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E-depotdemonstatie West-Brabants Archief 
21 maart 2017 
 

Bedrijf A 
 
Situatie 
Bedrijf A is een Regionaal Historisch Centrum (RHC), een gemeenschappelijke regeling van voormalig 
rijksarchief en een tweetal streekarchieven. In verband met de levering van het e-Depot wordt 
samengewerkt met hat Nationaal Archief (NA).  
 
Doelstelling van de demonstratie van bedrijf A is niet om vergezichten te tonen, maar sec om te laten 
zien wat zij op dit moment kunnen leveren met daarbij een vooruitblik op ontwikkelingen op de 
korte en middellange termijn.  
 
De productieomgeving  van het e-Depot is gereed. Verwachting is dat de aansluiting van het e-Depot 
op het Collectie Beheer Systeem (CBS) evenals de services in verband met zoeken-vinden-tonen dit 
jaar gereed komen. 
 
Het is mogelijk om informatieobjecten (vervroegd) over te brengen naar de productieomgeving van 
het e-Depot. Met betrekking tot de mogelijkheden voor uitplaatsing maakt bedrijf A op dit moment 
nog even pas op de plaats. Dit houdt met name verband met de mogelijkheden voor het teruggeven 
van informatie uit het e-Depot  aan de zorgdrager. Bedrijf A houdt de mogelijkheid open dat in dit 
kader commerciële pre-depot oplossingen hierin ondersteuning kunnen bieden.  
 
Er zijn pilots uitgevoerd met de gemeente Z (overbrenging van gedigitaliseerde – vervangen – 
bouwvergunningen) en de provincie Y (overbrenging van stukken die voortvloeien uit het bestuurlijk 
proces en overbrenging van bestanden die voortvloeien uit het ruimtelijk planproces). Op dit 
moment worden gesprekken gevoerd met twee gemeenten in verband met verkenning opties voor 
vervroegde overbrenging. 
 
Bedrijf A biedt overheidsorganen  de mogelijkheid om aan te sluiten. Op dit moment kunnen de 
aangesloten partijen bij bedrijf A (14 gemeenten en 2 waterschappen) gebruik maken van de 
productieomgeving van het e-Depot. Ditzelfde geldt voor partijen die in DVO-verband zijn 
aangesloten.  
 
Hoe werkt het e-depot? (zie de presentatie) 
 
Aan de hand van een demo wordt getoond op welke wijze een export kan worden gerealiseerd uit 
een Document Management Systeem (DMS) - op basis van TMLO - met gebruikmaking van de 
exportmodule van Corsa.  
 
De werking van deze module  is conform de “Voorwaarden Export” (versie 1.3) van het Nationaal 
Archief. Dit document beschrijft de structuur voor het maken van een export  uit een DMS  voor de 
overheveling van content ( rubrieken, series, dossiers, subdossiers, documenten en versies van 
documenten) en de metadata van het DMS naar het e-Depot. Dit houdt concreet in dat gebruik 
wordt gemaakt van een sidecar-structuur. 
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Via de exportmodule kunnen metadata op alle niveaus (beschrijvend, technisch, administratief) 
worden uitgelezen. De inhoud van de velden wordt  - al dan niet gestructureerd (o.b.v. bijvoorbeeld 
voorkeuzelijsten) – tijdens de creatie/beheerfase toegevoegd door de behandelaar. 
 
Met behulp van de SIP-creator wordt een zogn. Submission Information Package aangemaakt. De SIP 
creator is een programma dat de archiefbescheiden en metadata in een bestand zet dat ingelezen 
(geïngest) kan worden in het e-Depot. Tijdens de metadatamapping is een vertaald XML schema 
gemaakt, gebaseerd op TopX. Er dient een export (RIP) van de geselecteerde archiefbescheiden 
gemaakt te worden uit het bronsysteem. De SIP Creator maakt aan de hand van het XML schema en 
de geselecteerde archiefbescheiden een SIP aan. Deze SIP is gereed om met een ingest in het e-
Depot geplaatst te worden. De SIP Creator is daarmee ook een hulpmiddel om te testen of de 
metadata van de geselecteerde archiefbescheiden op orde zijn en of de mapping van schema’s goed 
is uitgevoerd en leiden tot SIP’s die geïngest kunnen worden. 
 
Een export van de geselecteerde archiefbescheiden (RIP) kan met behulp van een externe drager 
worden aangeleverd of via een FTP client.  
 
Op dit moment legt het Nationaal Archief geen beperking op in het aantal, noch in het type op te 
nemen bestandsformaten. Het Nationaal Archief werkt aan een lijst van voorkeursformaten. Indien 
toegepast, kan preservation - en daarmee de duurzame toegankelijkheid - makkelijker worden. In 
totaal kunnen 1066 formaten en versies correct worden herkend via de PRONOM Linked Data 
Registry, zodat bekend is welke tools nodig zijn voor het tonen of migreren van deze 
bestandsformaten. Alle overige bestandsformaten die nu nog niet kunnen worden herkend, kunnen 
wel worden opgenomen. Bij latere updates van de Linked Data Registry kan herkarakterisatie 
plaatsvinden om het bestand alsnog te laten herkennen. 
 
Het opnemen van bestanden in een e-Depot biedt de meeste meerwaarde wanneer het niet 
alleen duurzaam bewaard wordt, maar er ook duurzaam toegang toe gegeven kan worden. 
Binnen het Nationaal Archief is de afgelopen maanden geëxperimenteerd met het bieden van 
toegang via het opnemen van URL’s naar de toonbare versie van bestanden in het archievenoverzicht 
op GahetNA. Bij een aantal RHC’s is dit inmiddels succesvol herhaald via andere publicatiekanalen, 
waaronder Archieven.nl.  
 
Enkele RHC’s zouden graag zorgdragers de mogelijkheid willen bieden om overgebracht materiaal “in 
hun eigen werkomgeving” te kunnen raadplegen. Het idee is dat ambtenaren dan niet hoeven over 
te schakelen naar de website van de archiefinstelling en daar moeten zoeken naar materiaal, zoals 
een reguliere archiefconsument dat doet. Met name in geval van uitplaatsing en bij vervroegde 
overbrenging is deze vraag relevant. De vraag is bij het Nationaal Archief neergelegd om hiervoor een 
mogelijkheid te bieden zodat RHC’s deze dienst kunnen “doorleveren” of ontwikkelen. Hierover 
moeten nog gefundeerde beslissingen worden genomen en tevens een ontwikkeltraject worden 
opgestart.   
 
 
Vragen uit de zaal 

- Corsa is dus blijkbaar aansluitbaar. Moeten we dan allemaal over naar Corsa? 
 

Nee, in geval van Corsa is sprake van een exportmodule. Ook andere leveranciers zullen een 
dergelijke functionaliteit ontwikkelen of hebben die al beschikbaar. Bedrijf A is op dit moment in 
overleg met Centric over de randvoorwaarden voor export naar het e-Depot.  
  

- Welk zaakysteem past bij dit e-Depot? 
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Dat maakt niet uit. De ontwikkeling is gericht op een systeem onafhankelijke export.  
 

- Is Preservica geen open source?  
 
Nee, maar e-Depot maakt wel gebruik van open-source tools zoals Jhove, Droid en Open Office. 

 
- Kun je full tekst zoeken? 

 
Zoeken op de aangeleverde metadata en - waar mogelijk - full text in de objecten. Verder kan 
worden gezocht via Wildcards en via Booleaanse operatoren. 

 
- Automatische koppeling?  

 
Een dergelijke koppeling is op dit moment nog niet beschikbaar. Overigens zal bedrijf A deze service 
niet zelf ontwikkelen, maar zal een ontwikkelverzoek -  in samenspraak met de andere RHC’s - 
worden neergelegd bij het Nationaal Archief.  
 

- Stekker MaisFlexis 
 
De webservices t.b.v. de aansluiting Mais-Flexis/e-Depot zijn nagenoeg gereed. 
 
Voor wat betreft de toegang levert het Nationaal Archief de ‘uitgang’ (webcomponenten). Op basis 
hiervan is het mogelijk om opmaak zelf te bepalen en is functionaliteit grotendeels zelf in te regelen. 
Daarnaast is een standaard template beschikbaar die makkelijk en snel te integreren is in de 
bestaande website. 
 

- Wordt het gebruik van informatie gemonitored? Worden er rapportages gemaakt? 
 
Datamanagement zorgt voor het bijhouden van de informatie over de informatieobjecten. Of beter 
gezegd: het bevat alle sturing, logging en rapportages op wijzigingen in de metadata, zowel in de e-
Depot-voorziening en het collectiebeheersysteem, als in de informatieobjecten zelf. Ook is er een 
(automatische) relatie met de technical registry en het gehanteerde metadataschema. 
 

- Helpdesk van 9 tot 5? Is dat niet wat beperkt? 
 
Details hierover worden vastgelegd in de samenwerkingsafspraken. De zorgdrager kan via de website 
van het service tool storingen en verzoeken melden, ook buiten kantoortijden. 
 

- Rolverdeling gemeenten-WBA-Bedrijf A? 
 
Bedrijf A levert diensten voor duurzaam beheer van digitale informatie aan zorgdragers die bedrijf A 
hebben aangewezen als archiefbewaarplaats (of waarmee afspraken zijn gemaakt i.k.v. publiek-
publieke samenwerking), gebruik makend van de landelijke infrastructuur van het Nationaal Archief. 
Onderdeel van deze landelijke infrastructuur is het digitale depot (e-Depot). Het digitaal depot is een 
gezamenlijk product van de RHC’s en van het Nationaal Archief. De PDC beschrijft de dienstverlening 
van het RHC aan overheidsorganen. Aan deze catalogus is een kostprijsmodel verbonden. De 
Producten en Diensten Catalogus staat niet op zich, maar maakt onderdeel uit van een stelsel van 
afspraken over de dienstverlening van het BHIC  aan een aangesloten overheidsorgaan. Er zijn 
generieke afspraken, deze staan in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) en de 
Samenwerkingsafspraken. Daarnaast kunnen er specifieke afspraken worden gemaakt voor de 
samenwerking tussen het BHIC en een individuele zorgdrager/overheidsorgaan. Deze staan in een 
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addendum bij de Samenwerkingsafspraken. Specifieke afspraken worden altijd binnen de generieke 
afspraken gemaakt. 
De Samenwerkingsafspraken bevatten de kwaliteits- en prestatieniveaus van de te leveren producten 
en diensten. Daarnaast worden in deze Samenwerkingsafspraken ook de voorwaarden beschreven 
waaronder een overheidsorgaan deze producten en diensten af te nemen. Deze 
Samenwerkingsafspraken hebben betrekking op de dienstverlening voor uitgeplaatste en 
overgebrachte archieven. Tevens wordt in een bijlage bij de Samenwerkingsafspraken vastgelegd 
met welke volumes het digitale archief naar verwachting per jaar zal groeien of afnemen. 
 

- WBA wil een dienst afnemen, edepot. Welke functies kunnen we mee schuiven? Evt geen rol 
voor WBA in beheers sfeer? 

 
Het Nationaal Archief werkt aan een landelijke infrastructuur van een digitaal archiefdepot (e-
Depot). Het Nationaal Archief stelt dit e-Depot beschikbaar voor RHC’s en voor de overheidsorganen 
die behoren tot de centrale overheid (rechtspersoon de Staat). De producten die het Nationaal 
Archief beschikbaar stelt kunnen door de RHC’s worden ingezet voor digitale archivering van 
overgebrachte Rijksarchieven. RHC’s verlenen ook diensten voor provincies, gemeenten en 
waterschappen. De vraag in hoeverre lokale archiefinstellingen gebruik kunnen maken van het e-
Depot van het Nationaal Archief en de RHC’s wordt op dit moment onderzocht binnen de werkgroep 
doorlevering e-Depotdiensten. 
 

- Opslag? Zit dan alles bij elkaar? 
 
De vraag over inrichting van de tenantstructuur maakt onderdeel uit van de impactanalyse zoals die 
op dit moment door de werkgroep doorlevering e-Depotdiensten wordt uitgevoerd. 
 

- Juridisch? 
 
Zie opmerking bij “WBA wil een dienst afnemen (…)”.  
 

- Aanbesteding? Gaan jullie daarin meedoen? 
 
Bedrijf A kan uiteraard niet deelnemen in een aanbesteding, want geen marktpartij. 
 

- Kostenopbouw?  
 
Voor wat betreft de kostenopbouw moeten nog definitieve uitspraken worden gedaan, zowel 
landelijk als binnen bedrijf A. Op dit moment wordt rekening gehouden met een aantal 
componenten:  

- Kostprijs afname e-Depot NA (heeft betrekking op alle services die in de onderliggende PDC 
als basisdienst zijn gedefinieerd). 

- Meerprijs afname e-Depot RHC’s (meerprijs voor het leveren van de benodigde e-
Depotdiensten door een RHC aan zorgdragers buiten het werkingsgebied, gebruik makend 
van het e-Depot zoals door het RHC van het NA wordt afgenomen). 

- De initiële kosten in verband met pré-ingest, waaronder quarantainevoorzieningen en 
voorzieningen die verband houden met het digitaal atelier. 

- I.v.m. vervroegde overbrenging kan een tarief voor dienstverlening in rekening worden 
gebracht.  

- Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
 

- Kun je het aanpassen aan de eigen webomgeving?  
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Het NA levert de ‘uitgang’ (webcomponenten) en op basis hiervan is het mogelijk om opmaak zelf te 
bepalen en is functionaliteit grotendeels zelf in te regelen. Daarnaast is een standaard template 
beschikbaar die makkelijk en snel te integreren is in de bestaande website. 

 
- Heeft bedrijf A eigen normen rond metadatering? 

 
Nee, bedrijf A werkt op basis van TMLO ( ToPX). De verplichte velden (evenals de V-ivt)  moeten 
uiteraard wel worden gevuld.  Het is van belang om het introduceren van nieuwe –eigen- 
hoofdelementen te vermijden, omdat daarmee de uitwisselbaarheid van informatie met andere 
organisaties wordt belemmerd. Is er toch behoefte aan ruimere mogelijkheden voor het vastleggen 
van metagegevens, dan kan dit worden ondervangen door het toevoegen van subelementen. Op 
voorwaarde dat het subelement onder het juiste element is geplaatst, is dan gewaarborgd dat die 
informatie bij uitwisseling van informatie tussen systemen, niet verloren gaat.  
 

- Preservering 
 
Voorkeur van bedrijf A is om zowel het bronbestand als het archiefbestand op te nemen, voor zover 
mogelijk. Hierover zullen in de meeste gevallen maatwerkafspraken moeten worden gemaakt, 
aangezien de wijze waarop met deze bestanden wordt omgegaan per DMS verschilt. 
 
Voor wat betreft het preserveringsbeleid sluit bedrijf A aan bij landelijke ontwikkelingen en –beleid 
zoals geformuleerd door het Nationaal Archief.  
 

- Governance 
 
Het Nationaal Archief is verantwoordelijk voor de functionele doorontwikkeling van het e-Depot, de 
RHC’s en ander afnemers - zoals departementen - zitten in een breed opgezette governance 
structuur (gebruikers, afnemers, stakeholders).  
 

Bedrijf B  
  
Ervaring  
Bedrijf B is van oorsprong een digitaliseringsbedrijf. Het opnemen van documenten met digitale 
camera, beeldbanken voor archieven, ect. Er zijn 160 mensen in dienst, in  binnen en buitenland. 
Software afdeling telt 35 mensen voor NL en België.   
Sinds 2012 heeft men een archief beheersysteem (ABS), waar archiefdiensten hun archief in 
beheren. Wordt afgenomen in vooral Brabant en het noorden van NL.   
Relatie met WBA: ABS en  collectie beheer systeem (CBS) geïnstalleerd en website gebouwd.  
  
Situatie e-depot  
Bedrijf B was niet bezig met e-depots. De gemeente X zit in een zelfde situatie als WBA en heeft erop 
aangedrongen bij bedrijf B dat ze een e-depot voorziening zouden leveren. Toen is bedrijf B 
pakketten gaan zoeken  op dat gebied in plaats van  ontwikkelen wat ze normaal zouden doen. 
Daarbij hebben ze wel expliciet archiefstandaarden gebruikt.  
Het pakket Archivematica is open source, en past heel goed bij eigen pakketten van bedrijf B en 
veelal zijn ze daar al bekend mee. Artefactual kenden ze ook al.   
Dit pakket is bedrijf B zo gaan aanpassen en uitbreiden dat het goed past bij het eigen werk en 
koppeling aan eigen systemen. Het is Open Source software, dus zonder licentie kosten. De uren voor 
implementatie en eventuele doorontwikkeling zijn de enige kosten. Het pakket wordt erg veel 
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gebruikt in Noord-Amerika met name bij universiteiten.  In Nederland is het instituut van Sociale 
Geschiedenis nu ook aan het implementeren  
Pas sinds enkele maanden treedt bedrijf B naar buiten met dit pakket dat ze inmiddels hebben 
uitgebouwd met archivistische wensen vanuit gemeente en archiefdienst X.   
  
Archivematica draait bij bedrijf B. Via je webbrowser log je er op in.  Zij hosten de applicatie, de klant 
krijgt een account daarop en hoeft daar verder niets aan te doen. Je wordt helemaal ontzorgd op de 
wijze waarop ook al het CBS en ABS word en aangeboden.  
Omdat Archivematica open source is kan het op elk niveau worden aangevuld met eigen onderdelen. 
Dat gebeurt dus ook samen met gemeente en archiefdienst X.  
  
Hoe werkt het e-depot? (zie presentatie)  
TMLO  
Mappen gebeurt op basis van TMLO. ToPX is  een xml sheet en in feite een machine leesbaar schema 
van TMLO. Daarmee kun je ook valideren.  
Gemeente X is nu bezig hun informatie zo op basis van het TMLO te mappen dat ze een xml kunnen 
aanleveren.   
Dit kan ook direct vanuit het zaaksysteem onder voorwaarden.   
Bedrijf B heeft Archivemetica doorontwikkeld in samenspraak met gemeente en archiefdienst X, 
waaronder dat er zo vroeg mogelijk in het proces controle plaatsvind en aangeleverde bestanden zijn 
wat ze zeggen te zijn en schoon zijn.   
  
Ingest vergt check op vele niveaus. Bedrijf B werkt met checksums die ervoor zorgen dat je altijd 
weet welke versie je hebt en kunt terughalen wat er mee is gebeurd.   
Bedrijf B is gekoppeld aan de Pronomlijst zodat je alle bestanden van reguliere applicaties kunt 
ingesten en normaliseren. Alle formaten kunnen ingevoerd worden, er zijn geen beperkingen.   
  
SIP wordt AIP in de ingest fase  
SIP, AIP en DIP, dit zijn drie stadia van je document of bestand.  
Zowel AIP als DIP  versie worden opgeslagen. Dat is veilig en praktisch. Het origineel blijft 
beschermd  en het te gebruiken exemplaar is kleiner.  
  
Archivematica is gesloten, hier wordt het materiaal bewaard zoals het er in is gegaan. Alles doe je 
verder in de omgeving van het ABS. Zelfs openbaarmaking regelen doe je daar, alle wijzigingen en 
metadata zitten daar. METS is de audittrail van het e-depot en wat er met het materiaal gebeurd.  
  
Opslag  
Gespiegelde hostingomgeving  (failover opstelling) op 2 plaatsen. Eventueel met lokaal back-up 
systeem van de bestanden.  
  
Toegang/Access  
Het ABS is gebaseerd op EAD . We vertalen ToPX (metadata) naar EAD. Met gemeente en 
archiefdienst X is dat al vertaald en er is dus al veel werk gebeurd. Bedrijf B is klaar voor de 
presentatie van het materiaal in de toegangsomgeving.  
De website van WBA is al gereed. Hier kan zonder moeite iets uit het e-depot aan een bevrager 
getoond worden.   
  
Vragen uit de zaal  
  

 Rolverdeling gemeenten-WBA-Bedrijf B?  
Archivematica is meest bij bedrijf B in beheer maar kan ook bij het archief. WBA kan het functionele 
beheer doen als men wil.   
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Gemeenten moeten hun data op orde brengen, die zijn veelal niet op orde, dat is veel werk.   
  
Er is overleg nodig met leveranciers van o.a. zaaksysteem. Het Nationaal Archief (NA) is stuwende 
kracht achter die contacten, er zijn al een aantal akkoorden. Met name koppelingen rond 
beschikbaar stellen krijgen nu aandacht. Maar het duurt vaak lang bij leveranciers, want beschikbaar 
stellen is niet hun core business. Maar het begint te lopen.   
  

 AIP en DIP? 1 maal opslaan 2 maal raadplegen?   
Nee AIP en DIP zijn iets anders, ene is opslag, andere is het te bekijken object. Verschillende 
begrippen.   
  

 Hoe lang duurt het om een e-depot bij WBA in te richten?  
2 weken werk. Maar dan staat het er alleen nog technisch het e-depot.   
Daarna zul je met mensen van gemeenten op juiste niveau om tafel moeten om samen te bedenken 
en te bepalen wat en hoe je wilt overbrengen. Dan kun je pas gaan uitvoeren. Ook alle 
werkprocessen moeten nog worden ingericht.   
  

 Wat is jullie aanpak?  
Bepaal over de informatie die je hebt, hoe je dat wilt gaan oppakken, welk materiaal, op welke 
manier, maak keuzes.  Richt het e-depot zo in dat je er met je toekomstige informatie gelijk in gaat.  
Als je nieuwe systemen aanschaft? Dan bouw je daar direct een goed toepassingsprofiel in zodat je 
makkelijk kunt ingesten. Als TMLO verandert, wat natuurlijk gebeurt, dan gaat leverancier daar in 
mee.  TMLO is de geaccepteerde standaard.  
Belangrijk dat er iemand wordt aangesteld die vooral procesmatig de gemeenten begeleid richting e-
depot.   
  

 Kostenplaatje  
Het neerzetten van het systeem plus 4 dagen mapping kost € 20.000,-  
Verder nog structurele kosten beheer en kosten voor opslag per TB  
 

Bedrijf C  
  
Ervaring  
E-depot is hun enige dienst/product, zij zijn er geheel op gespecialiseerd.  
Bedrijf C is sinds 2012 actief op het gebied van e-depots en streeft naar lange termijn relaties met 
haar klanten.  
Er zijn zeer veel pilots gedraaid door het hele land. Bedrijf C heeft de afgelopen jaren ruim 60 
instellingen (gemeenten, waterschappen, erfgoedinstellingen, musea) ondersteunt bij het vraagstuk 
rond E-depot. 8 gemeenten/instellingen zijn aangesloten op het E-depot via een pilot. Gemeente A is 
de eerste klant die het e-depot in productie (via een SLA) heeft genomen en de verwachting is dat dit 
jaar zal groeien aangezien alle aangesloten (8) gemeenten inmiddels een SLA-voorstel hebben 
opgevraagd. Noord-Brabant is zwaar vertegenwoordigd.   
  
Situatie rond het e-depot  
Bedrijf C verzorgt drie onderdelen:  

 Implementatie van het digitaal archiveren in de organisatie, in brede zin. Dat moet want 
anders gaat het niet leven. Draagvlak bij de bron is nodig bij een gemeente om digital born 
serieus aan te laten pakken. Het gaat om techniek, architectuur, organisatie en processen 
tegelijk.  
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 E-depot zelf, het beheren van informatie. En vooral organiseren want het is geen applicatie 
maar een dienst.  
 Beschikbaar stellen: het e-depot biedt veel mogelijkheden om nieuwe diensten te 
ontwikkelen voor archiefdiensten door informatie toegankelijk te maken voor publiek en 
ambtenaar. Bedrijf C ondersteunt en denkt mee op dit gebied. En het is een ontwikkelproces, er 
worden permanent nieuwe diensten ontwikkelt.  

  
Bedrijf C is een klein groeiend bedrijf met 7 medewerkers en maakt aanvullend gebruik van 
gekwalificeerde ZZPers om hoogwaardige kennis bijeen te brengen. Niet-strategische activiteiten 
worden ge-outsourced.  
  
Vanaf 2012 is men zelf gaan bouwen aan een e-depot voorziening. In 2013 kreeg bedrijf C de eerste 
klanten voor pilots.  
  
ESCROW als exit strategie hanteert bedrijf C niet. Ze hebben een stichting opgericht als instrument 
om dienstverlening te borgen in de tijd. Klanten van bedrijf C treden toe tot de stichting. De Stichting 
heeft contracten met partners van bedrijf C: Solcon-datacentra en twee software huizen.  
  
Uitdaging is voor hen om systeemonafhankelijk te gaan werken. Data moet je safe stellen, de rest 
eromheen moet vervangbaar zijn.  
  
Connectiviteit met alle leveranciers is erg belangrijk.   
  
E-depot kan op twee manieren worden geleverd:  

 Fasttrack  
10 dagen totaal voor 1 zelfstandige gemeente/instelling. Dit betreft de begeleiding en initiële 
aansluiting (van TMLO tot en met beschikbaar stellen) tot het e-depot van de eerste dataset. Een 
tenant wordt ingericht waarna volgende datasets (ook van andere gemeenten) relatief snel kunnen 
worden toegevoegd (3-4 dagen). Organisatie en processen worden hierin niet meegenomen en 
kunnen later of door de klant zelf worden opgepakt. Zodra er een standaard xml/xsd is kan 
toevoegen datasets enorm worden ingekort naar uren ipv dagen.  

 Full track  
9-12 maanden.  Volledig prince2 gerichte project aanpak waarin organisatie, techniek en processen 
worden meegenomen. Samenwerking van archiefbeheerder, archiefvormer en e-depot 
dienstverlener. Je start met architectuur: hoe pas je het e-depot in de organisatie van de gemeente, 
het informatiebeleid en -archiefbeleid. Hoe richt je archiefbeheer in, wat zijn de totale kosten van 
het e-depot en hoe organiseer je de continuïteit van de dienst.  
  
Klant bij de hand nemen is belangrijk voor bedrijf C.  
  

 Kostenmodel  
Je betaalt wat je gebruikt, zie het schema in de vragenlijst. Prijs wordt bepaald door de afname van 
diensten (uren) en opslag (TB). Geen vaste (licentie)kosten. Hoe hoger het volume (opslag) hoe lager 
de prijs.  
Prijzen zijn per maand.  
Alles wordt alleen nog maar goedkoper.  
  
  
Hoe werkt het e-depot?  
Architectuur  

 OAIS als basis  
 Architectuur is ingericht voor zowel uit te plaatsen als over te brengen archiefinformatie.   



9 
 

 Data staat centraal en conform de OAIS-architectuur zijn SW-modules gebouwd om de data 
op te nemen, beheren, preserveren en beschikbaar te stellen.  
 GEMMA-ontwikkelingen zijn belangrijk. GEMMA 2 heeft het archiefproces opgenomen. 
Daarnaast streeft GEMMA 2 voor loskoppelen van data en SW en dit is in lijn met de architectuur 
van bedrijf C.  GEMMA 2 wordt ondersteund door bedrijf C (zie Leverancierscatalogus KING)  

  
Ingest  

 Mappen op basis van TMLO, xml schema maken, net als alle andere e-depots  
  
Opslag  

 Object-based storage.   
 Content objecten zijn immutable, kunnen net als WORM niet worden gewijzigd, maar in 
tegenstelling tot WORM wel worden vernietigd. Dit kan alleen m.b.v. een speciale procedure.  
 Bedrijf C hanteert geen back-up voor opgeslagen archiefbescheiden, wel zijn er meerdere 
locaties met kopieën. In een back-up kun je namelijk niet weggooien. Wel wordt er gebruik 
gemaakt van versies voor zover het metadata betreft. Uiteraard worden er wel back-ups 
gemaakt van de software omgeving zelf.  
 Data worden vier keer op 2 locaties opgeslagen in gecertificeerde (ISO27001) datacenters.  

  
Access  

 Beschikbaar stellen kan op alle mogelijke manieren. Bedrijf C biedt een zoekportal aan maar 
ontsluiting kan ook via een collectie beheerssysteem, DMS/Zaaksysteem of bijvoorbeeld een 
generieke zoekomgeving zoals MyLex. Mylex als toegang voor ambtenaren.  
 Zoekomgeving maakt gebruik van indexering van de zoekmachine, bij opvragen van 
archiefstuk wordt origineel  gebruikt.  
 Bedrijf C hanteert geen databases. Met zulke grote aantallen als in een e-depot te 
verwachten zijn migraties niet te doen. Dat zou wel een paar jaar kunnen duren en tegen die tijd 
moet je alweer naar een volgende versie migreren. Bedrijf C hangt de platte tekst gedachte aan: 
gebruik de searchindex van de searchengine. Die kun je ook weer opnieuw maken.  
 Bedrijf C is nu nog op metadata gericht maar in de nabije toekomst wordt dat metadata en 
full tekst search.  

  
Administratie  

 Voor het aanpassen van metadata in het E-depot kan nu nog gebruik gemaakt worden van 
het bestaande CBS systeem. Aanpassingen in het CBS moeten ook opgenomen worden in het E-
depot. Dit om afhankelijkheden uit te sluiten en hiermee voorkom je problemen bij een 
eventuele exit. Bedrijf C zal komend jaar ook de functie voor aanpassen van metadata gaan 
toevoegen.  

  
‘Beheren is beheersen’ is een sterk uitgewerkt onderdeel van hun e-depot  

 Bedrijf C levert een aanpak om je hele beheersituatie op te zetten.  
 Certificeren van delen op basis van reeds certificeerbare internationale normen voor 
Kwaliteit, Informatiebeveiliging, en ICT proces Management. Aanvullend DSA en relevante 
normen die later beschikbaar komen. Hiermee is het archief conform de wet integer, beheerst en 
veilig.  
 SLA is belangrijk, bevat alle relevante controleerbare afspraken, ‘bloemkolen’gesprek  
 Bedrijf C systemen gehost door Solcon op 2 plaatsen in Nederland.  
 Alle mogelijke rapportages  
 Change systeem (wijzigingen procedureel handelen) en bibliotheek beheren zodat je je 
processen beheerst en zorgvuldig werkt.  
 Norm voor e-depot is ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot). Op dit moment is bedrijf C bezig 
het DSA (Data Seal of Approval) te behalen (zomer 2017).  
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Rolverdeling gemeenten – WBA – Bedrijf C?  

 WBA is functioneel verantwoordelijk, bedrijf C is technisch verantwoordelijk.  
 Preserveringsbeleid staat nog in de kinderschoenen. Acties doe je gezamenlijk. Als klant blijf 
je zelf verantwoordelijk voor je informatie. Bedrijf C is nooit eigenaar van de informatie, dat is de 
zorgdrager of WBA.   
  

  
 


