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1. Inleiding 
Het WBA vindt het belangrijk om zorgdrager goed te begeleiden en voor te bereiden op aansluiting op 

het e-depot. Daarom is dit aansluitplan opgesteld. Het aansluitplan is een praktische vertaling van het 

overdrachtsprotocol en heeft in eerste instantie betrekking op de periode tot 1 januari 2020.  

 

De komende twee jaar richten we ons op het neerzetten van betrouwbare en succesvolle eerste 

aansluitingen op het e-depot. In 2020 zal de focus meer liggen op ontwikkeling of verfijning van 

functionaliteiten zoals uitplaatsing en vernietiging.  

 

De stappen die doorlopen moeten worden voor een succesvolle aansluiting op het e-depot zijn gericht 

op een algemene intake gevolgd door de specifieke stappen voor een aansluiting. 

 

Intake 

Dit betreft een algemene intake waarbij kennis wordt gemaakt met het proces van aansluiting en de 

bijhorende documentatie. Ook gaan we in op de ambitie van de zorgdrager voor aansluiting op het e-

depot.  

 

Projectvoorwaarden 

Welke afspraken worden binnen een vastgestelde planning door wie uitgevoerd. 

 

Aansluiting 

De volgende stappen worden gevolgd bij een aansluiting: 

A. Specificaties overbrenging 

B. Technische specificaties 

C. Mapping en aanlevering 

D. Ingest 

E. Formele afsluiting 

 

In hoofdstuk 2 ‘Stappenplan’ zijn de stappen verder uitgewerkt. In de checklist, die bij het aansluitplan 

hoort, houden we bij wat de status is van de verschillende stappen. Het WBA begeleidt de zorgdrager 

bij elke fase. 

 

1.1  Aansluitpakket 

Het aansluitplan is onderdeel van het aansluitpakket. Het aansluitpakket bevat de volgende 

documenten: 

o Overdrachtsprotocol 

o Metadatamodel 

o Producten- en dienstencatalogus (PDC) 

o Aansluitplan + checklist 

o Verklaring van overbrenging 

 

  



Pagina 3  Aansluitplan e-depot WBA, januari 2019 

 

2. Stappenplan 
 

Intake of jaargesprek 
De intake is bedoeld voor de eerste aansluiting. Bij vervolgaansluitingen is dit geen randvoorwaarde 

en kan de zorgdrager direct door naar de aansluiting. Wel vindt er jaarlijks een gesprek plaats tussen 

de zorgdrager en het WBA. 

 

1. Proces en aansluitkoers 

a. Afspraken voor overbrenging 

Beleidsmatige richtlijn kaderbrief begroting WBA, wat is de ambitie van de zorgdrager? 

b. Planning van de zorgdrager 

c. Welke applicaties ga je aansluiten? 

d. Wat is de volgorde en de doorlooptijd? 

e. Eerste aansluiting (applicatie/processen) 

 

2. Producten; er is kennisgenomen van (updates in) 

a. Overdrachtsprotocol 

b. Metadatamodel 

c. Producten- en dienstencatalogus 
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Aansluiting 

X. Projectvoorwaarden 

1. Projectteam 

a. Projectleider zorgdrager (eerste aanspreekpunt) 

b. Informatieadviseur 

c. Vakspecialist 

d. Applicatiebeheerder 

e. Data-analist 

f. Adviseur WBA 

 

2. Planning 

De planning geeft de doorlooptijd en de opleverdatum van de aansluiting. 

 

3. Resultaatafspraak 

Het projectteam en de stuurgroep spreken een resultaat af: het realiseren van de aansluiting in 

het daarvoor afgesproken tijdpad. Dit betekent dat alle betrokkenen zich conformeren aan de 

afgesproken planning, daarmee een vast onderdeel zijn van het projectteam en zich zullen 

inspannen om dit resultaat te behalen. Een bevestiging van deze afspraak zal door de leden van de 

stuurgroep gegeven worden. 
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A. Specificaties overbrenging 

Rollen: projectleider, informatieadviseur, vakspecialist en adviseur WBA 

Doorlooptijd: 2 maanden 

 

1. Wat wordt er overgebracht? 

a. Zaken, dossiers of beiden 

b. Afgesloten zaken/dossiers 

c. Wat is de periode van de objecten? 

d. Zijn de informatieobjecten geschoond? 

e. Bewaartermijn is permanent bewaren 

2. Digitaal werken 

a. Wordt vervanging toegepast? 

b. Zijn de digitale bestanden leidend? 

3. Overbrengingstermijn  

a. Wat is de overbrengingstermijn? 

b. Is vervroegd overbrengen van toepassing? 

4. Openbaarheid 

We hanteren het principe ‘openbaar tenzij’: alle informatie waarvoor niet specifiek een 

openbaarheidsbeperking is aangegeven, wordt openbaar en is toegankelijk voor het publiek. 

a. Zijn de over te brengen informatieobjecten openbaar? 

b. Is er sprake van een beperkte openbaarheid? 

c. Wat houdt de beperking in? 

5. Steekproef 

Met de steekproef kan een indruk gekregen worden of de over te brengen metadata en bestanden 

volledig zijn en conform de afgesproken specificaties.  

 

B. Technische specificaties 

Rollen: projectleider, informatieadviseur, vakspecialist, applicatiebeheerder en adviseur WBA 

Doorlooptijd: 2 maanden 

 

1. Naam applicatie en leverancier 

2. Hebben we te maken met versleutelde bestanden? 

3. Wordt er gebruik gemaakt van (een) digitale handtekening(en)? 

4. Bestandsformaten conform overdrachtsprotocol 

a. Om welke bestandsformaten gaat het? 

b. Gaat het om voorkeursformaten en/of acceptabele formaten? 

c. Zijn er afwijkende formaten, zoals ZIP (compressie)? 

d. Als objecten in PDF aangeleverd worden, is OCR verplicht 

5. Wat is de omvang (Gb) van de over te brengen informatieobjecten? 

6. Zijn informatieobjecten voorzien van een checksum of wordt dit meegegeven bij de export? 

7. Exportfunctionaliteit 

a. Is er een exportfunctionaliteit conform overdrachtsprotocol? 

b. Wordt de export bij de leverancier belegd als een aparte opdracht? 

c. Wordt de export intern/regionaal geregeld? 
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C.  Mapping en aanlevering 

Rollen: projectleider, vakspecialist, applicatiebeheerder, data-analist en adviseur WBA 

Doorlooptijd: 3 maanden 

 

Onderdelen die we in deze fase doorlopen zijn: 

1. Mapping 

2. Export 

3. Validatie  

4. Aanlevering 

 

1. Mapping 

Stappen: 

1. Gebruik als identificatie van omgeving, zaak en document de landcode en de code van de 

zorgdrager (gemeentecode). In het mappingdocument zijn de gemeentecodes genoemd. 

2. Gaat het om overbrenging of uitplaatsing? 

De meeste elementen gelden voor zowel overbrenging als uitplaatsing, maar een aantal is 

slechts voor één van de twee van toepassing. Selecteer welke je nodig hebt. 

3. Verplicht is verplicht: deze elementen moeten ingevuld worden 

4. Verplicht indien aanwezig 

a. Ga na of een element aanwezig is in je systeem. Let op: is het element aanwezig, dan 

is het verplicht dit mee te geven in de overbrenging. 

b. Is het element niet aanwezig, ga dan na of de metadata (met terugwerkende kracht) 

verrijkt kunnen worden, bv. Classificatie. Is dit niet mogelijk, dan kan het element niet 

gevuld worden.  

5. Benoemen van front-end name en back-end name 

De vakspecialist en data-analist kunnen dit onderdeel het beste gezamenlijk invullen.  

a. Vul bij de verplichte en verplicht indien aanwezige elementen de kolom front-end 

name in. Dit is de naam van het veld zoals gebruikers dit zien, bv. registratiedatum of 

zaaktype. 

b. Bepaal o.b.v. de front-end name de back-end name. Dit kan in het mappingdocument. 

6. Herhaalbare elementen? 

Het mappingdocument geeft aan of een element herhaalbaar is, zoals Relatie, en welke 

criteria hiervoor gelden. Een herhaalbaar element kan meerdere keren binnen een record 

(zaak, document) voorkomen. 

7. Nadat de mapping door de archiefvormer is uitgevoerd zal het WBA een controle uitvoeren 

om interpretatieverschillen te voorkomen. Hiernaast wordt gekeken of verrijking van 

metadata nodig is. 

8. Verrijking metadata: indien verplichte metadata niet aanwezig zijn in het systeem, dan kan 

deze in de export alsnog meegegeven worden, zoals de hashcode. Voor het genereren van een 

hashcode zie de beschikbare tools. 

 

Beschikbare tools: 

o Mappingdocument 

o QuickHash Windows (gratis) 

o Checksum Utility 
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2. Export 

Voor het maken van een export zijn twee opties: 

• TopX-RIP export direct vanuit de bron, bv. Verseon, Corsa, JOIN 

• Conversie-export waarbij met tooling naar TopX-RIP geconverteerd kan worden, bv. vanuit 

Excel of csv 

 

Beschikbare tools 

o TopX-creator (nog in ontwikkeling, verwachte oplevering in maart 2019) 

 

3. Validatie 

Zowel de brondocumenten als de metadata moeten gevalideerd zijn voordat deze aan het e-depot 

aangeboden worden. Met validatie voorkomen we dat het e-depot tegen onjuistheden aanloopt 

waardoor de ingest vertraging kan oplopen. 

 

Beschikbare tools validatie metadata: 

o Eclipse XML editor i.c.m. ToPX-RIP xsd-schema  

o ExifTool (extractie van technische EXIF metadata, identificatie van versleuteling) 

o XML-editor 

 

Beschikbare tools validatie brondocumenten: 

o Droid (file format identification tool) 

o Jhove (file format identification, validation and characterisation tool) 

o veraPDF (veraPDF is a purpose-built, open source, file-format validator covering all PDF/A 

parts and conformance levels) 

o FITS, Harvard Library 

 

Beschikbare tools validatie TopX (brondocumenten, metadata en export) 

o TopX-creator (nog in ontwikkeling, verwachte oplevering in maart 2019) 

 

4. Aanlevering 

Aanlevering vindt plaatst via SFTP.  

 

  



Pagina 8  Aansluitplan e-depot WBA, januari 2019 

 

D.  Ingest 

Rollen: projectleider, applicatiebeheerder, data-analist en adviseur WBA 

Doorlooptijd: 2 maanden 

 

1. Proefingest 

De proefingest bestaat uit een selectie van 50 zaken. Tijdens de proefingest vindt een controle plaats 

op de volgende onderdelen: 

a. Controle op virussen 

b. Controle op integriteit 

c. Controle op authenticiteit  

d. Controle op volledigheid 

 

Na een succesvolle proefingest volgt de definitieve ingest. 

 

2. Definitieve ingest 

a. Aanmaken omgeving/tenant 

b. Ingest (importeren SIP) 

c. Creëren AIP 

d. Beschikbaar stellen DIP 

 

 

E. Formele afsluiting (in ontwikkeling) 

Rollen: projectleider, vakspecialist en adviseur WBA 

Doorlooptijd: 1 maand 

 

1. Verklaring van overbrenging 

• Zorgdrager conformeert zich eraan dat alle metadata die overgenomen zijn ook echt alle 

metadata zijn die conform TMLO in het bronsysteem beschikbaar zijn. Dus niet alleen 

verplicht, maar ook verplicht indien aanwezig. De zorgdrager is verantwoordelijk voor 

compleetheid metadata en daarmee zorg voor duurzame toegankelijkheid. 

• In verklaring opnemen om welke processen het gaat, uniforme omschrijving gebruiken. 

• In verklaring opnemen: als het gaat om login, dan is de zorgdrager verantwoordelijk wie wat 

ziet/mag zien en aan wie de login verstrekt wordt 

a. Overbrenging is akkoord 

b. Verklaring is ondertekend 

2. Definitieve verwijdering informatieobjecten  

a. Afspraak over verwijdering uit het bronsysteem van de zorgdrager  

b. Feitelijke verwijdering documenteren (in overleg met de zorgdrager) 

3. Evaluatie 


