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Aansluitvoorwaarden e-depot voor overheidsarchieven 
 
Informatieobjecten kunnen worden opgenomen in het e-depot als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
 
Voorwaarden aan de organisatie 
• De archiefvormer heeft het Regionaal Archief Alkmaar aangewezen als 

Archiefbewaarplaats conform Archiefwet (artikel 30 of 36). 
• De archiefvormer heeft in een Dienstverleningsovereenkomst afspraken gemaakt met 

het Regionaal Archief Alkmaar betreffende het overbrengen of uitplaatsen van 
informatie in de archiefbewaarplaats. 

 
Voorwaarden aan de procedure 
• Er is een aansluittraject e-depot uitgevoerd conform het Stappenplan1. 
• De definitieve resultaten uit het Stappenplan zijn opgeleverd. 
• Er is een Akte van overbrenging of Dienstverleningsovereenkomst inzake beheer op 

uitgeplaatst archief opgesteld. 
• Er is een informatieanalyse op het over te brengen bestand uitgevoerd. 
 
Voorwaarden aan de aangeboden dataset 
Goede, geordende en toegankelijke staat conform artikel 3 van de Archiefwet 1995. 
De aangeboden dataset bevindt zich conform de Archiefwet en -regeling in een goede, 
geordende en toegankelijke staat.  
• Goede staat: acceptabele bestandsformaten; acceptabel compressieformaat; 

migratieverleden; hoe was de informatie beveiligd? 
• Geordende staat: aggregatieniveaus, wijze en kwaliteit van ordening; architectuur; 

waardering en selectie. 
• Toegankelijkheid: benaderbaarheid van de informatie (waaronder metagegevens); 

openbaarheid, auteursrechten, encryptie. 
 
De metagegevens, bestandsformaten en de openbaarheid vormen een essentieel 
onderdeel bij de opname in het e-depot, daarom wordt dit nader uitgewerkt. 
• Informatieobjecten worden geleverd met metagegevens conform TMLO 1.12, 

tenminste de verplichte TMLO-elementen zijn vastgelegd. Hiermee wordt ook aan 
vereisten betreft metagegevens in de Archiefregeling voldaan.  

• Metagegevens bij de objecten worden geleverd in één XML-bestand opgemaakt 
conform het XML schema ToPX 2.33, in de ToPX-Rip structuur. Dit is de structuur die 

 
1 Stappenplan Aansluiting E-depot, Twan Mars, Anje van der Lek, Danielle van Mourik; 15-10-2019 
2 Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden versie 1.1.: 
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/tmlo 
3 Zie:  
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/metadata-en-het-e-depot 
 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/tmlo
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/tmlo
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/metadata-en-het-e-depot
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wordt geaccepteerd door het E-depot. Er is nog geen structuur die is vastgesteld door 
het Nationaal Archief, zodra dit er wel is zal het RHCA zich hieraan conformeren.4 

• Bestanden zijn gerelateerd aan bijhorende metagegevens door middel van de 
bestandsnaam. Hieruit volgt de voorwaarde dat in één aangeboden dataset alle 
bestandsnamen uniek dienen te zijn. 
 

Bestandsformaten 
• Digitale bestanden zijn gevormd volgens voorkeurs- of geaccepteerde 

bestandsformaten volgens Handreiking Voorkeursformaten Nationaal Archief5. Indien 
het originele bestandsformaat niet overeen komt met voorkeurs- of geaccepteerd 
bestandformaat, zal in de voorbereidende fase met het RAA worden afgesproken of 
data worden geconverteerd en in welke vorm de informatiebestanden moeten 
worden aangeboden. 
 

Openbaarheid, persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer/privacy 
• De archiefvormer heeft onderzocht of de aangeboden dataset vertrouwelijke 

informatie bevat en of er na het overbrengen van informatie naar de 
Archiefbewaarplaats beperkingen aan de openbaarheid moeten worden opgelegd. 
Overgebracht archief is in principe openbaar op grond van de Archiefwet. In de 
metagegevens (TMLO 17, Vertrouwelijkheid en 18, Openbaarheid) is opgenomen 
welke informatie vóór overbrenging vertrouwelijk is, en of en welke beperkingen na 
overbrenging  aan de openbaarheid moeten worden gesteld.  

• In de beschrijvende metagegevens en bestandsnamen zijn in principe geen 
persoonsgegevens opgenomen. Uitgangspunt is dat uitsluitend wanneer de 
vindbaarheid afhangt van het vermelden van persoonsgegevens, deze vermeld 
mogen worden. Indien dit niet het geval is, worden de persoonsgegevens niet 
vermeld.  

• In de beschrijvende metagegevens en bestandsnamen is in principe geen informatie 
opgenomen die vertrouwelijk is, of na overbrenging in openbaarheid moet worden 
beperkt. Ook hier is het uitgangspunt: uitsluitend wanneer de vindbaarheid afhangt 
van het opnemen van vertrouwelijke gegevens, mogen deze in de beschrijving 
worden opgenomen. 

• Overheidsinformatie valt in principe in het publieke domein. Indien er afwijkende 
gebruiksrechten bestaan, zijn deze vastgelegd in de metagegevens (TMLO 16, 
Gebruiksrechten). 
 

 
4 Op dit moment werkt het Nationaal Archief aan een metadatamodel dat als koppelvlak beschikbaar is, 
dit wordt dan een vastgesteld format waar het RHCA zich aan zal conformeren. Wanneer dit format is 
vastgesteld zal een overgangsperiode ingesteld worden waarbij het oude format nog een jaar lang wordt 
geaccepteerd bij overdrachten. 
5 Handreiking Voorkeursformaten Nationaal Archief, 
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-
archief 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief
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