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Inleiding 
In het kader van het project e-depot’18 heeft het Regionaal Archief Alkmaar een 

inkoopprocedure uitgevoerd. Deze procedure is vastgelegd in het document 

“Inkoopprocedure e-depot versie 1.0” (4 mei 2017).  

De uitkomst van deze procedure is dat we geen van de aanbiedingen direct kunnen 

accepteren. Wel is leverancier 3 gekozen als voorkeursleverancier.  Dat wil zeggen dat wij 

exclusief met deze leverancier verder onderhandelen over de ontwikkeling en aanschaf van 

een e-depotvoorziening. 

In dit document wordt ingegaan op het verloop van de inkoopprocedure. Ook wordt 

toegelicht op basis van welke argumenten is gekozen om de onderhandelingen voort te 

zetten met één voorkeurleverancier. 

Algemene conclusies  
• Er zijn nog geen volledig uitontwikkelde producten op de markt. In alle gevallen zal er 

sprake van zijn van ontwikkelkosten voor functionaliteiten die nog niet worden geboden. 
Dit brengt onzekerheid over de totale kosten met zich mee. 

• De geboden oplossingen zijn voornamelijk erfgoedgeoriënteerd. Er zijn nog steeds 
weinig aantoonbare resultaten gericht op de behoeften van de lokale overheid, zoals o.a. 
koppelingen met DMS- en zaaksystemen. 

• Alle partijen geven aan dat het vooraf ontwikkelen en vaststellen van workflows (of 
micro-services) een belangrijke succesfactor is voor implementatie en gebruik van het e-
depot. In de workflows moeten ook de afspraken tussen het RAA en de gemeenten 
worden vastgelegd (wie doet wat, wie mag wat). Het ontwikkelen van de workflows lijkt 
niet te zijn geoffreerd. 

• De markt zal zich de komende 3 jaar verder ontwikkelen. Het is van belang dat het RAA 
en de gemeenten mee gaan in deze ontwikkeling. Dit betekent een leertraject voor alle 
partijen. Voor de leverancierskeuze zijn daarom ook samenwerkingsmogelijkheden, 



slagkracht, flexibiliteit, ambitieniveau en drive van belang, naast het voldoen aan de 
eisen in het PvE. 

Verloop van inkoopprocedure 

4 potentiële leveranciers 
Het RAA is als “meelezer” en adviseur betrokken geweest bij twee marktconsultaties 

betreffende e-depotvoorzieningen (te weten de E-depot Monitor in opdracht van de 

vereniging van Zeeuwse Gemeenten en een marktverkenning van het Westfries Archief). Ook 

heeft het RAA in eerdere e-depot projecten kennis opgedaan van het aanbod dit gebied. Met 

deze achtergrondkennis heeft het RAA 4 potentiële leveranciers uitgenodigd om een aanbod 

te doen conform de in het document “Inkoopprocedure e-depot versie 1.0” gestelde 

voorwaarden. 

Eerste beoordeling n.a.v. Programma van Eisen 
Het RAA heeft met input van deskundigen vanuit gemeenten in ons werkgebied en het 

archiefveld een programma van eisen (PvE) opgesteld. Aan alle leveranciers is gevraagd aan 

te geven in het formulier  “1700504 Invulformulier PvE 1.0” in hoeverre hun product aan de in 

het PvE gestelde eisen voldoet, en dit zo veel mogelijk toe te lichten. Een selectiecommissie 

bestaande uit Paul Post, Brigit Hoomans en Anje vd Lek heeft deze formulieren beoordeeld 

met een score van maximaal 5 punten per eis. 

Na deze beoordelingsronde bleek dat één van de leveranciers achterbleef in de score, 

waardoor wij deze leverancier niet meer zagen als een kansrijke kandidaat. De overige 3 

leveranciers zijn uitgenodigd om in een Proof of Concept –sessie (PoC) hun product te 

demonstreren en aan te tonen in hoeverre aan de eisen in het PvE kan worden voldaan. 

 

Tweede beoordeling n.a.v. Proof of Concept 
De PoC’s bestonden uit sessies van 3 uur. Bij deze PoC’s waren behalve de selectiecommissie 

ook 2 adviseurs en de archiefinspecteur vanuit het RAA aanwezig en 5 adviseurs vanuit de 

gemeenten Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard, die als koplopergemeenten bij het 

project e-depot’18 betrokken zijn.  

De leverancier gaf eerst een algemene toelichting op de eigen organisatie en het geleverde 

product. Na de algemene toelichting werd het product gepresenteerd volgens het door het 

RAA opgestelde “Draaiboek live demonstratie v1.0”(8 juni 2017), zodat elke leverancier op de 

zelfde manier de functionaliteiten van het product aan kon tonen. Het laatste uur van de 

PoC’s was gelegenheid tot het stellen van vragen door de selectiecommissie en de adviseurs. 

445 

322 

414 423 

Totaal 

Totalen 

Offerte 1 Offerte 2 Offerte 3 Offerte 4 



Op basis van de PoC’s bleek al snel één van de leveranciers af te vallen. Ondanks dat de 

leverancier qua functionaliteit een kwalitatief interessant product kon tonen, kon het niet 

aan twee zwaarwegende voorwaarden voldoen. In dit geval ging het om dataopslag in 

Nederland / juridische risico’s betreft de Patriot Act, en de slagkracht van de organisatie in 

Nederland. 



Samenvatting PoC’s 

 

In deze samenvatting wordt ingegaan op de eisen en voorwaarden waar de leveranciers erg van elkaar verschilden, en daarom de belangrijkste 

argumenten leverden voor de keuze van de voorkeursleverancier. 

Groen: leverancier scoort goed of voldoende 

Oranje: ontwikkelpunt of twijfel 

Rood: leverancier scoort onvoldoende / groot nadeel 

Felrood: “showstopper”, zwaarwegend nadeel 

 

 Leverancier 1 Leverancier 3 Leverancier 4 
Slagkracht organisatie Twijfel: 2 personen structureel 

werkzaam bij dit bedrijf. Wel al 
lange staat van dienst bij 
meerdere klanten. Ondanks lange 
staat van dienst geen grote 
vooruitgang geboekt met o.a. 
koppelingen en toegang. 

Zit grotere organisatie achter in 
NL. Overigens levert deze 
leverancier ook andere diensten 
dan e-depot, dus niet alle 
capaciteit is beschikbaar voor e-
depot. 
Indrukwekkend hoeveel 
vooruitgang in korte tijd is 
geboekt (ontwikkeling van 
concurrerende e-depotoplossing 
in minder dan een jaar). 
Beheercomponent e-depot is als 
open source ontwikkeld door een 
bedrijf in Canada. In N-Amerika is 
een actieve ontwikkel- en 
gebruikers community. Bij open 
source is het stilvallen van 
ontwikkelcommunity een risico, 
leverancier wil daarom 
partnerschap aan gaan met 
bedrijf dat beheercomponent 
actief ontwikkeld.  

Sterke twijfel: agentschap dat net 
markt aan het opbouwen is in 
Benelux. Banden met Britse 
moederbedrijf moeten nog 
geformaliseerd worden. Heeft net 
grote opdracht in België, is er dan 
nog capaciteit voor ons? Geeft 
zelf al aan dat het eigenlijk te 
vroeg is. Specialistische expertise 
zit in buitenland, communicatie 
via videocalls gaat moeizaam. 
Het Britse moederbedrijf levert 
aan grote klant in 
archief/erfgoedsector, maar gaat 
niet de NL markt op voor kleinere 
klanten. 



 Leverancier 1 Leverancier 3 Leverancier 4 
 

Gebruikers Community Groeiend aantal klanten in 
archiefwereld en overheid, 
gezamenlijke ontwikkeling 
misschien mogelijk. 

Open source community van e-
depotcomponent is actief, maar 
vooral in buitenland. In NL aantal 
klanten met vergelijkbare 
belangen , misschien gezamenlijk 
ontwikkeling mogelijk.  

Grote gebruikerscommunity, 
maar vooral in buitenland. In NL 
alleen grotere archiefdiensten. 
Geen klanten met vergelijkbare 
belangen. 

Ingest De ingest functionaliteit is 
beperkt. Niet alle in PvE 
genoemende kwaliteitscontroles 
konden worden gedemonstreerd. 
DM adviseert meeste 
kwaliteitscontroles in pre-ingest 
te doen, buiten e-depot oplossing. 
Leverancier kon TopX formaat 
niet ingesten bij de PoC, ondanks 
dat in PvE formulier was 
aangegeven dat dit werd 
ondersteund. Pronom wordt niet 
in e-depotoplossing gebruikt. 

Pre-ingest  en ingest zijn ingericht 
met micro services, proces 
duidelijk in beeld gebracht. Eisen 
PvE zijn gedemonstreerd. 
ToPX-sidecarformaat werd niet 
ondersteund, ToPX RIP formaat 
wel.  
Verwijzing naar PRONOM-ID’s en 
database. 

ToPX sidecar formaat wordt 
ondersteund. Uit de test met 
fouten, kon de ingest procedure 
niet alle fouten er uit halen. 
PRONOM 

 Goede functionaliteit voor 
configureren van 
metadataschema’s (TopX en 
andere schema’s kunnen dus 
worden geconfigureerd) 

  

Archival Storage Eigen servers in gehuurde 
gecertificeerde serverruimtes, 2 
locaties in Nederland, voldoend 
aan eisen PvE. 

2 eigen gecertificeerde locaties in 
NL, voldoend aan eisen PvE 

Geen opslag in NL, gebruik 
Amazon Webservices 

 Niet duidelijk of er sprake is van 
extra kosten voor opslag 
raadpleegkopieën 

Opslag raadpleegkopiën (DIP’s) is 
niet in prijs van storage 
inbegrepen. De DIP’s worden 
opgeslagen op een voorziening 
die per TB duurder is dan e-depot 

Niet duidelijk of er sprake is van 
extra kosten voor opslag 
raadpleegkopieën 



 Leverancier 1 Leverancier 3 Leverancier 4 
server. Zijn wel wat mouwen aan 
te passen (bijv DIP on demand) 
maar daar is ontwikkeling voor 
nodig. Dus geen eenmalige 
opslag, meervoudig gebruik. Niet 
helemaal duidelijk of dat bij 
andere aanbieders ook het geval 
is. 

Data Management / 
Administration 

Beheerfuncties gedemonstreerd, 
wijzigingen en log zichtbaar, 
rapportages gedemonstreerd 

Beheerfuncties gedeeltelijk 
gedemonstreerd. Log is 
onvoldoende: wijziging in 
metadata wordt niet volledig 
gelogd (wie doet wat), wát er 
precies gewijzigd is zie je alleen 
als je AIP metadata met DIP 
metadata vergelijkt (zie punt 
hieronder) administratieve 
wijzigingen worden in METS-file 
opgeslagen, om deze terug te 
zoeken moet je in XML zoeken.  

Beheerfuncties in orde 

 Niet duidelijk of probleem met 
metadatabeheer ook bij deze 
oplossing speelt.  

Probleem met metadatabeheer: 
In huidige situatie kunnen 
oorspronkelijke metadata in AIP 
niet gewijzigd worden. Het 
metadatabeheer vindt plaats op 
DIP’s in archiefbeheersysteem. 
Niet-synchrone ontwikkeling 
metadata op AIP en DIP is niet 
gewenst. Het is niet duidelijk of 
dit probleem ook bij de andere 
leveranciers speelt. 

Niet duidelijk of probleem met 
metadata beheer ook bij deze 
oplossing speelt. 

Access Er is geen webinterface 
ontwikkeld voor het algemeen 
publiek. Toegang is alleen 

Toegang voor algemeen publiek 
mogelijk via bestaande website 
(archieftoegangen) van het RAA. 

Er is een webtoegang voor 
algemeen publiek beschikbaar. 
De bij PoC getoonde toegang zou 



 Leverancier 1 Leverancier 3 Leverancier 4 
mogelijk via beheer-dashboard.  nog aangepast moeten worden 

naar een meer archivistische, 
contextuele presentatie.  

Kostenstructuur: 
gebruikerslicenties 

Voor de beheercomponent zijn 
licentiekosten per gebruiker 
vereist. Omdat het e-depot alleen 
toegankelijk is via de 
beheercomponent, lopen 
licentiekosten op als aantal 
gebruikers bij gemeenten 
toeneemt. 

De beheercomponent van het e-
depot is gebaseerd op open 
source software, hiervoor zijn per 
gebruiker geen licentiekosten 
vereist. (Wel kosten per 
aansluiting gemeente) 

Licentiestructuur onduidelijk. 

    
 



Financiële beoordeling 
In de inkoopprocedure is aangegeven dat het RAA in de eerste instantie een selectie maakt 

op basis van kwaliteit. Alleen producten van voldoende kwaliteit zouden ook financiëel 

worden beoordeeld, dat wil zeggen dat bij producten van vergelijkbare kwaliteit zou worden 

gekozen voor de meest voordelige oplossing. Het blijkt echter, dat het financiële plaatje nog 

niet helder genoeg in beeld gebracht kan worden. 

Uit eerdere marktconsultaties bleek al, dat de prijsmodellen van e-depotoplossingen erg 

moeilijk te vergelijken waren. Wij hebben daarom gevraagd om in de prijsopgave 

verschillende onderdelen van implementatiekosten, beheerkosten en kosten voor dataopslag 

te expliciteren (“Inkoopprocedure e-depot versie 1.0”, p.10). Hieruit bleek nog steeds moeilijk 

af te leiden hoeveel de totale kosten zouden worden, omdat concepten als “gebruiker” en 

“aansluiting” nog niet voldoende waren gedefinieerd.  

Wij hebben de overgebleven leveranciers gevraagd om een aanvullende prijsgaaf, aan de 

hand van een fictief scenario (scenario beschreven in document “Verzoek om aanvullende 

prijsopgaaf 1.0”, 30 juni 2017). In dit scenario worden de komende 3 jaar 10 gemeenten met 

één dataset op het e-depot aangesloten, groeit het volume aan dataopslag tot 25 TB en 

worden in totaal 3 koppelingen met zaaksystemen gerealiseerd. Indien er gebruikerslicenties 

benodigd zijn, gingen de leveranciers uit van 20 gebruikers en 1 beheerder per aangesloten 

gemeente. 

Beide leveranciers konden geen raming geven van de kosten voor het ontwikkelen van een 

koppeling met een zaaksysteem. De overige kosten zijn in de tabel en grafiek hieronder 

opgenomen.



Vergelijking prijsopgaven leveranciers 

 

In deze tabel zijn de totale kosten over 3 jaar voor het in document “Verzoek om aanvullende prijsopgaaf 1.0” genoemde scenario opgenomen, 

exclusief de kosten voor het ontwikkelen van koppelingen met zaaksystemen. (hiervoor konden beide leveranciers geen raming geven) 

NB: de werkelijke kosten kunnen hier van afwijken omdat de werkelijk benodigde opslagcapaciteit, het aantal benodigde gebruikerslicenties en 

het aantal aangesloten gemeenten en datasets kunnen afwijken van dit scenario. 

  Leverancier 1 Leverancier 3 

eenmalige 
implementatiekosten. 

44.000 69.800 

structurele kosten (o.a. licenties) 106.080 60.750 

Totaal eenmalig + structureel 150.080 130.550 

      

opslag in e-depot  40.000 55.200 

opslag raadpleegkopieën   15.120 

   

Totaal eenmalig + structureel + 
opslag in e-depot 

190.080 185.750 

Totaal incl opslag 
raadpleegkopieën 

  200.870 

 

 

 

 



Conclusies uit financiële beoordeling: 

Na drie jaar is leverancier 1 in dit scenario ruim 10.000 euro goedkoper dan leverancier 3. Als 

de kosten voor de opslag van raadpleegkopieën niet worden meegenomen*, is leverancier 3 

ca 4500 euro goedkoper. Dit op een totaalbedrag van tussen de 185.000 en 200.000 eu. De 

totale kosten van leverancier 1 en 2 liggen dus in de zelfde orde van grootte.  

Hoofdconclusie: De keuze voor één leverancier kan niet op basis van financiële argumenten 

worden gemaakt ("meest voordelige aanbieding"). Er zijn veel onzekerheden in de 

prijsopgaven en de prijzen liggen in de zelfde orde van grootte. 

* Leverancier 3 brengt kosten voor de opslag van raadpleegkopieën in rekening. Deze kosten 

staan nog ter discussie, het is niet zeker of het nodig is om volgens het model van deze 

leverancier van elk gearchiveerde informatieobject ook een raadpleegkopie op te slaan. Ook 

is het niet duidelijk of en hoeveel meerkosten er zijn voor het opslaan van raadpleegkopieën 

bij leverancier 1, omdat de raadpleegcomponent voor het publiek van deze oplossing nog 

niet voldoende ontwikkeld is. De kosten zijn daarom apart van de opslagkosten voor het e-

depot in beeld gebracht. 

Overige conclusies: 

• De structurele kosten van leverancier 1 worden o.a. gevormd door de 

gebruikerslicenties benodigd voor raadpleging door ambtenaren van aangesloten 

gemeenten. In deze scenario's gaan we uit van 20 gebruikers per gemeente. Indien de 

gemeenten wensen dat alle ambtenaren het e-depot via de beheercomponent 

kunnen benaderen, is het aantal benodigde licenties dus veel hoger. Het is dan 

waarschijnlijk voordeliger om een andere raadpleegfunctionaliteit te ontwikkelen 

(onze voorkeur ligt bij het raadplegen via koppeling met eigen zaaksysteem). 

Bij leverancier 3 is er geen sprake van licentiekosten per gebruiker. 

• Leverancier 1 heeft lagere eenmalige implementatiekosten, maar hogere structurele 

kosten. De totale kosten zullen over meerdere jaren bij leverancier 1 daarom hoger 

uitvallen dan bij leverancier 3. Aan de andere kant zijn bij leverancier 3 de kosten 

voor opslag hoger dan bij leverancier 1. Indien de benodigde opslagcapaciteit snel 

gaat groeien, kunnen de meerkosten voor opslag bij leverancier 3 de meerkosten voor 

structureel beheer bij leverancier 1 overtreffen. Wij kunnen nog geen inschatting 

maken van de benodigde opslagcapaciteit, omdat de gemeenten ons deze informatie 

nog niet aan hebben kunnen leveren. 

• In deze prijsopgaves zijn nog niet de benodigde ontwikkelkosten opgenomen voor 

functionaliteiten waar in de PoC bleek dat die nog onvoldoende waren uitgewerkt. Bij 

leverancier 1 gaat dat om het maken van een publiekstoegang (webportaal publiek) 

en het doorontwikkelen van de ingestfunctionaliteit. Bij leverancier 3 gaat dat vooral 

om verbeteringen in de beheercomponent. Bij beide leveranciers gaat het om het 

maken van een of meer koppelingen met een zaaksysteem. 



 

Eindconclusies / verantwoording keuze voorkeursleverancier 
Gedurende de inkoopprocedure zijn twee leveranciers eerder in het proces afgevallen. De 

selectiecommissie heeft alle resultaten van leverancier 1 en 3 nog een keer goed met elkaar 

vergeleken, en heeft uiteindelijk leverancier 3 gekozen als voorkeursleverancier.  

• Leverancier 1 biedt geen volledig ontwikkelde ingestmodule en geen webportaal als 

toegang voor het algemene publiek. De leverancier scoort hiermee lager op het 

gebied van compleetheid van de aanbieding. 

• Verwacht wordt dat de kosten voor de oplossing van leverancier 1 sneller oplopen 

vanwege de licentiekosten die per gebruiker worden gerekend, ook voor alleen het 

raadplegen van het e-depot. Leverancier 3 heeft geen licentiekosten per gebruiker. 

• Leverancier 3 heeft in korte tijd grote vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van een 

e-depotoplossing. Hieruit spreekt hoog ambitieniveau.  

• De slagkracht van leverancier 1 wordt aan getwijfeld. De vaste organisatie is klein, en 

het product is gebaseerd op ontwikkelde tools van andere (grote) partijen. Het is de 

vraag in hoeverre wij invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van deze tools.  

• Leverancier 3 heeft zelf developers in dienst en hun oplossing is gebaseerd op open 

source software. Er kan dus meer invloed uitgeoefend worden op ontwikkeling van 

het product. 

• Leverancier 3 heeft voor het e-depot een aantal klanten voor het e-depot met 

vergelijkbare belangen en behoeften als het RAA (gemeenten en andere regionale 

archiefdiensten). Het RAA heeft al contact met deze partijen. Gezamenlijke 

ontwikkeling zou hier en mogelijkheid zijn om kosten te besparen. 

 


