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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging en de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING EN DE REPRODUCTIE

Alle stukken uit het bestand zijn openbaar. Voor de reproductie van 
archiefstukken gelden de regels van toepassing in het Rijksarchief.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Comité van Secretarissen-generaal - Comité des Secrétaires généraux.
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De secretarissen-generaal waren van oudsher de hoogste ambtenaren van de 
nationale ministeries. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog kampte de 
Belgische nationale administratie met heel wat organisatorische en praktische 
problemen en was er vermoedelijk nood aan een betere coördinatie en 
intensiever onderling overleg, die uiteindelijk vorm kregen via een Comité van 
Secretarissen-generaal. 1

Het is weinig waarschijnlijk dat een wettelijke of reglementaire tekst aan de 
basis lag van de werking en de bevoegdheden van het Comité: opzoekingen in 
verschillende (gedrukte) bronnen en in literatuur leverde alvast niets op. 
Bovendien bevestigt de uitspraak van de Eerste Minister op de Ministerraad 
van 29 maart 1926 dat ... les Secrétaires généraux se réunissent de temps en 
temps, pour examiner certaines questions et faire des propositions au 
Gouvernementde stelling dat het een informeel initiatief betrof. 2Bijgevolg 
vormt het archief zelf de enige bron om de organisatie en taken te 
reconstrueren. Daaruit kan afgeleid worden dat het Comité van Secretarissen-
generaal op 25 juli 1921 een eerste maal zou vergaderen en dit tot aan de 
vooravond van de Duitse inval in mei 1940 op regelmatige basis zou blijven 
doen. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren het personeelsstatuut van 
de nationale ambtenaren en de organisatie van de nationale administratie (cf. 
infra).
Het Comité is vooral bekend - of berucht - omwille van zijn rol tijdens de Duitse 
bezetting. Onmiddellijk na de Duitse inval werd via wet van 10 mei 1940 
betreffende overdracht van bevoegdheid in oorlogstijd 3de mogelijkheid 
voorzien dat de ministeriële bevoegdheden overgedragen konden worden aan 
de secretarissen-generaal van de ministeries indien de regering het land zou 
moeten verlaten. Toen dit scenario werkelijkheid werd, nam het dus reeds 
bestaande Comité de facto- en binnen de door de Duitse bezetter opgelegde 
grenzen - de rol over van de Ministerraad. Na de bevrijding en de terugkeer van
de Belgische regering werd het Comité opgeheven. Pas met het koninklijk 

1 Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog zouden de secretarissen-generaal elkaar ontmoeten 
om te overleggen, maar deze vergaderingen waren eerder informeel van aard. LEVIE J., 
Michel Levie (1851-1939) et le mouvement chrétien social de son temps, Leuven, 1962, p. 
438.

2 Notulen van de Ministerraad van 29 maart 1926 [Algemeen Rijksarchief, Notulen van de 
Ministerraad (1916-1949)].

3 Wet van 10 mei 1940 betreffende overdracht van bevoegdheid in oorlogstijd (BS, 
11/05/1940).
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besluit van 4 januari 1989 zou met het College van Secretarissen-generaal een 
gelijkaardig overlegorgaan opnieuw het levenslicht zien. 4

Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

Het Comité van Secretarissen-generaal besprak in de eerste plaats algemene, 
departement-overschrijdende kwesties met betrekking tot het administratief en
geldelijk statuut van rijksambtenaren, zoals aanwervingen, (barema's voor) 
wedden en vergoedingen, uitkeringen, functieprofielen, verloven, 
disponibiliteit, eervolle onderscheidingen, pensioenen, enz. Daarnaast kwamen 
ook organisatorische aspecten van de nationale administratie aan bod, zoals 
hervormingen en reorganisaties, de realisatie van bezuinigingen, enz. 
Vervolgens werden de adviezen overgemaakt aan de regering: in 1926 werd in 
de schoot van de Ministerraad afgesproken dat de informatie-uitwisseling via 
de Eerste Minister diende te verlopen en dat deze laatste een kopie van alle 
verslagen zou ontvangen. 5

Organisatie

ORGANISATIE

Het Comité van Secretarissen-generaal was samengesteld uit de secretarissen-
generaal van de nationale ministeries. Het voorzitterschap werd toevertrouwd 
aan de secretaris-generaal met de hoogste anciënniteit: 6dat waren 
achtereenvolgens Secretaris-generaal van het Ministerie van Koloniën Nicolas 
Arnold (1920-1926), Secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw 
Joseph Manneback (1926-1931), Secretaris-generaal van het Ministerie van 
Financiën Jules Henin (1931-1932) en Secretaris-generaal van het Ministerie 
van Justitie Baron Ernst de Bunswyck (1932-1940). Soms woonden voor 
specifieke kwesties nog andere hogere ambtenaren de vergaderingen bij, zoals 
Eerste Voorzitter van het Rekenhof Henri Matton en Koninklijk Commissaris 
voor de Administratieve Hervorming Louis Camu. Voor het secretariaat kan 
gesignaleerd worden dat pas vanaf 1 december 1933 onderaan de notulen ook 
de naam van de secretaris wordt vermeld, 7met name een zekere J. Seguin 
(1933) en Henri Finjaer (1934-1939), directeur bij het Algemeen Secretariaat 
van het Ministerie van Financiën. Bij diens overlijden in 1942 zou Secretaris-
generaal van het Ministerie van Financiën Oscar Plisnier er evenwel op wijzen 
dat Finjaer meer dan 20 jaar het secretariaat van het Comité verzorgd had,
8wat betekent dat deze van bij de oprichting van het Comité de functie van 
secretaris had uitgeoefend.

4 Koninklijk besluit van 4 januari 1989 tot instelling van een college van Secretarissen-
generaal (BS, 21/01/1989).

5 Notulen van de Ministerraad van 29 maart 1926 [Algemeen Rijksarchief, Notulen van de 
Ministerraad (1916-1949)].

6 Notulen van het Comité van Secretarissen-generaal van 18 maart 1926 (inventarisnummer
1).

7 Notulen van het Comité van Secretarissen-generaal van 1 december 1933 
(inventarisnummer 2).

8 Algemeen Rijksarchief, Archief Oscar Plisnier, inventarisnummers 80 en 181.
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Tijdens de vergaderingen kwam ook de organisatie van het Comité af en toe 
aan bod. Zo werd tijdens het overleg op 22 februari 1921 afgesproken dat elk 
lid op zijn beurt zou spreken en dat afwezige secretarissen-generaal niet door 
derden vervangen zouden worden. 9Het voorstel om subcommissies voor 
specifieke kwesties in te stellen, werd tijdens diezelfde vergadering afgewezen.
Toch zouden er nadien alsnog subcommissies opgericht worden. 10

Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Het archief werd op het moment van de overbrenging in 2017 (cf. infra) 
bewaard in de centrale Infotheek-Bibliotheek van de Federale Overheidsdienst 
Financiën. Vermoedelijk zijn ze op een gegeven moment in de 
bibliotheekcollectie opgenomen omdat ze door hun ingebonden vorm als 
publicaties beschouwd werden. Hoewel daardoor elke band met de 
oorspronkelijke context verloren is gegaan, kunnen de notulen enkel afkomstig 
zijn van de Secretarissen-generaal van het Ministerie van Financiën of van hun 
naaste medewerkers. Deze hypothese wordt ook ondersteund door de 
wetenschap dat de bibliotheek en (het secretariaat van) de Secretaris-generaal
lange tijd op éénzelfde adres - met name de Wetstraat 12 11in Brussel - 
gehuisvest waren.
Verwerving

VERWERVING

De drie banden met notulen van het Comité van Secretarissen-generaal uit de 
periode 1920-1940 werden op 16 oktober 2017 door de Infotheek-Bibliotheek 
van de Federale Overheidsdienst Financiën overgebracht naar het Algemeen 
Rijksarchief en dit in uitvoering van de Archiefwet.

9 Notulen van het Comité van Secretarissen-generaal van 22 februari 1921 
(inventarisnummer 1).

10 Zie bijvoorbeeld de notulen van het Comité van Secretarissen-generaal van 22 december 
1926 (inventarisnummer 1).

11 CHRISTENS R., Het hotel van Financiën. Geschiedenis van een huis. Wetstraat 12, Tielt, 
1987, 133 p.
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Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

De notulen van het Comité van Secretarissen-generaal hebben betrekking op 
de periode 1920-1940 en handelen over het personeelsstatuut en de 
organisatie van de nationale administratie. Het betreft 'slechts' de kopie van 
het Ministerie van Financiën, met hier en daar enkele beperkte, 
handgeschreven aantekeningen: mogelijk zijn deze het persoonlijk exemplaar 
van de Secretaris(sen)-generaal van het Ministerie van Financiën of van de 
secretaris van het Comité in de periode 1920-1942, Henri Finjaer (cf. supra).
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Wegens de beperkte omvang en het historisch belang werd geen nadere 
selectie toegepast.
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Het bestand is in principe afgesloten, aangezien er geen ander 
archiefbescheiden van het Comité uit de periode 1920-1940 gekend zijn en 
deze uit de periode 1940-1944 reeds bewaard worden in het archief van Oscar 
Plisnier (cf. infra).
Ordening

ORDENING

De notulen en bijhorende stukken zijn chronologisch, op vergaderdatum 
geordend en ingebonden.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Inventaris van het archief van het Comité van de Secretarissen-generaal. Notulen en bijhorende stukken, 1920-1940.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET COMITÉ VAN DE 
SECRETARISSEN-GENERAAL. NOTULEN EN BIJHORENDE STUKKEN, 
1920-1940.

1 - 3 Notulen en bijhorende stukken van het Comité van Secretarissen-generaal. 1920-1940.

1 - 3 NOTULEN EN BIJHORENDE STUKKEN VAN HET COMITÉ VAN 
SECRETARISSEN-GENERAAL. 1920-1940.

1 25 juli 1920 - 13 juli 1928.
1 band

2 27 juli 1928 - 10 november 1933.
1 band

3 23 maart 1934 - 28 oktober 1938, 18 april 1940.
1 band
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