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10u05: Digitaal archiveren?
10u20: Kantoordocumenten

Casus: Archiveren van e-mail
» Juridisch kader
» Archiveringsprocedure  bij de stad Antwerpen

11u10: Pauze
11u30: Geïntegreerde informatiesystemen

Casus: Archiveren van websites
» Juridisch kader
» Archiveringsprocedure bij de stad Antwerpen

12u30: Lunch

programma

Voormiddag: DAVID onderzoekresultaten

programma

14u: Carolien Schönfeld - Gemeentearchief Amsterdam

15u: Ferdinand Ector - Streekarchief Eindhoven

16u: Panelgesprek

namiddag: Visies en ervaringen uit Nederland

digitaal archiveren?

archiefdocumentdigitaal object

≠ mogelijk

= bewaren mogelijkheid tot reconstructie / interpretatie 
van digitale archiefdocumenten in de toekomst

digitaal object

digitaal archiveren?

hard- en software nodig voor reconstructie

Oplossingen?

Ø nabootsen originele technologie: emulatie, viewers

Ø migratie

Tendens:

Øopslag op uitwisselbare wijze (standaarden)
Øarchivering van autonome bestanden

Øcombinatie migratie en emulatie

evolueert snel en veroudert
levensduur: archiefdocument > IT-infrastr.

archiefdocument

identificatie archiefdocumenten en archiefwaardering: 
selecteren componenten met archiefwaarde vanaf 
creatie

digitaal archiveren?

selectie: archivistische + technische criteria

1. inhoud
2. structuur

3. opmaak (?)

4. gedrag (?)
5. context: herkomst, werkproces, samenhang

archiefdocument samen met zijn context bewaren
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Geen typologie ⇒ analyse informatiesysteem als basis
⇒ beslissingsmodel:

- WAT?
- WIE?
- WANNEER?
- HOE?

Twee archiveringsprocedures: 
1. kantoordocumenten: e-mail, tekstverwerking, 

spreadsheets, …

2. geïntegreerde informatiesystemen: websites, BEAM, 
GIS, …

digitaal archiveren?

kantoordocumenten

Vaststellingen:
• logica archiefbeheer is groter probleem 

dan technologie
• in essentie niet anders dan in papieren 

omgeving
• oplossing in 1e plaats binnen de standaard 

software-omgeving (bv. windows / ms –
office)

kantoordocumenten archiveringsprocedure

PDF/A

XML

c
o
n
t
e
x
t richtlijn 3

richtlijn 4
+

tools

richtlijn 2

richtlijn 1

juridisch kader

e-mailarchivering

• E-mail archiveren
– Alle e-mail rechtstreeks kopiëren vanop de 

server
– De gebruiker manueel e-mail laten 

archiveren

• Wat zegt de wet?

e-mailarchivering
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• In
– Dienstnota's
– Informatie 

aanvraag
– Nieuwsbrieven
– Reclame
– Kettingbrieven
– ...

• Uit
– Afhandelen 

dossiers
– Beslissingen 

doorgeven
– Kattebelletjes
– Grapjes
– ...

e-mailarchivering

• “Schat, ons etentje vanavond kan niet 
doorgaan...”

• “Gelieve de volgende bestanden van uw 
harde schijf te verwijderen: 
madonna.mp3, ...
Een sanctie kan volgen in geval van 
herhaling.”

e-mailarchivering

• Bescherming van de privacy
– Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens
– Wet op de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer
– Telecommunicatiegeheim

• Het recht om relaties met anderen te 
onderhouden zonder bemoeienis van 
buitenaf

e-mailarchivering

• Principe:
– Alleen de verzender en de ontvanger 

mogen de e-mail lezen
– Buitenstaanders laten raadplegen mag niet
– Archiveren mag niet en heeft geen zin.

e-mailarchivering

• Uitzondering:
– Transparantie: 

• duidelijke afspraken maken
– Gerechtvaardigd doel: 

• overheidsinformatie of bedrijfsinformatie 
archiveren

– Proportionaliteit: 
• niet meer archiveren dan nodig,

d.w.z. wel professionele e-mail, 
maar geen persoonlijke e-mail

e-mailarchivering

Stappen:
1. Registratie van contextuele en 

transmissiegegevens 
2. Groepering per zaak of onderwerp in de 

gemeenschappelijk mappenstructuur -
Exporteren buiten het e-mailsysteem

3. Omzetting naar archiveringsformaat -> XML

e-mailarchivering in de praktijk
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e-mailarchivering in de praktijk

1 Registratie van contextuele en 
transmissiegegevens: uitgaande e-mails

e-mailarchivering in de praktijk

1 Registratie van contextuele en 
transmissiegegevens: inkomende e-mails

2 Groepering per zaak of onderwerp -
Exporteren buiten het e-mailsysteem

e-mailarchivering in de praktijk

binnen e-
mailsysteem

buiten e-
mailsysteem

3 Omzetting naar archiveringsformaat
-> XML

e-mailarchivering in de praktijk

Laatste stap
• omzetting naar archiveringsformaat

-> bv. e-mails naar XML -> eX-MaiL 1.0
• aanmaken dossierlijst -> bouwstenen voor 

inventaris
• wegschrijven op CD
digitaal dossier duurzaam gearchiveerd

e-mailarchivering in de praktijk

geïntegreerde 
informatiesystemen



5

informatiesystemen: wat?

kiezersregister:
– tijdelijke database: volledig snapshot
– data: XML

bevolkingsregister:
– dynamische database: snapshot + logs / audits
– data: XML

GIS:
– dynamische database: snapshot + logs /audits
– kaarten / plattegronden: GeoTIFF, SVG
– data → GML 3.0

websites :
– data, logica, tools

informatiesystemen: wat?

informatiesystemen: procedure informatiesystemen: procedure

juridisch kader

websites en databanken

• Privacy
– Websites

• Contactgegevens
• Dagboek
• ...

– Databanken
• Aankoopgedrag
• Interesses
• ...

websites en databanken
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• Intellectuele eigendom
– De maker krijgt een monopolie ter 

compensatie voor zijn inspanning
– Beperkt in tijd en omvang

• Auteursrecht
– Publicatie
– Reproductie
– Distributie
– Aanpassing

websites en databanken

• Auteursrecht beschermt originele creaties
– Tekst
– Foto's
– Tekeningen
– Software
– ...

• Uitzondering voor archieven?
– Alleen voor het Koninklijk Belgisch Filmarchief

websites en databanken

• Databanken
– De investering wordt beschermd
– Opvraging en/of hergebruik van een 

substantieel deel in kwantitatief of 
kwalitatief opzicht

• Archiveren = hergebruik?
• Uitzondering voor archieven?

websites en databanken

• Technische maatregelen
– Monopolie afdwingen d.m.v. technologie 

• Juridische bescherming van technische 
maatregelen
– Verbod te omzeilen
– Verbod om hulpmiddelen te maken of te 

verspreiden

• Uitzondering voor archieven?

websites en databanken

• Archiveren is een plicht van de 
overheid!
– Archiefwet

– Wet openbaarheid van bestuur

websites en databanken websitesarchivering

webbrowser, plug-ins (PDF-reader, 
Flash-player, …)

serverscripts, executables, 
stylesheets, …

tools

logica

data/inhoud → webpages

→ logfiles

→ deep web 
transacties

flat files, 
XML

→ snapshot
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creatie / ontwerp:
ümaken van ‘archiveerbare’ websites
üregistreren van metadata:

§ in webpagina’s
§ externe documentatie

übewustmaking: logfiles, e-mails, 
deep web

beheer:
üoude informatie? updates?
ügecontroleerde omgeving
übijhouden documentatie

websitesarchivering

archiveren:
ükwaliteitsvereisten?
üpraktische aandachtspunten?
üarchiveringsactie:

§ wie ?
§ wanneer ?
§ wat ?

üorganisatie van het website archief

websitesarchivering

NOK

links controle
broken anchors?
bestanden tekort?
bestandsformaten?
…

controle

websitesarchivering

RedactieRaadRedactieRaad

informeren
registreren metadata

WebmastersWebmasters

overdracht
verwijderen website

OK

toevoegen metadata + 
XML export
aanpassen portaalsite

snapshot website 
verzamelen metadata

website: pull/push
metadata: Excel-form.META 

DATA

ArchiefdienstArchiefdienst

meer informatie?

http://www.antwerpen.be/david

david@stad.antwerpen.be

… bij wijze van besluit

http://jongens.kapa.be

! DOEN !

digitaal archiveren?


