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Aanwezig:  

 
- Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (dhr.  

Jean-Noël Lefèvre) 
- Algemeen Rijksarchief (dhr. François Antoine, Mevr. Rolande Depoortere, 

Mevr. Kathleen Devolder, Mevr. Madeleine Jacquemin, dhr. Geert Leloup, dhr.  
Glenn Maes, dhr.  Sébastien Soyez) 

- Raad van State (Mevr. Hilde Baeck) 
- Nationale Plantentuin van België (Mevr. Nicole Hanquart et Mevr. Régine 

Fabri) 
- Ministerie van Defensie (commandant van het vliegwezen Theodore 

Ambelakiotis, dhr. Patrick Babic, dhr. Patrick Brion, Kolonel Jacques De 
Keyser, dhr.  Joost Dewaegheneire, Commandant Dirk Doms, dhr. Marc 
Offermans, Mevr. Poriaux, Mevr. Katleen Van Acker) 

- Koninklijke Sterrenwacht van België (Mevr. Hilde Langenaken) 
- Paleis voor Schone Kunsten, BOZAR (Mevr. Veerle Soens) 
- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Mevr. Dominique Allard, 

dhr. Laurent D’Agostino, Mevr. Sofie Neuckerrmans) 
- FOD Justitie (Mevr. Christine Filée, Mevr. Françoise Leroy, dhr. Paul Logghe) 
- FOD P&O (Mevr. Christelle Caruel, dhr. Luc Huyghebaert, dhr. Filip 

Vanderhauwaert) 
- Koninklijke Muntschouwburg (dhr. Jan Van Goethem) 
- FOD Sociale Zekerheid, Dienst Oorlogsslachtoffers (Mevr. Marie Lejeune) 

 
Verontschuldigd: 
 

- Nationale Bank van België (dhr. Arnold De Schepper) 
- Ministerie van Defensie (Luitenant-kolonel Ghislain Wouters) 
- Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Mevr. Anne 

Godfroid) 
- Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Mevr.  Valérie Montens) 
- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Mevr. Michèle Van Kalck) 
- Federale Politie (Mevr.  Anna Francis et dhr. Benoît Mihaïl) 
- FOD Sociale Zekerheid (Mevr. Sophie Vandepontseele) 

 
In de voormiddag hadden we de gelegenheid om het Centrum voor Historische 
Documentatie van Defensie, de stamboekarchieven en de audiovisuele en multimedia 
archieven gelegen in het kwartier Majoor Housiau te bezoeken. 
 
Het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie (CHD) is een intermediair 
depot dat als opdracht heeft om alle documenten met betrekking tot de geschiedenis 
van de Belgische Krijgsmacht sinds één september 1939 te bewaren en te ontsluiten. 
Het CDH bewaart archieven met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, het archief 
van het Kabinet van Landsverdediging, archief met betrekking tot buitenlandse 
operaties en humanitaire interventies, en de personeelsdossiers van officieren. 
 



De centrale dienst voor het Stamboek bewaart de individuele dossiers van het 
personeel van het leger en van de dienstplichtigen tijdens hun dynamische en semi-
dynamische fase. Sinds een tiental jaar verzekert de databank MEGADOC het beheer 
van digitale gegevens die de toegang voor meerdere gebruikers vergemakkelijkt.  
 
De dienst voor audiovisuele en multimedia archieven, opvolger van de Service 
photographique de l’armée belge, opgericht tijdens de Eerste Wereldoorlog, bewaart 
vandaag circa 3.500 km films, 25.000 video’s en 160.000 foto’s. We bezochten de 
geklimatiseerde bunker waar de nitraat- en acetaatfilms bewaard worden, en de studio, 
die voorheen gebruikt werd voor de uitzendingen van Televox. Het project MAMUD 
(Media Asset Management Utility for Defence) werd aan ons voorgesteld. Dit project 
heeft als doel om alle beelden en films te digitaliseren. Met het oog op een optimale 
kwaliteit wil men werken in hoge definitie. 
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Het namiddagprogramma stond in het teken van de digitalisatisering van documenten. 
 
Commandant van het vliegwezen Theodore Ambelakiotis, stelde ons het project van 
niet geclassificeerde briefwisseling, MITS én het project inzake het centraliseren, het  
structureren, het aanvullen en het indexeren van de informatie over de militaire 
infrastructuur voor het ganse land, voor. 
 

 Foto Geert Leloup 



 
Sébastien Soyez, assistent van de Afdeling Toezicht en advisering, belichtte een 
ontwerp van zijn brochure met aanbevelingen en advies over digitalisering. 
 
Dit alles werd gevolgd door een vragenronde en door een discussie. 
 
De volgende vergadering van het FAF zal plaatsvinden op 23 september 2009 in de 
FOD Sociale Zekerheid (voorstelling van het project NoVoRecord en zijn effect op het 
beheer van de verandering en van een verhuizing). 
 
François Antoine 
 
05 juni 2009 


