
Het Rijksarchief oefent toezicht uit op de goede bewaring van de archieven die door een overheid werden tot 
stand gebracht en beheerd. Het geeft in dit verband richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, 
organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van 
archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer binnen een overheidsbestuur. 
 
Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en 
rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, 
politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, enz. die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in het maatschappelijk leven). Zij ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische 
normen worden overgedragen. 
 
Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van 
bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 18 
studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening 
via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de instellingen. 
 

HET PROJECT 

 
Het IUAP (Interuniversitaire Atractiepool) project Justice and Populations, The Belgian Experience in 
international perspective, 1795-2015 wordt gefinancierd door het Federale Wetenschapsbeleid. Deze brengt 14 
partners samen: 8 Belgische universiteiten (UCL, UGent FUSL, ULB, VUB, KULeuven, FUNDP en Université de 
Liège), 3 buitenlandse universiteiten (Université de Lille 2, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en 
de Humboldt Universität Berlijn), het SOMA, de Koninklijke Militaire School en het Rijksarchief.  
De participatie van het Rijksarchief heeft tot doel om de archieven te verwerven en te inventariseren die 
onmisbaar  zijn voor de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek in dit domein. 
 
 

VACATURE N°1 – OVERDRACHT ARCHIEVEN MILITAIR GERECHT (1944-2003) 
 

TAKEN 

Het hoofddoel is het conceptualiseren, organiseren en begeleiden van de overdracht van de archieven van het 
militair gerecht (vonnisboeken, notitieregisters, registers van strafuitvoering, fichesystemen en de zgn. 
‘administratieve en documentatiedossiers’) uit de periode 1944-2003 van het Justitiepaleis in Brussel naar het 
Algemeen Rijksarchief-2 : 
 

 Selectie van het archief op basis van de nieuwe selectielijst voor de rechterlijke macht. 

 Ordening, beschrijving en duurzame verpakking van het archief, begeleiden van een mobiele 
archiefploeg. 

 Ordening en beschrijving van de fichesystemen, formuleren van een visie voor hun digitalisering en de 
integratie van de metadata in een digitaal zoeksysteem. 



 Organiseren en begeleiden van de verhuis door de verhuisploeg van het Rijksarchief. 
 

PROMOTOR 

Joachim Derwael, Diensthoofd in het Algemeen Rijksarchief – 2. Depot Joseph Cuvelier. 
 

PLAATS VAN TEWERKSTELLING 

De administratieve zetel van het project is gevestigd in het het Algemeen Rijksarchief – 2, Hopstraat 26-28, 1000 
Brussel. 
 

DIPLOMA 
 

 Diploma licentiaat/master in de geschiedenis, gespecialiseerd in de geschiedenis van de moderne of 
hedendaagse tijd 

 Een diploma van master in de archiefwetenschappen of een gelijkwaardige ervaring is een groot 
pluspunt. 

 

Andere vereisten 

 Een goede kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven, is een groot pluspunt 

 Ervaring met selectie van archief, logistieke uitdagingen en digitale zoekinstrumenten is ook een groot 
pluspunt.  

 

Profiel - Vaardigheden 

 U heeft zin voor verantwoordelijkheid. 

 U bent resultaatsgericht. 

 U bent discreet en loyaal. 

 U bent communicatievaardig. 

 U heeft een systematische en gestructureerde werkstijl. 

 U heeft een goed analytisch vermogen. 

 U kan zelfstandig werken en zelfstandig het werk organiseren maar ook binnen een groep 

functioneren en leiding geven. 

 

SELECTIEPROCEDURE 
 
Voor meer informatie omtrent de te vervullen functie het project kan u terecht bij de promotor van het 
project. (Joachim.Derwael@arch.be) 
  
Voor informatie omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de dienst HRM (02/548.38.12) van het 
Algemeen Rijksarchief. 
 
Kandidaten worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief en een curriculum vitae, uiterlijk op uiterlijk op 
MAANDAG 6 JUNI 2016 exclusief te richten aan de dienst HRM van het Rijksarchief, Algemeen Rijksarchief, 
Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel, hetzij per post, hetzij via mail (pers@arch.be).   
 
Een eerste selectie zal plaats vinden op basis van uw CV. Nadien zal u eventueel uitgenodigd worden voor een 
mondelinge en/of schriftelijke selectieproef op DONDERDAG 9 JUNI 2016. Om te slagen voor deze proeven 
moet de kandidaat minsten 12 op 20 punten behalen. 

mailto:pers@arch.be


 
VACATURE N°2 – ONTSLUITING VAN JURIDISCHE ARCHIEF 

 

TAKEN 

Het hoofddoel is het opstellen en publiceren van onderzoeksinstrumenten die online beschikbaar zullen 
worden, waardoor het historisch belang van de beschreven archiefbestanden tot hun recht komen. De 
medewerker zal specifiek worden belast met de volgende taken: 
 

 Openen voor het onderzoek van het archief van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij 
(20

ste
 eeuw). 

 Openen voor het onderzoek van het archief van de balie van Brussel (19
de

 en 20
ste

 eeuw). 

 Openen voor het onderzoek van de dossiers van correctionele dossiers van het Hof van Beroep van 
Brussel (eerste helft 20ste eeuw).  

 

PROMOTOR 

Dr. Harald Deceulaer, Diensthoofd in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) 
 

PLAATS VAN TEWERKSTELLING 

De administratieve zetel van het project is gevestigd in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht), Demetskaai 7, 1070 
Brussel. 
 

DIPLOMA 
 

 Diploma licentiaat/master in de geschiedenis, gespecialiseerd in de geschiedenis van de moderne of 
hedendaagse tijd 

 Een diploma van master in de archiefwetenschappen of een gelijkwaardige ervaring is een groot 
pluspunt. 

 

Andere vereisten 

 Een goede kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven, is een groot pluspunt 

 Kennis van de instellingen van de 19
de

 en 20
ste

 eeuw en ervaring met juridische bronnen is een groot 

pluspunt. 

 Een goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access) 

 

Profiel - Vaardigheden 

 U heeft zin voor verantwoordelijkheid. 

 U bent resultaatsgericht. 

 U bent discreet en loyaal. 

 U bent communicatievaardig. 

 U heeft een systematische en gestructureerde werkstijl. 

 U heeft een goed analytisch vermogen. 

 U kan zelfstandig werken en zelfstandig het werk organiseren maar ook binnen een groep 

functioneren en leiding geven. 

 



SELECTIEPROCEDURE 
 
Voor meer informatie omtrent de te vervullen functie het project kan u terecht bij de promotor van het 
project. (Harald.Deceulaer@arch.be) 
  
Voor informatie omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de dienst HRM (02/548.38.12) van het 
Algemeen Rijksarchief. 
 
Kandidaten worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief en een curriculum vitae, uiterlijk op MAANDAG 6 JUNI 
2016 exclusief te richten aan de dienst HRM van het Rijksarchief, Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2-6, 
1000 Brussel, hetzij per post, hetzij via mail (pers@arch.be).   
Een eerste selectie zal plaats vinden op basis van uw CV. Nadien zal u eventueel uitgenodigd worden voor een 
mondelinge en/of schriftelijke selectieproef op DONDERDAG 9 JUNI 2016 in het Algemeen Rijksarchief. Om te 
slagen voor deze proeven moet de kandidaat minsten 12 op 20 punten behalen. 
 

 

 

WERKSVOORWAARDEN 

 

WIJ BIEDEN 

 Contract van bepaalde duur van 6 maanden - 1 september 2016 tot en met 28 februari 2017 (38 uren 

week).  

 Glijdend uurrooster. 

 Niveau SW10: 21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR bruto jaarloon niet geïndexeerd 
Netto salaris: +/- 1700 EUR netto zonder anciënniteit  
Niveau SW11: 25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR bruto jaarloon niet geïndexeerd 
Netto salaris: +/- 2050 EUR netto zonder anciënniteit (minimum 2 jaar, voor de dienst nuttige, 
professionele wetenschappelijke ervaring vereist). 

 
VOORDELEN 
 

 gratis openbaar vervoer woon-werk verkeer 

 mogelijkheid tot korting voor een hospitalisatieverzekering 

 minimum 26 dagen jaarlijks verlof per voltijds werkjaar 

 mogelijkheid tot recupereren van overuren 

 extra voordelen via www.fedplus.be  
 

TAAL REGIME 
 
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, bij 
toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken. 
 

mailto:pers@arch.be
http://www.fedplus.be/

