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PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

23 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de
integratie van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij (CEGESOMA) in het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de
Provinciën

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;
Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 419, gewijzigd bij de programmawet (I)
van 26 december 2015;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot vaststelling van de opdrachten van het
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de
wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij";
Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 2011 tot aanduiding van de leden van de
Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij";
Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2013 tot aanwijzing van de leden van het
Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij";
Overwegende het advies van de wetenschappelijke raad van het Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën, gegeven op 13 maart 2014;
Overwegende het advies van de wetenschappelijke commissie van het Studie- en
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij; gegeven op 14 maart 2014;
Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Finan-ciën, gegeven op 21 maart 2014 en op 20 oktober
2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 november 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast voor Ambtenarenzaken, gegeven op 25 januari
2016;
Gelet op het protocol nr. 162/1 van 10 februari 2016 van het Sectorcomité I - Algemeen Bestuur;
Gelet op het advies nr 59.094/1 van de Raad van State, gegeven op 12 april 2016 met toepassing van
artikel 84, § 1, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :
- "CEGESOMA" : het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij;
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- "instelling" : het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.
Art. 2. Het CEGESOMA wordt geïntegreerd in de instelling waarvan het de vierde operationele
directie wordt onder de naam "CEGESOMA" met behoud van zijn specifieke opdrachten.
Het CEGESOMA blijft gehuisvest in de gebouwen gelegen te 1070 Anderlecht, Luchtvaartsquare 29
en te 1190 Vorst, Belgradostraat 15, met de hem voor zijn werking ter beschikking gestelde uitrusting,
te weten het meubilair, de hardware en de software, de al dan niet wetenschappelijke uitrusting, de
bibliotheek, de archiefstukken en het audiovisueel materiaal.
Art. 3. Tenzij in dit besluit anders wordt bepaald, neemt de instelling de rechten en plichten over van
het CEGESOMA, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit lopende en komende
rechtsprocedures.
Art. 4. De in de bijlage opgesomde personeelsleden worden overgenomen samen met het meubilair,
het materiaal, de wetenschappelijke uitrusting en het wetenschappelijk patrimonium, de werken en de
tijdschriften die hun ter beschikking zijn gesteld in het CEGESOMA voor de uitoefening van hun
functie.
Art. 5. De wetenschappelijke commissie van het CEGESOMA, zoals samengesteld op de datum van
de inwerkingtreding van dit besluit, wordt beschouwd als een gespecialiseerd wetenschappelijk
comité van de instelling in de zin van artikel 7, § 7, van het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot
vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen.
Haar leden worden beschouwd hun eerste mandaat van zes jaar uit te oefenen vanaf de datum van hun
aanstelling als leden van de wetenschappelijke commissie.
HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen
Art. 6. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot vaststelling van de opdrachten
van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, waarvan de bestaande tekst paragraaf
1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende :
" § 2. Het Rijksarchief is, via de operationele directie CEGESOMA, ook belast met :
1° het oprichten van een wetenschappelijk kenniscentrum over oorlogen en conflicten in de 20e eeuw,
in internationaal perspectief en met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke relevantie en de
herinnering;
2° het verrichten en verspreiden van wetenschappelijk onderzoek over die materie;
3° het verwerven en ontsluiten van audiovisueel, archief- of bibliotheekmateriaal vanuit die
thematische invalshoek;
4° het uitvoeren van en deelnemen aan publiekshistorische projecten, onder meer in de vorm van
conferenties, publicaties, tentoonstellingen, websites en andere media;
5° het oprichten van en deelnemen aan overleg- en informatieplatformen tussen de netwerken van
professionele historici van de hedendaagse tijd, universitaire vakgroepen, wetenschappelijke
instellingen, erfgoedinstellingen en musea, zowel in binnen- en buitenland.".
Art. 7. § 1.- Opgeheven worden :
- artikel 1, 16° van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van bijkomende of
specifieke opdrachten in de Federale Overheidsdiensten, de Programmatorische federale
Overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen alsook in sommige instellingen van openbaar
nut;
- het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze
van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij" (SOMA);
- het ministerieel besluit van 8 juli 2011 tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke
Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij" (SOMA);
- het ministerieel besluit van 4 september 2013 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité
van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (SOMA).
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§ 2.- Het ministerieel besluit van 4 september 2013 als bedoeld in § 1 wordt opgeheven de dag na de
goedkeuring door het beheerscomité van de rekeningen van het CEGESOMA voor het jaar 2015.
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.
Art. 9. De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 23 mei 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
Johan Van Overtveldt
De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,
Elke SLEURS
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Hans Boers
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Mélanie Bost
F
Chef de Travaux
Alain Colignon
F
Premier Assistant
Ambar Geerts
F
Assistante
SW10
Zapien
Florence Gillet
F
Chef de Travaux
SW21
Jill Hungenaert
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Assistante
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Jan Julia Zurné
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Léo Baudelet
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recherche
Technisch deskundige
ICT-deskundige
Administratief Assistent
Technikus der vorsing
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F
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N
N
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Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 23 mei 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
Johan Van Overtveldt
De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,
Elke SLEURS
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