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Aanwezig:  

- Algemeen Rijksarchief (mevr. Rolande Depoortere en Madeleine Jacquemin, dhr. 
Geert Leloup, Marc Libert, Pierre-Alain Tallier) 

- Raad van State (mevr. Hilde Baeck) 
- FOD Economie (mevr. Graziella Ravets) 
- FOD Binnenlandse Zaken (dhr. Johan Van Espen, plaatsvervanger van mevr. Isabelle 

Thomas) 
- FOD Justitie (dhr. Paul Logghe en Jérôme Lescanne, mevr. Naïma Saoudi) 
- FOD Sociale Zekerheid, Dienst van de Oorlogsslachtoffers (mevr. Marie Lejeune) 
- Ministerie van Defensie (kolonel Ghislain Wouters, luchtvaartcommandant Theodore 

Ambelakiotis,  mevr. Eva Muys) 
- SELOR (dhr. Luc Huyghebaert en Filip Vanderhauwaert) 
- OFO (mevr. Christel Caruel) 
- Federale Politie (mevr. Anna Francis en dhr. Ward Vansteenkiste) 
- Nationale Bank van België (dhr. Arnold De Schepper) 
- Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (dhr. Laurent Meese) 
- Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis (mevr. Anne 

Godfroid) 
- Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (mevr. Valérie Montens) 

 
Verontschuldigd : 

- FOD Economie (dhr. Xavier Botterman) 
- FOD Justitie (dhr. Philippe Liévin,  mevr. Françoise Leroy) 
- FOD Sociale Zekerheid (mevr. Sophie Vandepontseele) 
- Federale Politie (dhr. Benoît Mihail) 
- Nationale Plantentuin van Meise (Mevr. Régine Fabri et Nicole Hanquart) 
- Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (dhr. Dieter Van Hassel) 
- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (mevr. Michèle Van Kalck) 
- Koninklijk Observatorium van België (mevr. Hilde Langenaken) 
- Paleis voor Schone Kunsten, BOZAR (mevr. Veerle Soens). 

 
De voormiddag is gewijd aan een geleid bezoek rond het thema ‘materiële bewaring van 
documenten op conventionele dragers’ in diverse diensten van het Algemeen Rijksarchief 
(RA). Het bezoek biedt dhr. Pierre-Alain Tallier en Marc Libert, beide afdelingshoofd in het 
Rijksarchief, de mogelijkheid om het renovatieproject van de leeszaal voor te stellen, evenals 
de nieuwe selecteerzaal, de ontstoffingsmachines en het nieuwe restauratie-atelier.  
 
In de namiddag stelt Geert Leloup, assistent van de Afdeling Toezicht en advisering, twee 
ontwerpen voor van brochures met aanbevelingen en advies over archiefruimten en 
archiefbewaarplaaatsen, en beantwoordt de vragen van het publiek. 
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Het FAF discussieert vervolgens over de interne organisatie. Volgende punten worden 
behandeld: 
 

1. Voorstelling van de nieuwe leden van het netwerk, aanwezig op de vergadering: 
mevr. Graziella Ravets, dhr. Arnold De Schepper en dhr. Laurent Meese.  

2. Het ontwerp van mission statement van het netwerk, opgesteld door een klein groepje 
vrijwilligers, wordt voorgelegd aan de leden. Mevr. Hilde Baeck stelt voor om een 
tweede voorstel te sturen dat de ideeën van het ontwerp zal hernemen, maar anders 
formuleren. Er wordt afgesproken om het voorstel van mevr. Baeck per e-mail te 
verspreiden, zodat de leden erover kunnen stemmen. 

3. Twee ontwerpen van logo’s worden voorgelegd aan de leden van het FAF. Er wordt 
over de logo’s gestemd. Aangezien de meningen uiteenlopen – er zijn twee quasi-
gelijke groepen (9-10) – wordt overeengekomen dat het ARA een derde ontwerp zal 
uitwerken en dat deze drie ontwerpen ter stemming voorgelegd zullen worden aan de 
leden (via e-mail). 

4. Mevr. Depoortere bevestigt dat het Rijksarchief bereid is om een webpagina ter 
beschikking te stellen van het netwerk. In een eerste fase zal hierop het mission 
statement, het logo, de ledenlijst, de aankondiging van de activiteiten van het FAF en 
foto’s van de activiteiten van het netwerk geplaatst worden. Leden kunnen onderling 
informatie uitwisselen via e-mail. 

5. Na overleg wordt overeengekomen om jaarlijks drie ontmoetingsdagen te 
organiseren, bestaande uit een bezoek aan een archiefdienst of een instelling met een 
actieve archiveringspolitiek, gevolgd door een gedachtewisseling over een gekozen 
thema (met uitnodiging van experts). Voor 2009 worden volgende bezoeken en 
thema’s weerhouden: 

- De archief- en registratiediensten van het ministerie van Defensie en de 
digitalisering van documenten  

- het NoVo-project van de FOD Sociale Zekerheid en het beheer van een 
verhuizing van archieven 

- het Stadsarchief Antwerpen en de organisatie van een e-depot. 
 
Volgende vergadering : R. Depoortere zal binnenkort data voorstellen voor de 3 
vergaderingen van 2009. 
 
Bijlage: geactualiseerde lijst van de leden van het FAF. 
 
 
Rolande Depoortere 
19 januari 2009 
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