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Meer informatie is te vinden op de volgende websites,
waar MoReq2 en de testmaterialen ook kunnen worden
gedownload:

http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq

MoReq2 is voor de Europese Commissie ontwikkeld
door Serco Consulting, met ﬁnanciële steun van het
IDABC-programma van de Europese Unie.

MoReq2 Actualisering en uitbreiding van de modelvereisten voor het beheer van elektronische bestanden
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Het DLM-forum is verantwoordelijk voor het beheer
van MoReq2. Meer informatie is rechtstreeks bij het
DLM-forum verkrijgbaar (www.dlm-network.org).

Actualisering en
uitbreiding van
de modelvereisten
voor het beheer
van elektronische
bestanden

MoReq2

↘
In MoReq2
MoReq
MoR
eq2
2 zijn
zijn algemene
algem
emene
e eisen
eise vervat voor een
ee
systeem
systee
sy
eem
m voor
voor h
het
et beheer
beh
eheer van elektronische
elektr
che bestanden.
stan
ande
den. Het betreft
betr ft hier
hier een
een geactualiseerde
geactualiseer en
uitgebreide
uitgebrreid versie
versie van de
e in 2001
001 gepu
gepubliceerde
bliceerd
modelvereisten
mode lvereisten voor
oor het
he beheer
behe van elektroe
nische
he bestanden.
b tanden
De oorspronkelijke
ijke speciﬁcatie
ciﬁca was zeer succesvol
en is in heel Europa en daarbuiten op grote schaal
gebruikt. De speciﬁcatie werd vaak geciteerd en
speelde een centrale rol bij het beheer van elektronische bestanden. Sinds 2001 is er echter veel
veranderd. De technologische groei en veranderingen hebben ingrijpende gevolgen gehad voor
de creatie, de vastlegging en het beheer van elektronische bestanden. Er zijn nieuwe normen en
werkwijzen ontwikkeld. Om de status van MoReq
te handhaven, moesten de modelvereisten worden
geactualiseerd en uitgebreid tot nieuwe terreinen
die de afgelopen jaren aan belang hebben gewonnen.

MoReq2
MoReq2 weerspiegelt de gevolgen van de technologische
veranderingen en houdt rekening met nieuwe normen en
best practice. MoReq2 is in cruciale fases van de ontwikkeling geëvalueerd door tientallen gebruikers, consultants,
leveranciers, academici en beroepsorganisaties overal ter
wereld. Dit verleent MoReq2 meer gezag dan ooit en maakt
het zeer waardevol voor iedereen die betrokken is bij het
beheer van elektronische bestanden.
MoReq2 is bedoeld voor een grote verscheidenheid aan
overheids- en particuliere organisaties die een systeem
voor het beheer van elektronische bestanden (ERM) willen
opzetten. Het kan worden gebruikt bij het voorbereiden van
verzoeken tot het indienen van voorstellen, het evalueren
van bestaande systemen, het opzetten van opleidingsmateriaal voor het beheer van bestanden enzovoort. Het moet
een maatstaf worden voor leveranciers en ontwikkelaars
van ERM-systemen. MoReq2 is bedoeld om overal in de
Europese Unie te worden gebruikt en zal, zo wordt verwacht, wereldwijd een belangrijke rol spelen.

Flexibiliteit
MoReq2 is bedoeld voor gebruik in heel Europa. Het moet
dan ook een zekere mate van ﬂexibiliteit bieden, zodat
het verenigbaar is met verschillende juridische vereisten,
tradities en behoeften op het gebied van het beheer van
bestanden. MoReq2 is daarom opgezet als een modulaire

speciﬁcatie, die aan verschillende omgevingen kan worden
aangepast. Het bestaat uit een basismodule met de kernvereisten die voor een betrouwbaar beheer van elektronische bestanden noodzakelijk zijn, plus optionele modules
voor aanvullende functies.
Nieuw in MoReq2 is ook het zogenoemde „hoofdstuk nul”.
Dit is bedoeld voor eigen speciﬁeke nationale vereisten die
lidstaten kunnen vaststellen, bijvoorbeeld om rekening te
houden met verschillende talen, wet- en regelgeving en
archiveringstradities.

Conformiteitstests
MoReq2 voorziet nu ook in een softwaretestprocedure.
Deze is speciﬁek opgezet voor het ondersteunen van
onafhankelijke conformiteitstests. Met dit oogmerk zijn
parallel aan de modelvereisten conformiteitstestmodules
ontwikkeld.

DLM-Forum
MoReq2 is door de Commissie ontwikkeld op verzoek van
het DLM-forum, een onafhankelijke Europese organisatie
van archieven en andere overheids- en particuliere organisaties die zich bezighouden met archivering en het
beheer van bestanden en informatie.

