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Van archiefvormer naar archiefbewaarplaats 
 
Bij de overdracht van digitale archiefbescheiden komt veel kijken. Vanuit verschillende disciplines 
dienen er keuzes te worden gemaakt. Zo moet allereerst duidelijk zijn welke dataset wordt gekozen 
voor een (eerste) aansluiting, zodat de overdracht projectmatig kan worden uitgevoerd. Dit begint 
met een eerste bijeenkomst. 
 
Stap 1 Eerste contact / startbijeenkomst 
Op te leveren resultaat: Door het RHCA wordt een startbijeenkomst georganiseerd. 
 
Bij een voorgenomen overdracht van informatie aan het e-depot (overbrenging of uitplaatsing) 
neemt de gemeente contact op met de Coördinator Collectiebeheer van het RHCA. Zij wijst een 
adviseur digitale informatie aan die het aansluittraject zal begeleiden.  
 
De adviseur digitale informatie organiseert een startbijeenkomst. Bij de startbijeenkomst zal de 
gemeente de volgende stappen hebben voorbereid: 
- Het samenstellen van een projectteam voor aansluiting. 
- Het selecteren van een eerste casus voor aansluiting. 
 
Stap 2 Samenstellen projectteam voor aansluiting 
Op te leveren resultaat: Gemeente stelt document op met daarin de namen, rollen en 
verantwoordelijkheden van de leden van het projectteam. 
 
Het aansluittraject is een project dat uitgevoerd wordt onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Voor elk aansluittraject wijst het college van B & W van een gemeente een ambtelijk 
opdrachtgever aan en wordt de projectorganisatie ingericht conform de methode waarmee de 
gemeente projectmatig werken vormgeeft. In het Plan van Aanpak van het project E-depot’18 is dit 
weergegeven zoals in het onderstaande organigram.  
 

 
 
De gemeente stelt een projectteam samen dat de voorbereidingen voor de aansluiting zal realiseren. 
Ook brengt de gemeente overige stakeholders in kaart. De volgende rollen worden daarbij ingevuld: 
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Vanuit de gemeente zijn de volgende rollen tenminste vertegenwoordigd* 
 

Bestuurder Lid van het college van B & W, tevens bestuurder van het RHCA 
is betrokken in de rol van bestuurlijk opdrachtgever. De 
bestuurder is sponsor om de visie op duurzame 
toegankelijkheid en de bijbehorende veranderingen in de 
organisatie op de kaart te zetten. Daarnaast heeft de 
bestuurder de verantwoordelijkheid als budgethouder om 
projecten rond digitaal archiveren te faciliteren.  

Manager De leidinggevende verantwoordelijk voor het 
informatiemanagement in de organisatie is betrokken als 
ambtelijk opdrachtgever. Nieuwe doelstellingen op het gebied 
van duurzame digitale informatie vraagt de inzet van mensen 
en samenwerking door de organisatie heen. Commitment van 
de verantwoordelijke managers (directie / afdelingshoofden) is 
een randvoorwaarde om daadwerkelijk stappen te kunnen 
zetten.   

Projectleider Overbrenging naar het e-depot vraagt om een projectmatige 
aansturing. De projectleider is hiervoor verantwoordelijk. De 
projectleider is tevens de primaire contactpersoon van het 
RHCA over het aansluittraject.  
 
De projectleider zet het project op volgens de manier waarop 
binnen de betreffende gemeente projectmatig wordt gewerkt. 
 

Informatieadviseur De informatieadviseurs van de organisatie weten als geen 
ander waar zich welke informatie bevindt, in welke staat het 
verkeert, of en wanneer het overbracht zou moeten worden 
naar het archief. Vaak hebben zij ook een coördinerende rol in 
het (opnieuw) inrichten van informatiesystemen en processen.  
 

Vakspecialist (Proceseigenaren) Inhoudelijke kennis van bepaalde informatie, de beschrijving 
ervan en de toepassingen liggen voornamelijk bij de experts 
van het vakgebied zelf. Tegelijkertijd zijn zij ook de makers en 
bewerkers van die informatie. Dit is een essentiële doelgroep 
om te betrekken in het duurzaam toegankelijk houden van 
informatie en in het proces van digitale archivering. 
 

Applicatiebeheerder De functioneel en / of technische applicatiebeheerder van het 
bronsysteem heeft inzicht in de structuur en metadata van de 
over te dragen dataset. Ook kan de applicatiebeheerder 
exports en eventueel aanpassingen in het bronsysteem 
configureren. 
 

  

 
* Het is mogelijk dat meerdere rollen bij dezelfde persoon zijn belegd. 



5 
 

Relatiebeheer/contactpersoon 
met softwareleverancier 
bronsysteem 

In het geval dat er een koppeling wordt gerealiseerd of er 
aanpassingen gedaan moeten worden aan de configuratie van 
het bronsysteem, dient de vaste contactpersoon met de 
betreffende leverancier(s) bij het aansluittraject te worden 
betrokken. 
 

Informatiemanager / IT Architect Het e-depot moet een plek krijgen in de informatie-
architectuur. Het is een van de plaatsen waar informatie in 
opgeslagen en uit ontsloten wordt.  
 

Functionaris 
Gegevensbescherming 

De Functionaris Gegevensbescherming toetst of in de dataset 
opgenomen persoonsgegevens conform de AVG worden 
verwerkt.  

Gebruikers Het is verstandig om specifieke gebruikersgroepen in kaart te 
brengen (zowel binnen als buiten de organisatie). Zij zijn 
misschien niet (allemaal) in het projectteam actief, maar ze zijn 
wel belangrijke stakeholders. Met hen zal moeten worden 
afgestemd of na overdracht de informatie voor hen goed 
toegankelijk is. 

 
Vanuit het RHCA zijn de volgende rollen vertegenwoordigd* 
 

Directeur-Archivaris  De archivaris is verantwoordelijk voor de wettelijke taken van 
het RHCA: het beheer van informatie in de 
archiefbewaarplaats en het toezicht op niet-overgebrachte 
archieven.   

Archiefinspecteur Het toezicht op de niet-overgebrachte archieven wordt bij het 
RHCA uitgevoerd door de archiefinspecteur. 
 

Coördinator Collectiebeheer De Coördinator Collectiebeheer coördineert de verschillende 
aansluittrajecten, wijst een Adviseur Digitale Informatie aan en 
houdt de algemene planning in de gaten. 
 

Adviseur Digitale Informatie 
(ADI) RHCA 

De Adviseur Digitale Informatie van het RHCA adviseert en 
ondersteunt het projectteam van de gemeente bij het 
uitvoeren van dit stappenplan. Ook zal de ADI tussentijds 
toetsen of de voorgenomen overdracht van informatie voldoet 
aan de in dit document opgenomen kaders en voorwaarden. 
Indien dit niet het geval is zal ADI de projectleider van de 
gemeente informeren. 
 

Applicatiebeheerder e-depot De applicatiebeheerder voert voorbereidende testopnames en 
de uiteindelijke opname van informatie in het e-depot uit. De 
applicatiebeheerder ondersteunt bij het uitvoeren van de 
metadata mapping en het maken van de export. Ook is de 
applicatiebeheerder betrokken bij het ontwerp van evt. 
koppelingen of gespecialiseerde toegangen. 
 

 
* Het is mogelijk dat meerdere rollen bij dezelfde persoon zijn belegd. 
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Relatiebeheer/contactpersoon 
met softwareleverancier e-depot 

In het geval dat er een koppeling wordt gerealiseerd of er 
aanpassingen gedaan moeten worden aan de configuratie van 
het e-depot, zal dit door het RHCA worden afgestemd met de 
leverancier. 

Functionaris 
Gegevensbescherming 

De Functionaris Gegevensbescherming toetst of in de dataset 
opgenomen persoonsgegevens conform de AVG worden 
verwerkt. 

 
Stap 3 Selectie casus voor aansluiting 
Op te leveren resultaat: De gemeente levert een korte beschrijving van de gekozen dataset en de 
overweging waarom voor deze dataset gekozen is. Dit kan in de vorm van een presentatie of 
tekstdocument. 
 
De gemeente kiest een dataset die in aanmerking komt om in het e-depot te worden opgenomen. 
Deze keuze kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op de volgende factoren: 
 
• Volume (Terabytes, Gigabytes of Megabytes) en kosten beheer. 
• Het in één keer vervroegd overbrengen van een groot volume aan digitale informatie kan de 

gemeente besparingen opleveren in ICT-kosten. Te bewaren informatie zal op zeker moment 
moeten worden overgebracht; door vervroegd over te brengen kan een tussentijdse 
migratie/conversie misschien worden overgeslagen. Er kan bespaard worden op het vervangen of 
uitbreiden van hardware voor opslagcapaciteit, of ingekochte opslagruimte bij een cloud-
provider. 

• Risico op ontoegankelijk worden van informatie. 
• Bepaalde datasets met een hoger risico kunnen worden overgedragen aan het e-depot om de 

toegankelijkheid hiervan in de toekomst te waarborgen. Denk aan verouderde systemen en 
bestandsformaten, technisch complexe informatie, leveranciersafhankelijkheid en informatie die 
alleen in Cloud/SaaS systemen is opgeslagen. 

 
Reeds gevormde dataset of toekomstgericht 
 
De bovenstaande factoren zijn vooral gericht op een dataset die reeds is gevormd. Dit kan 
bijvoorbeeld de inhoud van een te vervangen informatiesysteem zijn of scans vanuit een 
retrospectief vervangingstraject. 
 
Er kan ook worden gekozen voor een toekomstgerichte benadering. Bij de aanschaf en inrichting van 
een nieuw informatiesysteem is het verstandig om meteen mee te nemen dat het systeem aan eisen 
voor duurzame toegankelijkheid voldoet. Het inrichten en configureren van een procesmatige 
aansluiting op het e-depot is dan een mogelijke casus (bijvoorbeeld bij een zaaksysteem, overdragen 
nadat een zaak is afgesloten). 
 
Deze benadering zorgt voor een permanente aansluiting en hiervoor dient dus een koppeling te 
worden ontwikkeld in plaats van een eenmalige overdracht. 
 
Wanneer het projectteam is gevormd en de keuze voor een dataset is gemaakt kan er inhoudelijk 
worden gekeken naar de dataset. Hoe ziet deze er nu precies uit en welke handelingen dienen er te 
worden verricht om te komen tot een dataset die geschikt is voor opname in het e-depot. 
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Stap 4 Informatieanalyse gekozen casus 
Op te leveren resultaat: De gemeente maakt een informatieanalyse van de gekozen casus, volgens 
het model in het document: Informatieanalyse. 
 
De informatieanalyse dient om een goed inzicht te krijgen in de inhoud en structuur van de gekozen 
dataset. Welke informatieobjecten zitten hierin en hoe zijn deze tot stand gekomen? Vanuit welke 
werkprocessen is de informatie afkomstig?  
 
Op grond van de analyse kan worden vastgesteld in hoeverre de dataset nog aangevuld of bewerkt 
moet worden, welke risico’s er zijn op het gebied van duurzame toegankelijkheid en welke 
samenhang of essentiële eigenschappen van de dataset bewaard moeten blijven.  
 
De informatieanalyse kan het best worden opgesteld door een informatieadviseur in samenwerking 
met een vakspecialist en/of proceseigenaar.  
 
Ter ondersteuning is naast dit stappenplan een informatieanalyse beschreven. In deze analyse 
worden de volgende onderdelen beschreven: 
 
• De context waarin de dataset is gecreëerd: processen en verantwoordelijke 

organisatieonderdelen / functionarissen. 
• De ordening of structuur van de dataset en de oorspronkelijke metadatering. 
• De gebruikte bestandsformaten. 
• De architectuur van het bronsysteem. 
• Het datavolume. 
• Aspecten betreffende waardering en selectie: (moet alle informatie blijvend bewaard worden, en 

op grond waarvan? Zo niet, wat zijn de bewaartermijnen?). 
• Aspecten die de invloed kunnen hebben op de openbaarheid en publicatie van de informatie: 

persoonsgegevens en privacy, veiligheid, gebruiksrechten / eigendomsrechten van derden. 
• Essentiele eigenschappen van de informatieobjecten: welke kenmerken in presentatie en gedrag 

van de informatieobjecten mogen niet verloren gaan bij eventuele conversies? 
• Gewenste toegang waarbij rekening wordt gehouden met het huidig en verwacht gebruik van de 

informatie. 
 
De dataset wordt in de informatieanalyse beschreven zoals het uit het bronsysteem komt. Voor het 
e-depot dienen er aanpassingen te worden gemaakt in de metadatering zodat deze kan worden 
opgenomen in het e-depot. 
 
Stap 5 Metadata mapping met TMLO 
Op te leveren resultaten:  
Een export van metadata uit het bronsysteem (eventueel een steekproef / testset). 
Een ingevuld mappingsdocument (https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/tmlo). 
 
De in het e-depot op te nemen bestanden moeten worden voorzien van metadata-elementen die zijn 
gedefinieerd in het Toepassingsprofiel Metagegevens voor Lokale Overheden (TMLO). De metadata-
elementen dienen te worden aangeleverd in XML-bestanden volgens het ToPX XML schema. Dit is de 
machine-leesbare vertaling van het conceptuele model TMLO.  
 
Het RHCA heeft invulschema’s en voorbeelden beschikbaar om metadata uit bronsystemen te 
“mappen” met de elementen uit het TMLO. 
 



8 
 

Ga uit van het metadataschema van het bronsysteem. In de informatieanalyse is al aan de orde 
gekomen welke metadata worden vastgelegd en of hier eventueel risico’s zijn (bijvoorbeeld foutieve, 
vervuilde of inconsistente data). Indien er geen compleet model of schema beschikbaar is, kan een 
XML-export uit het systeem worden gemaakt, en worden gewerkt met de XML-elementnamen. 
 
Breng in kaart hoe de metadata zich verhouden tot het TMLO. Het RHCA stelt als eis dat tenminste 
de verplichte (of verplicht indien van toepassing) metadata conform de standaard worden 
aangeleverd. Het is daarom handig om eerst te kijken of deze elementen zijn vastgelegd in het 
bronsysteem. Welke metadata ontbreken er eventueel? 
 
Vervolgens kunt u aan de hand van het metadataschema van het bronsysteem alle metadata-
elementen uit dit systeem koppelen aan hun equivalent in het TMLO.  
 
Zijn de metadatavelden in het bronsysteem consequent en eenduidig ingevuld? Breng ook in kaart 
welke metadata u wel toekent en wilt bewaren, maar die geen onderdeel uitmaken van het TMLO 
(die u niet kunt mappen met een TMLO-element). 
 
Bepaal vervolgens welke (herstel)acties nodig zijn om de metadata op het gewenste niveau te 
krijgen.  
 
Bepaal of deze acties handmatig of geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. 
 
Stap 6 Opschonen / aanvullen metadata 
Op te leveren resultaten: 
Een gap-analyse op basis van de gemaakte metadata-mapping. Een nieuwe / bewerkte export van 
metadata die alle aan het e-depot over te dragen metadata bevat. 
Overzicht van verplichte TMLO elementen die nog ontbreken; overzicht van metadata uit het 
bronsysteem die niet gemapped kunnen worden met het TMLO maar die wel dienen te worden 
bewaard. 
 
Uit de informatieanalyse en metadata-mapping is waarschijnlijk gebleken dat er nog metadata 
moeten worden toegevoegd of opgeschoond, en of dit handmatig of geautomatiseerd kan 
plaatsvinden. Het verschil tussen de daadwerkelijk aanwezige metadata en de wenselijk aanwezige 
metadata kan worden vastgelegd in een gap-analyse.  
 
Het kan zijn dat er informatie ontbreekt die wel verplicht zijn in het TMLO en andersom is het 
mogelijk dat er informatie uit het bronsysteem komt waar geen plek voor is in het TMLO bestand, 
maar die wel relevant is om te bewaren. Om hier een overzicht van te krijgen wordt de gap-analyse 
gemaakt. 
 
Aan de hand van deze analyse kan worden uitgezocht hoe informatie een geschikte plek kan krijgen, 
of kan worden aangevuld in de dataset die uiteindelijk wordt geleverd aan het RHCA. 
 
Stap 7 Maken van afspraken over openbaarheid, evt. vernietiging en raadpleging 
Op te leveren resultaat: Een concept-overeenkomst waarin afspraken over openbaarheid, 
vernietiging, raadpleging en selectie alvast zijn vastgelegd. 
 
Bij de uiteindelijke opname van informatie in het e-depot zal tussen het RHCA en de gemeente een 
beheer- en dienstverleningsovereenkomst worden gesloten. Indien het gaat om een overbrenging 
van informatie conform art. 12 of 13 van de Archiefwet, wordt een Akte van Overbrenging opgesteld. 
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Bij uitplaatsing zal een dienstverleningsovereenkomst worden opgesteld. In deze overeenkomst 
zullen beslissingen en afspraken over o.a. de volgende onderwerpen worden opgenomen: 
 
• Selectiebeslissingen en eventueel vernietiging op termijn van daarvoor in aanmerking komende 

informatie. 
• Eventueel het beperken van de openbaarheid van informatie binnen de gekozen dataset.  
• Toegankelijkheid van de informatie (bijvoorbeeld ook toegankelijk vanuit procesapplicatie 

gemeente). 
 
Als in de voorbereidingsfase de conceptovereenkomst wordt opgesteld, zal de uiteindelijke 
overbrenging/uitplaatsing vlot kunnen verlopen. Bij beide partijen is bekend welke afspraken er zijn 
gemaakt en in de metadata van de te exporteren dataset kan bijvoorbeeld al worden vastgesteld 
welke stukken in openbaarheid of toegankelijkheid worden beperkt. 
 
Stap 8 Samenstellen te exporteren dataset  
Op te leveren resultaat: Een dataset die voldoet aan de Aanlevervoorwaarden van het Regionaal 
Archief Alkmaar. 
 
Nadat bij de voorgaande stap onder andere in concept de beperking op openbaarheid en 
toegankelijkheid is vastgelegd, kan een te exporteren dataset worden gemaakt. Deze dataset wordt 
geëxporteerd vanuit de Bronapplicatie en levert uiteindelijk twee TMLO-conforme csv-bestanden op, 
namelijk: een bestand met alle informatie op zaakniveau/dossierniveau en een bestand met alle 
informatie op document/bestandsniveau.  
 
Deze CSV-bestanden worden omgevormd naar een ToPX-rip-bestand (ofwel de XML-vertaling van 
een TMLO-bestand). Dit bestand kan worden aangemaakt met de door het RHCA ontwikkelde ToPX-
creator. In deze applicatie worden ook de nodige preserveringsmetadata toegevoegd. 
 
Het resultaat dat met de ToPX-Creator is gevormd kan worden overgedragen aan het RHCA. 
 

Van opname naar toegang 
Stap 9 Technische opname in e-depot (ingest) 
Op te leveren resultaat: In eerste instantie het testen van een ingest van de geëxporteerde dataset in 
ToPX-rip-format. Bij goedkeuring de daadwerkelijke ingest en opname in het e-depot. 
 
De procedure van opname in het e-depot wordt conform de OAIS-standaard de ingest genoemd. Het 
RHCA zal hier later nadere toelichting / documentatie over opstellen. Deze stap zal voornamelijk door 
RHCA en e-depotleverancier worden uitgevoerd. 
 
In eerste instantie zal met een klein deel van de dataset een test-ingest worden uitgevoerd. Deze 
testdataset moet een goede representatie zijn van de uiteindelijke dataset die overgedragen wordt. 
Dit betekent dat in de testset alle soorten data en alle soorten metadata aanwezig moeten zijn. 
 
Het RHCA onderzoekt de testset eerst en voert daarna een daadwerkelijke test uit. Bij afwijkingen 
wordt onderzocht wat daar de oorzaak van is en welke herstelactie(s) nodig is/zijn. Het is mogelijk 
dat de aansluitende gemeente hierna nog aanpassingen moet doen aan de dataset. Het RHCA zal 
aangeven welke aanpassingen er nodig zijn om de dataset op orde te krijgen en adviseert bij de 
uitvoering hiervan. Deze dataset wordt dan door de gemeente opnieuw geleverd aan het RHCA. 
Hiermee kan opnieuw een test-ingest worden gedaan. 
 



10 
 

Nadat de test sfuccesvol is afgerond, vindt de daadwerkelijke ingest van de volledige dataset plaats 
volgens dezelfde criteria als die van de test. Nu wordt de dataset definitief opgenomen in het e-
depot en zorgt het RHCA voor de toegang op de informatie. 
 
Stap 10 Vaststellen van beheer- en dienstverleningsovereenkomst / Akte van overbrenging 
Op te leveren resultaat: Een beheer- en dienstverleningsovereenkomst (eventueel met aanpassingen 
naar aanleiding van de tests en overdracht) die is ondertekend door de gemeente en het RHCA. 
 
Uw informatie wordt nu permanent beheerd in het e-depot. Afspraken over de diensten die u 
standaard van het RHCA kunt verwachten en eventuele plusdiensten die u wilt afnemen, worden 
vastgelegd in een beheerovereenkomst. Het RHCA heeft een Producten- en Dienstencatalogus (PDC) 
in voorbereiding. Hierin worden verschillende diensten, die het RHCA extra zou kunnen leveren, 
vastgelegd. 
 
Indien het gaat om een overbrenging van informatie conform art. 12 of 13 van de Archiefwet, 
worden de daartoe opgestelde procedures gevolgd en wordt een Akte van Overbrenging opgesteld. 
Zodra deze is ondertekend en de voorgaande stappen goed zijn doorlopen, is de aansluiting voltooid. 
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