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De evolutie van wetgeving op het domein van elektronische archivering wordt op de voet gevolgd. Het
rapport ‘Archivering van E-mail’ wordt herzien naar aanleiding van de CAO nr. 81, de publicatie
hiervan is voorzien voor eind 2002.

2. Het nog uit te voeren gedeelte van het project

De concrete uitwerking van het Vademecum is de voornaamste taak voor 2003. Er werd onderzocht of
er nog blinde vlekken zijn in het onderzoek van het DAVID-project en het blijkt dat de belangrijkste
materies reeds bestreken werden.  De authenticiteit en de integriteit van elektronische documenten
blijft een heet hangijzer, hierover wil DAVID nog een standpunt innemen. Het werk verricht door de
InterPARES onderzoeksgroep dient hierbij als inspiratie.

Gedurende de eerste maanden van 2003 worden nog drie cases uitgewerkt zodat het vademecum de
voornaamste aandachtspunten volledig kan dekken. Deze drie cases zijn: de archivering van het
Geografisch Informatie Systeem (archiveringscasus voor dynamische databanken en visuele
informatie), de gemeentelijke besluitvorming en authentieke akten.

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

In februari 2002 woonde een DAVID-medewerker de eerste meeting van het internationale
onderzoeksproject InterPARES II bij. Deze meeting vond plaats op de zetel van het project in
Vancouver. DAVID werkt binnen InterPARES mee aan de taskforce die zich buigt over digitale
documenten die bij de overheid worden gevormd. DAVID toetste haar archiveringsstrategie voor e-
mail aan de onderzoeksresultaten van InterPARES I en rapporteert hierover aan InterPARES II. Met
het oog op het uitwisselen van onderzoekservaringen werd de Erpanet-workshop over XML en
digitaal archiveren in Urbino bijgewoond. Vanwege de internationale samenwerking worden de
DAVID-publicaties zoveel mogelijk naar het Engels vertaald.

In het kader van het onderzoek naar e-mailarchivering werd overleg gepleegd en informatie
uitgewisseld met het Nederlandse onderzoeksproject Digitale Bewaring Testbed inzake de opslag van
e-mails als XML-documenten.. Over de problematiek van authenticiteit en integriteit van digitale
archiefdocumenten wisselt DAVID ook informatie uit met de Archiefschool Amsterdam. 

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.

In samenwerking met DAVID wil Hypertrust N.V. de elektronische archivering van digitale
handtekeningen uitdiepen.  De resultaten van het rapport "EESSI, Trusted Archival Services" zullen
binnen dit project worden getoetst en verder uitgewerkt.  DAVID hoopt de praktijkkennis opgedaan
door Hypertrust te kunnen benutten bij het tot stand brengen van het Vlaams vademecum.  Bovendien
laat dit project DAVID toe het archiveringsmodel voorgesteld door InterPARES te toetsen aan het
archiveringsmodel voorgesteld in de EESSI-standaard. Het is de bedoeling dat de samenwerking eind
2002-begin 2003 van start gaat.



In 2002 werd ook de voorbereiding van de DAVID-workshop en de internationale conferentie van juni
2003 gestart.

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

Sofie Van den Eynde onderzocht de juridische aspecten van het archiveren van websites en de
bewijsproblematiek van digitale documenten.  Hannelore Dekeyser onderzocht de recente
ontwikkelingen op het vlak van het archiveren van e-mail. 
Filip Boudrez onderzocht de algemene toepassingsmogelijkheden van de XML-technologie voor
digitale archivering en zorgt voor de praktische implementatie van XML in archiveringstoepassingen.
De model DTD's, XML Schema's en stylesheets werden op de DAVID-website gepubliceerd zodat ze
beschikbaar zijn voor elke Vlaamse instelling en dienst die er gebruik wenst van te maken.

De archivering van e-mails en websites werden verder in de praktijk uitgewerkt. 

5. Publicaties die specifiek uit het programma voortvloeien

□ Gezamenlijke publicaties

 BOUDREZ, F. en VAN DEN EYNDE, S., Archivering van websites, Antwerpen-Leuven, 2002, 
 BOUDREZ, F. en VAN DEN EYNDE, S., Archiving e-mail, Antwerpen-Leuven, 2002.
 BOUDREZ, F. en VAN DEN EYNDE, S., Archiving websites, Antwerpen-Leuven, 2002.
 BOUDREZ, F., DEKEYSER, H. en VAN DEN EYNDE, S., Archiveren van e-mail, Antwerpen-

Leuven, 2002.
 BOUDREZ, F. en VAN DEN EYNDE, S., Woordenlijst, Antwerpen-Leuven, 2002.

□ ICRI (Prof. Dumortier)

 DUMORTIER, Jos, VAN DEN EYNDE, Sofie, 'Electronic signatures and trusted archival
services', te publiceren in  “Proceedings of the DLMForum 2002 in Barcelona”, artikel
beschikbaar op www.icri.be  

 DUMORTIER, Jos, VAN DEN EYNDE, Sofie, Op-Slag Bewezen. Juridische mogelijkheden en
moeilijkheden bij het opzetten van een elektronisch documentbeheersysteem, Brussel, Keesing
Publishers  BelAIIM, 2002, 66 p.

 VAN DEN EYNDE, S.   'Archiveren van e-mail: de controlerechten van de records manager',
Mediarecht, Telecommunicatie en Telematica, Afl. 17, 2002, 1-10

 VAN DEN EYNDE, S. ,Archiveren van e-mail: enkele juridische aandachtspunten, Ad Rem, mei
2002,

 VAN DEN EYNDE, S.  'Bewijzen en Bewaren in een elektronische omgeving: een juridische
stand van zaken', Mediarecht, Telecommunicatie,en Telematica, Aflevering 18, 2002, 5-34

 VAN DEN EYNDE, S. ‘E-mail en het juridisch kluwen’, Argus nieuwsbrief, afl. 9, 17 mei 2002,
p. 8-10



□ STADSARCHIEF (Mevr. Schoups)

 BOUDREZ, F., Standaarden voor digitale archiefdocumenten, Antwerpen, 2002.
 BOUDREZ, F., Van backup tot gearchiveerde website. De archivering van de eerste versies van

de Digitale Metropool Antwerpen. Antwerpen, 2002.
 BOUDREZ, F., Magnetische dragers voor het archief. Antwerpen, 2002.
 BOUDREZ, F., <XML/> en digitaal archiveren. Antwerpen, 2002.
 BOUDREZ, F., XML Topic Maps voor digitale archivering. Antwerpen, 2002.
 BOUDREZ, F., Archief onder controle? De beheersinventaris als instrument bij de archivering

van digitale archiefdocumenten. Antwerpen, 2002.
 BOUDREZ, F., Authentieke e-mails in het archief. Antwerpen, 2002.

6. Andere relevante publicaties

□ ICRI (Prof. Dumortier)

 DUMORTIER, Jos,    'Von der Realität zur Vision. Die Realität in Europa' in elektronische
Signaturen. Kulturelle Rahmenbedingungen einer technischen Entwicklung. Abschnitt 2, p. 129-
151, Springer-Verlag, ISBN 3-540-42659-0.

 DUMORTIER, Jos,    'Die elektronischen Signaturen nach dem Europaïschen Modell' in
Elektronische Signaturen. Kulturelle Rahmenbedingungen einer technischen Entwicklung.
Abschnitt 2, p. 84-107, Springer-Verlag, ISBN 3-540-42659-0.

 DUMORTIER, Jos, e.a.    Empfehlungen und Begründungen, in Elektronische Signaturen.
Kulturelle Rahmenbedingungen einer technischen Entwicklung. Abschnitt 2, p. 15-26, Springer-
Verlag, ISBN 3-540-42659-0.

 DUMORTIER, Jos, LUTTERBECK, Bernd,    Beziehung zwischen "elektronische Signaturen"
und "digitalen Signaturen", in Elektronische Signaturen. Kulturelle Rahmenbedingungen einer
technischen Entwicklung. Abschnitt 2, p. 10-14, Springer-Verlag, ISBN 3-540-42659-0.

 DUMORTIER, Jos    'Regulating and Monitoring Communications in the Enterprise: Guidelines
for the Development of an Effective Usage Policy' in Online Rights for Employees in the
Information Society, Kluwer Law International, pag. 269-280 , ISBN 90 411 1626 5

 DUMORTIER, Jos,    'Directive 1999/93/EC on a Community framework for electronic
signatures', Lodder, A.R., Kaspersen, H.W.K.,: eDirectives: Guide to European Union Law on E-
Commerce. Commentary on the Directives on Distance Selling, Electronic Signatures, Electronic
Commerce, Copyright in the Information Society, and Data protection. In de reeks Law and
Electronic Commerce, Vol 14, Kluwer Law International,pag. 33-65, ISBN 90-411-1752-0

 MOENS, M.-F., LOGGHE, M. & DUMORTIER, J.    Legislative Databases: Current Problems
and Possible Solutions. International Journal of Law and Information Technology, 10 (1), 1-22.

 MOENS, M.-F., LOGGHE, M. & DUMORTIER J.    Digital Legislation: Reflections on the
Agora-Lex Project. In W. ABRAMOWICZ (Ed.), Business Information Systems (pp. 228-233).
Poznan, Poland: The Poznan University of Economics.

□ STADSARCHIEF (Mevr. Schoups)



Digitaal ArchiVeren. rIchtlijnen en aDvies:
 nr. 4: Standaarden voor bestandsformaten
 nr. 5: Websitesbeheer voor archivering
 nr. 6: Duurzame magnetische dragers
 nr. 7: Checklist voor IT-verantwoordelijken

7. Interne verslagen, abstracts van mededelingen op congressen, artikels in
voorbereiding

 Verslagen van de overlegvergaderingen ICRI-Stadsarchief Antwerpen.
 Nieuwsbrieven van het DAVID-project: februari, april, juni, augustus, oktober, december 2002.
 Symposium ICT&Recht, Antwerpen, 10 oktober 2002, 
 SCHOUPS, I., Beleid van het stadsarchief Antwerpen ten aanzien van WEB content, voor de

Jaarvergadering van de Vereniging voor documentaire informatievoorziening en administratieve
organisatie (SOD), Antwerpen, 21 november 2002

 BOUDREZ, F., XML in het stadsarchief Antwerpen, bijdrage voor de nieuwsbrief van het Testbed
Digitale Duurzaamheid.

 BOUDREZ, F., Digitaal archiveren in Vlaanderen, in: Nederlands Archievenblad.
 BOUDREZ, F., Het digitaal stadsarchief Antwerpen, lezing gehouden op de IIR-conferentie

Verbeter de dienstverlening in uw organisatie dankzij e-government, Brussel, 7 februari 2002.
 BOUDREZ, F., Digitaal Archiveren, lezing gehouden op voor West-Vlaamse archivarissen,

Brugge, 17 mei 2002.
 DAVID-brochure (Nederlandstalig - Engelstalig).


