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Numen Europe digitaliseert de registers van de hypotheekkantoren van de
Belgische Federale Overheidsdienst Financiën

De scanning en indexering van acht miljoen pagina’s: dat huzarenstukje voerde Numen Europe uit in
opdracht van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. Dankzij
het succesvolle project zijn ook de oudere repertoria van de hypotheekkantoren straks digitaal
beschikbaar.
Tot 2001 bewaarden de 48 hypotheekkantoren van ons land de repertoria op papier. Het gaat om
documenten die informatie bevatten voor de hypothecaire getuigschriften die de
hypotheekkantoren afleveren, voornamelijk aan notarissen, deurwaarders en bankiers. De
hypotheekkantoren publiceren onder meer de onroerende eigendomsoverdrachten en de gevestigde
hypotheken. De hypotheekkantoren moeten informatie kunnen afleveren over een periode van
minstens dertig jaar.
In elk hypotheekkantoor zijn er dagelijks twee- tot driehonderd raadplegingen van de papieren
registers. Om de informatie van voor 2001 vlotter te kunnen raadplegen, besliste de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën om ook die oudere registers
te digitaliseren. In het kader van een openbare aanbesteding gunde de FOD Financiën de opdracht
aan Numen Europe, expert in de verwerking van sensitieve data en documenten. Het bedrijf zette
vier mobiele scanningteams in en wist de doorlooptijd van het project zo te beperken tot 18
maanden.
45.000 boeken, 8 miljoen pagina’s, 2,5 kilometer repertoria
De repertoria die Numen Europe diende in te scannen nemen samen ongeveer 2.500 meter in: acht
miljoen pagina’s in A2-formaat (dubbele A3-pagina’s), verspreid over ongeveer 45.000 boeken. Elk
mobiel team van Numen Europe beschikte in zijn scanning unit - ondergebracht in een mobiel
kantoor - over drie grootformaatscanners. Numen Europe installeerde deze mobiele units in de
onmiddellijke buurt van de hypotheekkantoren, bijvoorbeeld op de parking.
“Los van de eigenlijke scanning, moesten we ook aandacht hebben voor planning en logistiek”, zegt
Serge Micaelian, Operations Director bij Numen Europe. “Ik denk onder meer aan de
stroomvoorziening en de beveiliging van de mobiele units, maar ook aan het feit dat onze activiteiten
geen invloed mochten hebben op de dienstverlening van de hypotheekkantoren.” Tijdens het
scannen moesten de registers binnen het half uur beschikbaar zijn voor consultatie in het
hypotheekkantoor. De resultaten van de scanning verzamelde Numen Europe in een nieuwe centrale
databank. De FOD Financiën bouwde voor de opslag van de beelden een object store in IBM FileNet
P8, in het datacenter van de FOD.

Hoogste kwaliteit van digitalisering en indexering
De grootformaatscanners van Numen Europe voerde de scanning van de registers automatisch uit,
zonder bladzijden uit de boeken los te maken of te beschadigen. Elke dubbele A3-kleurenscan
leverde een file van ongeveer 800 kB in PDF/A-2b, een formaat dat is ontwikkeld met het oog op de
archivering van digitale documenten. Aansluitend voerde Numen Europe ook de indexering van de
documenten uit. Het bedrijf doorliep 360 miljoen karakters en stond daarbij in voor ongeveer 20
miljoen indexeringen. Serge Micaelian : “We zorgen voor een resultaat met een bijzonder hoog
kwaliteitsniveau. Bij de indexering hanteerden we een foutenmarge van ten hoogste 1 op 20.000.”
Gescande registers garanderen rechtszekerheid
De gescande registers vormen een back-up voor de papieren boeken. De registers zijn nu beschermd
tegen diefstal, verlies of schade door brand en water. “Dat is essentieel in het kader van de
rechtszekerheid”, zegt Johan Espeel, programmamanager bij de FOD Financiën. “Zonder register is er
immers geen rechtszekerheid. Bovendien kost de reconstructie van een verloren of beschadigd
register erg veel tijd en geld.” Tegelijk kunnen de hypotheekkantoren dankzij de digitalisering hun
archiefruimte beperken, omdat ze de papieren boeken nu sneller kunnen overbrengen naar het
Rijksarchief.
Digitalisering faciliteert snellere dienstverlening bij de hypotheekkantoren
Het belangrijkste resultaat van het project is echter bovenal de snellere dienstverlening door de
hypotheekkantoren. “Via een beveiligde connectie met de centrale databank krijgen de
medewerkers van het hypotheekkantoor toegang tot de gescande en geïndexeerde documenten uit
hun eigen ambtsdomein”, zegt Mick Rosseel, projectmanager bij de FOD Financiën. “Ze hoeven niet
langer in de rekken op zoek te gaan naar de gewenste zware boeken, om aansluitend papieren
documenten te doorbladeren. Dat zorgt voor tijdwinst, meer efficiëntie en een betere service bij de
hypotheekkantoren.”
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Over Numen Europe
Numen Europe werd in december 1994 opgericht onder de naam Infotechnique. Het bedrijf maakte toen deel uit van de
groep Olivetti. Sinds juni 2011 is het bedrijf geïntegreerd in de groep Numen (gespecialiseerd in outsourcing van diensten)
met het oog op versterking van zijn activiteiten met betrekking tot verwerking van gevoelige data en documenten, en als
venster naar de internationale markt. Wegens zijn geografische ligging heeft Numen Europe altijd geopteerd voor een
meertalige context. Het bedrijf levert zijn klanten – financiële instellingen, industrie, openbare en internationale
instellingen – de beheersing van de volledige productie- en valorisatieketen voor documenten: digitalisering, scanning, OCR,
indexering, structurering, samenstelling, opmaak, validering. Numen Europe positioneert zich daarmee over het volledige
traject van de documentverwerking, ongeacht de originele drager of het formaat. Het bedrijf is georganiseerd rond vier
polen:

•

Document Process Outsourcing

•

Elektronische archivering

•

Opmaakdiensten

•

Digitalisering van patrimonium

Meer informatie : www.numeneurope.com
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