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Aanwezig:  

- Algemeen Rijksarchief (mevr. Rolande Depoortere, Kathleen Devolder, Caroline Six, 
dhr. Jean Lefèvre, Geert Leloup, Glenn Maes, Pierre-Alain Tallier) 

- Raad van State (mevr. Hilde Baeck en Renilde Moreels) 
- FOD Economie (mevr. Wendy Van Aerschot) 
- FOD Binnenlandse Zaken (dhr. Thierry Lemoine) 
- FOD Justitie (dhr. Paul Logghe) 
- FOD P&O (dhr. Luc Huyghebaert) 
- FOD Sociale Zekerheid, Dienst Oorlogsslachtoffers (Mevr. Marie Lejeune) 
- Federale Politie (mevr. Anna Francis en dhr. Benoît Mihaïl) 
- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Mevr. Michèle Van Kalck) 
- Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Mevr. Valérie Montens) 
- Ministerie van Defensie (luchtvaartcommandant Theodore Ambelakiotis,  Major 

Claude Moerman, Mevr. Kathleen Van Acker) 
- Koninklijk Observatorium van België (Mevr. Hilde Langenaken) 
- Paleis voor Schone Kunsten, BOZAR (Mevr. Veerle Soens) 

 
Waarnemer: 

- Koninklijk Meteorologisch Instituut (M.Kris Lombaert, preventieadviseur) 
 
Verontschuldigd: 

- FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
(Mevr. Françoise Peemans) 

- FOD Economie (dhr. Xavier Botterman) 
- FOD Justitie (dhr. Philippe Liévin et Jérôme Lescanne, mevr. Françoise Leroy) 
- FOD Sociale Zekerheid (Mevr. Sophie Vandepontseele) 
- Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (dhr. Dieter Van Hassel) 
- Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (mevr. Anne Godfroid) 

 
 
-  PowerPoint presentatie door dhr. Theodore Ambelakiotis over de recente reorganisatie van 
de archieven van het Ministerie van Defensie en over de doelstellingen van de Commissie van 
de archieven van dit ministerie.  
 
- Vragen en antwoorden met betrekking tot deze presentatie. 
 
- Discussie over de positie van een archiefdienst in de organisatie van een FOD, POD of 
federale wetenschappelijke instelling, en over de door het netwerk te ontwikkelen strategie 
om de positie van de archivarissen in de schoot van de federale administratie te verbeteren. 
Deze discussie toont het belang aan van de externe communicatie over het netwerk en zijn 
activiteiten, en brengt de vergadering tot het volgende punt, nl. 



- De concrete organisatie van het netwerk:   
 
1. De naam van het netwerk, voorgesteld door dhr. Geert Leloup, wordt unaniem aangenomen 
door de aanwezige leden: Forum des Archivistes Fédéraux – Federale Archivarissen 
Forum (FAF). 
2. Een oproep wordt gelanceerd aan de leden van het netwerk en aan hun organisaties om 
voorstellen in te dienen voor een logo. De voorstellen zullen voorgelegd worden aan de leden 
van het netwerk die door stemming het winnend logo zullen kiezen. 
3. Een oproep wordt gelanceerd om een mission statement op te stellen met het oog op de 
voorstelling van het netwerk aan de federale administratie. Er wordt overeengekomen om met 
een kleine groep vrijwilligers een ontwerp te maken dat zal voorgelegd worden aan de leden. 
Dhr. Theodore Ambelakiotis geeft zich op als vrijwilliger. Hij zal op 27 mei samenkomen 
met de leden van de afdeling Toezicht van het Algemeen Rijksarchief om een eerste voorstel 
te redigeren. 
4. R. Depoortere deelt mee dat het Rijksarchief bereid is om een webpagina ter beschikking te 
stellen van het netwerk. Het zal een beveiligde site zijn, gelinkt aan de website van het 
Rijksarchief, bestaande uit een publiek gedeelte, bedoeld om het FAF voor te stellen, en een 
beveiligd gedeelte, gereserveerd voor de leden. Deze site zal ten vroegste in september 2008 
operationeel zijn. 
5. Van zodra de webpagina gelanceerd is, zal FAF via Fedra een promotiecampagne voeren. 
6. De vraag naar vorming blijft zeer levendig. Daarom oppert mevr. Depoortere de 
mogelijkheid om te onderhandelen met het OFO over de organisatie van een vorming over het 
beheer van dynamische en semi-dynamische archieven voor de ambtenaren van de federale 
overheid. Dit is evenwel nog slechts een voorstel; een project waarover nog gediscussieerd en 
nagedacht moet worden. 
7. Aan de aanwezige leden wordt gevraagd welke thema’s zij wensen behandeld te zien 
tijdens de volgende bijeenkomsten: elektronisch archiefbeheer, e-mails, de bewaring van 
databanken, de bewijskracht van elektronische documenten, het archivalisch landschap in 
België, het materieel beheer, de redactie van een reglement van inwendige orde met 
betrekking tot archieven, de wet op de bescherming van persoonsgegevens enzovoort. 
Aangezien het zeer uitgestrekte domeinen betreft, vragen de leden zich af of één van de 
jaarlijkse vergaderingen van het FAF niet zou kunnen omgevormd worden tot een studiedag 
gewijd aan één enkel thema, wat zou neerkomen op een voortgezette opleiding. 
 
- Volgende vergadering: R. Depoortere zal binnenkort een datum voorstellen, vermoedelijk 
rond vijftien oktober. 
 
 
 
Rolande Depoortere 
19 mei 2008 
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