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Bij de start van het project werd er een forum gecreëerd voor de publikatie van de onderzoeksresultaten in
de vorm van een website (http://www.dma.be/david). Verder werd er ook een stuurgroep opgericht,
waarvan de rol er vooral in bestaat de onderzoeksresultaten kritisch te evalueren. De stuurgroep zal
officieel van start gaan in januari 2001.

Het ICRI organiseerde in samenwerking met het stadsarchief op 30 november 2000 een workshop over
digitale archivering te Leuven. Door de hoge opkomst van 106 deelnemers, vooral uit de archief- en
informatiesector, hebben we geconcludeerd dat dit succes wijst op een grote behoefte bij de
archiefdiensten aan bijkomende informatie en concrete richtlijnen.

Stadsarchief Antwerpen

A. Wetenschappelijke resultaten

1.  Reeds uitgevoerde gedeelte van het programma

Met de bedoeling de nodige visibiliteit aan het DAVID-project te geven en om zicht te krijgen op de
digitale initiatieven van andere instellingen of archiefdiensten werd een grondige enquête uitgevoerd. De
enquête werd in twee fasen uitgevoerd. In maart 2000 werden twee enquêtes verstuurd, één naar de
Vlaamse overheidsinstellingen en één naar de Vlaamse archiefdiensten. Het doel van deze eerste fase was
tweeledig. Enerzijds werd de belangstelling voor de problematiek van digitale documentvorming en –
archivering gemeten, terwijl anderzijds langs deze weg het DAVID-project en haar doelstellingen werden
bekend gemaakt. In juli 2000 werden dan andermaal twee enquêtes verstuurd, met als doel de concrete
maatregelen inzake beheer van de digitale documenten te onderzoeken. Op basis van de enquêtegegevens
werd een stand van zaken over de aanmaak en bewaring van digitale documenten in Vlaamse instellingen
en archieven opgemaakt. De resultaten van het onderzoek werden in het eerste DAVID-rapport
gepubliceerd.

Tegelijkertijd werden een aantal concrete projecten opgestart waarin onderzocht werd hoe digitale
bescheiden het best gearchiveerd worden. De onderzoekscases werden gekozen in functie van de concrete



g g
bruikbaarheid, juridische vorm en ter beschikking stelling aan onderzoekers. De keuze viel op het
bestandsformaat XML en op een CD-rom als drager. Voor het verzekeren van de integriteit werd
geopteerd voor hashing van het bestand. De omzetting van het bestand naar XML is inmiddels
gerealiseerd. De resultaten van het onderzoek kunnen geëxtrapoleerd worden naar de digitale
Antwerpse kiezersregisters van 1994, 1995 en 1999, de digitale kiezersregisters van alle Vlaamse
gemeenten en naar gelijkaardige statische archiefbescheiden met vaste structuur en gegevensvelden.
De ontwikkeling van de archiveringsstrategie en een model voor overdracht en beheer (o.a. metadata)
werden in een tweede rapport gepubliceerd. De DTD’s en XML Schemas worden op de DAVID-
website geplaatst.

− De digitale archivering van het bevolkingsregister. De Antwerpse bevolkingsregisters worden sinds
1979 digitaal aangemaakt. In 1999 werd naar een nieuwe informaticasysteem overgeschakeld, waarbij
de gegevens van personen die inmiddels uitgeschreven waren niet mee werden overgezet. Het betreft
de gegevens van ongeveer 80000 personen (ca. 4, 05 Gigabyte) die gearchiveerd moeten worden. Het
onderzoek spitste zich toe op de archivering van deze oude gegevens. Alhoewel de structuur van deze
database veel ingewikkelder is dan die van het kiezersregister, wordt het bevolkingsregister op een
analoge wijze gearchiveerd.

− Het agenderings- en besluitvormingssysteem van de stad Antwerpen: Notulus. Notulus omvat de
documenten die gerelateerd zijn aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de
districtsraad, het districtraadsbureau, het managementscomité en de conferentie van districten zoals
ontwerpen, zittingsfolders, dagorden, verslagen, besluiten, afschriften, gemeenteblad, enz. Notulus
verving in 1997 Zebra dat op MS-DOS en WP 5.1 was gebaseerd. Na de analyse van de problemen en
de vereisten werd een archiveringswijze voor de gerelateerde documenten uitgestippeld die
opgenomen wordt in Notulus 4.0. Deze bescheiden worden in PDF of XML bewaard. Als drager
werd voor DVD of CD-rom gekozen. Met de implementatie wordt volgend jaar van start gegaan.

− Processen-verbaal van de Antwerpse politie: hier werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot
bewaring en archivering van dynamische gegevens. Deze casus heeft rationalisatie als bijzondere
doelstelling, wat onder meer door het vermijden van zoveel mogelijk papieren documenten kan
bereikt worden. Hierbij wordt de mogelijkheid bekeken tot het invoeren van de digitale handtekening
als alternatief voor de klassieke handtekening of stempel.

− Onderzoek naar inpassing van een archiveringmodule in het plan- en vergunningenregister van
Antwerpen.

− Ontwikkelen van een algemene archiveringsstrategie voor de stad Antwerpen. Met het oog op een
verbetering van het databeheer en een efficiënte digitale archivering in de toekomst, wordt de
oprichting van een Storage Area Network (SAN) voorbereid. In een SAN worden alle data centraal
opgeslagen, terwijl de logica van de diverse applicaties over de verschillende domeinen verspreid



− typologie van digitale overheidsdocumenten

Er waren 106 deelnemers, voornamelijk afkomstig uit de archief- en informaticasector.

2. Nog uit te voeren gedeelte (2001)

In de loop van volgend jaar wordt verder gegaan met de praktische toepassingen van de cases. De
omzetting van het bevolkingsregister naar XML-bestandsformaat wordt verder afgewerkt. Het rapport
over de digitale archivering van de bevolkingsregisters wordt uitgebracht in januari 2001. Na de
voltooiing hiervan worden het digitaal kiezers- en bevolkingsregister naar het stadsarchief van Antwerpen
overgedragen. Er wordt eveneens met de implementatie van Notulus van start gegaan. De hierboven
vermelde onderzoeken zullen verder worden uitgevoerd.

B. Samenwerkingsverbanden

Voor de concrete uitvoering en voorbereiding van de cases werd zeer nauw samengewerkt met het
informaticacentrum (Telepolis) en de administratieve diensten van de stad Antwerpen. Voor het
ontwerpen van de DTD’s en XML Schemas voor het kiezersregister en het bevolkingsregister werd met
ESAT (KUL) overleg gepleegd. Op internationaal vlak werden betrekkingen aangeknoopt met ‘Digitaal
Archief’, een vereniging van Nederlandse gemeentearchivarissen die zich buigt over het opstarten van
digitale archieven. Een aantal buitenlandse experts werden voor de stuurgroep van het DAVID-project
uitgenodigd, en zegden inmiddels hun medewerking toe.

C. Publicaties die uit het onderzoeksproject voortvloeiden

Zie formulier in bijlage

D. de lijst van andere relevante resultaten bij middel van het formulier onder punt b

Zie formulier in bijlage



a) “Studies related to various aspects of Electronic Signatures Standardization  Lot 7  Trusted Archival
Services”

Na de publikatie van het eindrapport van het EESSI-expert team, opgericht in het kader van het European
Electronic Signature Standardization Initiative, was de Europese Commissie geïnteresseerd in een verder
studie van de domeinen die van belang bij de implementatie van elektronische handtekeningen in Europa.
Een van die domeinen was de rol van “Trusted Archival Services” die optreden op het Internet, en die de
validatie op lange termijn ondersteunen van elektronische handtekeningen zodat zij als bewijsmiddel
kunnen gebruikt worden in geval van betwisting lang nadat zij gecreëerd werden. Het ICRI heeft het
juridische deel van de studie uitgevoerd. Er is een onderzoek gebeurd naar de mate waarin archival
services zouden kunnen functioneren in een juridisch kader en een rol zouden kunnen spelen bij het
ondersteunen van elektronische handtekeningen voor non-repudiation doeleinden. Ook de vraag waarom
elektronische handtekeningen jaren na het creëren nog moeten kunnen gevalideerd worden, werd
bekeken. The juridische aspecten werden bestudeerd tegen de achtergrond van technologische
oplossingen (het technologische deel van de studie werd uitgevoerd door Globalsign N.V.).
Deze studie is thans ingediend bij de Europese Commissie ter goedkeuring.

De resultaten van deze studie zullen vooral van nut zijn voor de studie over het gebruik van de digitale
handtekening voor de verzegeling van overheidsarchieven.

b) Automatisering van de papieren workflow - Distrigas

Het ICRI werd door Distrigas geconsulteerd met betrekking tot de automatisering van de papieren
workflow binnen de onderneming. Het elektronisch document beheerssysteem van de onderneming
plaatst de gescande handtekening van  ondertekeningsbevoegde personen op de uitgaande briefwisseling.
Het ICRI werd gevraagd na te gaan of deze werkwijze juridisch correct is en of er niet beter een ander
soort elektronische handtekening wordt gebruikt, zoals de digitale handtekening.

De onderzoeksresultaten zullen aangewend worden bij de studie over de juridische stand van zaken
omtrent digitale archivering, meer bepaald bij de beantwoording van de vraag hoe de vereiste van een
handgeschreven handtekening in een elektronische context op een juridisch correcte wijze kan vervangen
worden.

• Met betrekking tot het DAVID-project, boekte het ICRI reeds volgende onderzoeksresultaten:

In samenwerking met het stadsarchief kwam een rapport tot stand over de digitale archivering van het
kiezersregister. Het ICRI bestudeerde de juridische aspecten, meer bepaald de vraag of het juridisch
toegelaten is om het kiezersregister digitaal aan te maken en te archiveren. Aangezien uit deze studie
bleek dat er zich geen juridische problemen stellen voor de digitalisering van het kiezersregister, werd
deze case als eerste verder uitgewerkt in een rapport dat eind 2000 zal gepubliceerd worden.



studenten ondergebracht in de groep “elektronisch archiveren”. Dit onderwerp kwam voor het eerst aan
bod in het seminarie naar aanleiding van het DAVID-project. De resultaten zullen binnenkort op onze
website gepubliceerd worden.

2. Nog uit te voeren gedeelte (2001)

Momenteel bereidt het ICRI een studie voor over de juridische stand van zaken omtrent digitale
archivering. De resultaten van deze studie worden verwacht tegen eind februari 2001.
Bij de digitalisering van overheidsdocumenten is het van belang te weten of deze documenten ook in
digitale vorm rechtsgeldig zijn. In dit rapport zal er een model opgesteld worden dat kan gehanteerd
worden om na te gaan of het vanuit juridisch oogpunt toegelaten is om een document digitaal aan te
maken en te archiveren. Er zullen eveneens oplossingen voorgesteld worden voor het type documenten
die in de huidige stand van de wetgeving niet rechtsgeldig zijn in elektronische vorm.

Voor 2001 plant het ICRI 2 rapporten:

- “het gebruik van de digitale handtekening voor de verzegeling van overheidsarchieven”
- “buitenlandse (ontwerp)regelgeving over digitale archivering”

Verder zal er ook de nodige tijd besteed worden aan de juridische ondersteuning van de verschillende
case-studies, waarvoor er telkens ook een rapport voorbereid wordt.

B.  Samenwerkingsverbanden

Voor de uitvoering van de studie “Trusted Archival Services” kwam er een samenwerking tot stand met
Globalsign N.V., Haachtsesteenweg 1426, 1130 Brussel.

C. Publikaties die uit het onderzoeksproject voortvloeiden

Zie formulier in bijlage – punt a)

D. Lijst van andere relevante resultaten

Zie formulier in bijlage – punt b)


