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1. Wetenschappelijke resultaten

Vooreerst werd er door de beide instellingen fundamenteel onderzoek verricht op het vlak van de eigen
discipline.

In juni 2001 werd door het ICRI de studie over de juridische stand van zaken omtrent digitale archivering
afgerond. Het resultaat is een model 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. Verder ging de aandacht
in deze studie vooral uit naar de nieuwe wetgeving inzake de juridische erkenning van de elektronische
handtekening in België en de relevantie ervan voor de archiefwereld. Verder werd er door het ICRI
onderzocht hoe PKI (Public Key Infrastructure) een rol kan spelen bij de archivering van digitale
informatie. PKI is een kader van procedures, policies, personeel en applicaties, gebaseerd op de
versleutelingstechniek, aan de hand waarvan digitale informatie(stromen) kan (kunnen) beveiligd worden.
Waar we vorig jaar enkel bekeken hoe PKI kan gebruikt worden voor de verzegeling van digitale
archieven, gingen we nu voor de verschillende fases van het archiveringsproces na waar PKI zijn diensten
kan bewijzen. Dit rapport verscheen in augustus 2001.

Het stadsarchief Antwerpen zette zijn onderzoek naar archiveringsstrategieën voor digitale
archiefdocumenten verder en deed hierover verslag in DAVID-rapport nr. 3. Bij dit onderzoek werd ook
aandacht besteed aan de impact van standaarden, het belang van metadata, terbeschikkingstelling en
duurzame opslagmedia zodat dit ook kan gebruikt worden bij de redactie van het vademecum. Voor het
kiezersregister en gegevens uit het bevolkingsregister werd de migratiestrategie toegepast. Beide digitale
archiefdocumenten hebben als bronnenmateriaal voor historisch en ander wetenschappelijk onderzoek een
grote archiefwaarde. Om te kunnen achterhalen voor welke digitale archiefdocumenten een
archiveringsstrategie in de toekomst nodig is, werd een inventaris van de digitale informatiesystemen
aangelegd. Vervolgens werd de archief- en historisch wetenschappelijke waarde van nieuwe media
onderzocht. Aangezien websites en e-mails de status van archiefdocument hebben, werd voor beide
nieuwe media een archiveringsoplossing uitgewerkt. De rapporten over websites en e-mail worden dit jaar
nog op de website gepubliceerd.
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(notulus, de proces-verbalen van de politie, gedigitaliseerde archiefstukken) en wordt met de redactie van
het vademecum gestart.

3. Samenwerkingsverbanden die ontstaan zijn in het raam van het project

Er wordt door DAVID ook uitgekeken naar de resultaten in het buitenland, waar men gedurende twee
decennia reeds zeer actief is op het vlak van digitale archivering. Vooral het erg internationaal gerichte
Interpares-project trok daarbij onze aandacht. Luciana Duranti, die de leiding heeft over het Interpares-
project, is van haar kant erg verheugd het Vlaamse pilootproject te kunnen inschakelen in de Europese
onderzoeksgroep rond e-government. DAVID van zijn kant hoopt uit deze samenwerking heel wat
praktijkkennis te halen, die van nut kan zijn bij het totstandbrengen van het Vlaams vademecum. Het is de
bedoeling dat de samenwerking eind 2001-begin 2002 van start gaat.

Het stadsarchief Antwerpen werkt ook nauw samen met Telepolis Antwerpen. In samenwerking met
Telepolis Antwerpen worden de onderzoeksresultaten in de praktijk omgezet. Vanuit de toetsing aan de
praktijk is er een terugkoppeling naar de DAVID-rapporten.

4. De specifieke inbreng van de op dit project bezoldigde wetenschappelijke
medewerkers

Sofie Van den Eynde nam het fundamenteel onderzoek van de zijde van ICRI voor haar rekening. Filip
Boudrez deed onderzoek op archivistisch vlak vanuit zijn expertise als medewerker van het stadsarchief
Antwerpen. De uitwerking van de projecten verliep in onderlinge samenwerking en overleg. Het ICRI
voerde met name telkens een juridische voorstudie uit om de oplossingen die vanuit archivistische hoek
werden aangereikt, juridisch te evalueren. Hierna zette het stadsarchief Antwerpen de
archiveringsoplossingen in de praktijk om.
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