
“ HET LIJDT GEEN TWIJFEL DAT OOK 
ARCHIEFINSTELLINGEN ZICH MOETEN 
CONFORMEREN AAN DE VERORDENING.

Op 3 mei vond naar jaar-
lijkse gewoonte de FAAD-
studievoormiddag plaats. 
In vier lezingen kwamen de 
wetswijzigingen aan bod die 
zich de afgelopen jaren had-
den voltrokken onder invloed 
van digitale ontwikkelingen en 
deimpact op de praktijk van 
de archivaris.

E-ARCHIVING EN DITIGAL 
ACT
Anne-Sofie Van de Velde, 
Adviseur digitale agenda, tele-
com en post bij het Kabinet 
Alexander De Croo, vertelde 
over de Digital Act, de fede-
rale wet van 2016 die de 
Europese verordening eIDAS 
omzet naar Belgische regel-

geving. De Digital Act past in 
een bredere strategie van de 
Belgische overheid om wetge-
ving aan te passen aan evolu-
ties als e-commerce en de 
deeleconomie.
De Digital Act legt criteria vast 
over de elektronische handte-
kening, stempel, tijdstempel 
en aangetekende zending. De 
Belgische wetgeving vult de 
Europese verordening boven-
dien aan met een vertrou-
wensdienst voor elektronische 
archivering.
Het gaat om ‘horizontale wet-
geving’: ze is standaard geldig, 
tenzij er specifieke wetgeving 
van kracht is. Het is voortaan 
ook uitgesloten dat een rech-
ter een elektronisch document 
niet als geldig bewijsstuk zou 
erkennen.
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Met betrekking tot digitaal 
archiveren maakt de wet een 
onderscheid tussen gekwa-
lificeerde en niet-gekwalifi-
ceerde diensten. Een niet-
gekwalificeerde dienst wordt 
gecertif iceerd door een 
accreditor, die erkend moet 
zijn door de FOD Economie. 
Een gekwalificeerde dienst 
zal gecontroleerd worden 
door de FOD Economie zelf. 
Als er een gekwalificeerde 
dienst gebruikt wordt, krij-
gen elektronische documen-
ten dezelfde bewijskracht als 
papieren documenten en dit 
binnen heel Europa.
Belangrijk: het gebruik van 
gekwalificeerde archiefdien-
sten wordt verplicht voor 

processen waarbij er in de 
wetgeving sprake is van een 
expliciete bewaarplicht. Ook 
als je over wil gaan op substi-
tutie moet een gekwalificeerde 
dienst gebruikt worden.
Momenteel werkt men aan 
een Koninklijk besluit dat de 
normen vastlegt waaraan 
een gekwalificeerde e-archi-
veringsdienst moet voldoen. 
Deze normen worden vast-
gelegd door een werkgroep, 
waaraan ook het Rijksarchief 
meewerkt.

DIGITALE WERKPROCESSEN 
UITGELICHT: DE DIGITALE 
HANDTEKENING
Filip Boudrez, consulent 
digitale archieven bij het 
Felixarchief, gaf een lezing over 
het project met betrekking 

tot de digitale handteke-
ning, dat met medewerking 
van het Felixarchief liep van 
2012 tot 2014. De adminis-
tratie van stad Antwerpen 
kiest er immers voor om zo 
veel mogelijk digitaal te wer-
ken, en dat impliceert digi-
taal handtekenen. Toch bleek 
niemand van de aanwezigen 
meer dan één keer per maand 
een document ‘gekwalificeerd’ 
te ondertekenen met zijn/haar 
identiteitskaart. De onbe-
kendheid en omslachtigheid 
van deze procedure was dan 
ook een van de belangrijkste 
obstakels waar het project 
op stootte. Daarom zette het 
team in op zo veel mogelijk 
afschaffen van de (digitale) 
handtekening, zodat er enkel 
werd ondertekend als dat ook 
echt vereist was. Daarvoor 
moest er veel geïnformeerd en 
gesensibiliseerd worden. Een 
van de belangrijkste resulta-
ten is dat er effectief minder 
ondertekend wordt. De com-
plexiteit van de technologie en 
de weerstand van externe par-
tijen blijven echter pijnpunten. 
De Digital Act kan een belang-
rijke rol spelen om dat wan-
trouwen weg te nemen.
Documenten archiveren met 
een digitale handtekening 
bleek geen sinecure. Voor 
het valideren van een digitale 
handtekening ben je immers 
afhankelijk van een externe 
dienst. En wat als je certificaat 
vervalt, bijvoorbeeld met een 
nieuwe identiteitskaart? 

OPEN DATA
Na de koffiepauze richtten 
we onze blik op een andere 
ontwikkeling binnen de 
Belgische of Vlaamse wetge-
ving, met name de aandacht 
voor open data. Mathias De 
Schrijver, analist ICT strate-
gie bij de Vlaamse Overheid, 
lichtte voor ons de herziening 

van de PSI-richtlijn toe, die op 
Europees niveau het herge-
bruik van overheidsinformatie 
regelt.
De voornaamste motivatie 
voor de Europese Commissie 
om de oorspronkelijke PSI-
richtlijn uit 2003 te herzien is 
om barrières voor hergebruik 
weg te werken en om aan te 
sluiten bij de groeiende open 
data beweging in Europa. 
Daartoe voorzag de herziene 
PSI-richtlijn van 2013 onder 
andere in:
• de beperking van vergoe-

dingen die voor hergebruik 
worden gevraagd;

• de uitbreiding van het toe-
passingsgebied met biblio-
theken, archieven en musea, 
zij het onder een afwijkend 
regime;

• het aanmoedigen van 
gebruik van standaardlicen-
ties en open, machinelees-
bare formaten

Met de publicatie van het uit-
voeringsbesluit in het Staats
blad van 18 november 2016, 
heeft de Vlaamse Overheid 
de omzetting van de richtlijn 
naar Vlaamse regelgeving vol-
tooid. Hierbij werden enkele 
eigen accenten gelegd, zoals 
een proactieve invulling van 
het hergebruik en de nadruk 
op eenvoudige en kosteloze 
uitwisseling van gegevens tus-
sen instanties.
Het uitvoeringsbesluit voor-
ziet onder meer in vastge-
legde modellicenties, waarvan 
het gebruik verplicht is, tenzij 
de betrokken instantie anders 
motiveert. Ook worden de 
mogelijkheden voor vergoe-
dingen nader bepaald. Zo zijn 
deze in de regel beperkt tot de 
marginale kosten voor verme-
nigvuldiging, verstrekking en 
verspreiding.
Archieven vallen onder een 
afwijkend regime. Dit wil 
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Meer dan 2600 klanten 
gebruiken onze software 
wereldwijd, van kleine 
(privé)collecties tot 
nationale archieven.

onder andere zeggen dat 
ze niet verplicht zijn om de 
modellicenties te gebruiken 
en extra kosten kunnen aanre-
kenen, bijvoorbeeld om rech-
ten te clearen. Welke instan-
ties onder de term ‘archieven’ 
vallen moet nog uitgeklaard 
worden.

DE GDPR
De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, beter 
bekend als de GDPR (General 
Data Protection Regulation) 
was het onderwerp van 
de laatste lezing, gebracht 
door Karin Van Honacker, 
Afdelingshoofd internationale 
en externe relaties voor het 
Rijksarchief.
De Europese verordening ver-
vangt de bestaande wetgeving 
rond gegevensbescherming 
en werd formeel aangeno-
men op 27 april 2016. Er 
wordt verwacht dat Europese 

organisaties zich aan deze ver-
ordening kunnen conformeren 
op 25 mei 2018. Centrale stel-
regel is dat verzamelde per-
soonsgegevens niet verder 
mogen worden verwerkt, ten-
zij de verwerking verenigbaar 
is met de doeleinden waarvoor 
de gegevens aanvankelijk wer-
den verzameld. Het lijdt hierbij 
geen twijfel dat ook archiefin-
stellingen zich zullen moeten 
conformeren aan de 99 artike-
len van de verordening.
Karin Van Honacker trak-
teerde ons op een greep uit 
de diverse bepalingen. Zo 
springt artikel 17, het zoge-
naamde right to be forgot
ten, meteen in het oog: per-
sonen mogen onder bepaalde 
omstandigheden vragen om 
hun persoonsgegevens te wis-
sen. Verder zijn er bepalingen 
rond de pseudonimisering van 
gegevens, bijzondere catego-
rieën van persoonsgegevens 

(seksuele geaardheid, gezond-
heidsgegevens, enz.), de aan-
wijzing van een functionaris 
voor gegevensbescherming, 
enz. Tot slot is het belangrijk 
dat conformiteit aan de GDPR-
bepalingen zoveel mogelijk 
binnen IT-systemen wordt 
ingebouwd.
Er zijn gelukkig een aantal 
positieve overwegingen te 
maken m.b.t. de impact van 
de verordening op de archief-
praktijk. Zo vallen persoons-
gegevens m.b.t. overleden 
personen buiten het toepas-
singsgebied van de verorde-
ning. Ook kunnen de doel-
einden waarvoor archieven 
persoonsgegevens verwer-
ken, met name archivering 
voor het algemeen belang, 
wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek, of statisti-
sche doeleinden, beschouwd 
worden als doeleinden die 
de verwerking legitimeren. 

Voor organisaties die archi-
veren in het algemeen belang 
geldt the right to be forgotten 
bovendien niet. Het is momen-
teel wel nog onduidelijk welke 
organisaties precies onder 
deze categorie zullen vallen.
Momenteel loopt er binnen 
de federale regering een pro-
ces dat moet uitmonden in 
Belgische regelgeving. Het 
is echter onduidelijk waar-
toe dit uiteindelijk zal leiden. 
Daarnaast loopt er binnen 
de Europese Commissie een 
traject om te komen tot een 
Code of Conduct voor archief-
diensten, opgevolgd door een 
expertgroep van nationale 
archivarissen en experten uit 
de lidstaten. Een bijgestelde 
versie van de Code wordt in 
alle lidstaten verspreid voor 
feedback.

Wendy Van de Camp en  
Wim Lowet
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