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De gemeente Haarlem investeert de laatste jaren fors in de kwaliteit van haar archiefbeheer. De 

omslag die de organisatie nu maakt naar volledig digitaal werken vraagt om een veilige en 

betrouwbare digitale bewaaromgeving waar de informatie altijd toegankelijk is. In eerste instantie 

vooral nog voor beleidsmakers en bestuurders maar later juist voor burgers. Een e-Depot is een 

omgeving die een dergelijk duurzaam beheer mogelijk maakt. 

Zou het mogelijk zijn dat het Noord-Hollands Archief het digitale archief al direct na sluiting van de 

dossiers gaat beheren in plaats van pas op het moment van overdracht (na 20 jaar)? Dat zou de 

gemeente een grote zorg uit handen nemen.  

Het Noord-Hollands Archief was de natuurlijke partner om deze vraag aan te stellen. Daar werd al 

gewerkt aan de inrichting van een e-Depot, samen met andere archiefinstellingen in Nederland. 

Bovendien is het Noord-Hollands Archief de wettelijk aangewezen archiefbewaarplaats voor de 

gemeente Haarlem, het te bewaren deel van het archief moet daar uiteindelijk toch naar toe. 

Vanaf dat moment zijn de gemeente en het Noord-Hollands Archief samen op zoek gegaan naar het 

antwoord op die vraag. Deze samenvatting en de vijf deelrapporten zijn de weerslag van die 

zoektocht. 

 

De pilot 

De pilot ‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’ is in 2014 uitgevoerd.  

Naast de gemeente Haarlem en het Noord-Hollands Archief was het Nationaal Archief de derde 

partner. Het landelijke programma Archief 2020 heeft het project financieel ondersteund. 

De centrale vraag binnen de pilot was hoe de plaatsing van het digitale archief in het e-Depot vorm 

moet krijgen en welk scenario voor de gemeente Haarlem het meest gunstig is. 

Binnen de pilot zijn twee kerndelen aan te wijzen: 

I Een testopname van een deel van het digitale archief van de gemeente Haarlem in het e-

Depot van het Noord-Hollands Archief 

II De ontwikkeling van een business case die inzicht geeft in de consequenties en kosten van 

een aantal scenario’s 

I Invoer van een testbestand in het e-Depot 
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De gemeente werkt binnen de eigen organisatie met vele applicaties waaronder het Document 

Management Systeem (DMS) Verseon. De pilot heeft zich beperkt tot materiaal uit dit DMS, zoals 

documenten, spreadsheets en e-mails. Websites en databases zijn vooralsnog buiten beschouwing 

gelaten. 

Er is met succes een aantal bestanden uit het digitale archief van de gemeente opgenomen in het 

e-Depot van Noord-Hollands Archief.  

Hierbij is gewerkt met Toepassingsprofiel Lokale Overheden (TpLO), de voorganger van de huidige 

standaard TMLO. Dit is een standaard voor metadata, de gegevens die bestanden en documenten 

meekrijgen om na opslag in een e-Depot weer vindbaar te zijn.     

Eén van de uitgangspunten van het project was dat er gewerkt zou worden met bestaande 

software. Om die reden kon alleen een handmatige invoer van de Haarlemse bestanden worden 

gedaan en geen automatische.  

Wanneer het DMS wordt ingericht met de metadata standaard TMLO is een belangrijke stap gezet 

om gegevens te kunnen uitwisselen en goed aan te kunnen leveren aan het e-Depot. 

 

De staat van het eDe staat van het eDe staat van het eDe staat van het e----DepotDepotDepotDepot    

Binnen de pilot is ook gekeken naar de staat van het e-Depot op dit moment (zie het deelrapport 

‘Nulmeting’). Het e-Depot van het Noord-Hollands Archief is onderdeel van een gemeenschappelijke 

digitale depotvoorziening die technisch wordt gefaciliteerd door het Nationaal Archief.  

Het e-Depot is gelegd naast de criteria van Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3), het vigerende 

normenkader voor e-Depots. 

Het e-Depot voldoet grotendeels op de punten organisatie, beleid en procedures en ook op de 

punten beheer van de digitale archiefbescheiden en technologie, technische infrastructuur en 

beveiliging. Op een aantal andere punten voldoet het e-Depot nog niet of niet voldoende. Die 

punten worden op dit moment reeds aangepakt bij het Noord-Hollands Archief zelf of in landelijke 

samenwerkingsverbanden. 

Het rapport Nulmeting bevat een aantal conclusies en aanbevelingen, waaronder: 

• De samenwerking tussen het Noord-Hollands Archief en het Nationaal Archief dient te worden 

vastgelegd in bijvoorbeeld een SLA; 

• Het valt op dat ED3 geen criteria geeft voor uitplaatsing; 

• De aanbeveling om het e-Depot regelmatig te toetsen aan ED3. 

    

    

    

    

II Een business case op basis van modellen 
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Om te onderzoeken wat het meest gunstig is voor de gemeente Haarlem is er in de pilot eerst een 

aantal verschillende modellen uitgewerkt voor de inrichting van de opslag en archivering. De drie 

modellen die zijn gebruikt passen alle drie binnen de nu geldende juridische kaders voor 

archiefbeheer (zie het deelrapport ‘Fundament voor pilot’). 

De verschillen tussen de modellen zitten in het moment waarop de informatie van het systeem waar 

de gemeente zelf mee werkt (het DMS) overgaan naar het e-Depot.  

 

 

Toelichting: 

Bij Model 1 worden alle documenten vanaf hun ontstaan in een e-Depot opgenomen. Het paste niet 

binnen het kader van deze pilot om dit uit te werken, wellicht dat het in de toekomst wel 

aantrekkelijk wordt.  

In Model 2 worden documenten overgeplaatst naar een e-Depot als de zaak waarop ze betrekking 

hebben is afgehandeld. Dit wordt bedoeld met de term ‘uitplaatsing’. 

In Model 3 worden de permanent te bewaren documenten na 20 jaar overgebracht naar het  

e-Depot. Tot dat moment moet de gemeente alles zelf binnen het DMS duurzaam en toegankelijk 

houden. En documenten met een beperkte bewaartermijn (soms tot wel 100 jaar) blijven hun hele 

leven in het DMS. Dat betekent grote investeringen in beheers- en opslagcapaciteit en tegelijk veel 

risico op fouten bij migratie en conversie.  

Als referentiekader is gekeken naar een Model 0: niets doen. Er wordt wel digitaal gewerkt maar 

niet digitaal opgeslagen, alles wordt afgedrukt en op papier bewaard. Dit model is niet realistisch in 

deze digitale tijden waarin informatie snel en in samenhang moet kunnen worden opgeslagen en 

geraadpleegd. 

 

De business caseDe business caseDe business caseDe business case    

Vervolgens is er een business case uitgewerkt die inzicht geeft in de (initiële en structurele) kosten 

van de verschillende modellen. 

In de business case zijn per model de te verwachten kosten in beeld gebracht voor personeel, ICT en 

de kosten voor de digitale opslag (naast die van de fysieke opslag die Haarlem nu al betaalt aan het 

Noord-Hollands Archief). (zie het Rapport ‘Business case’ voor de vergelijkingstabellen). 
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Model 1 speelt hier geen rol meer in. Model 0 is het referentiemodel. 

Model 2 is vergeleken met de huidige kosten voor archiefbeheer en opslag die de gemeente betaalt 

aan het Noord-Hollands Archief. Die vergelijking laat zien dat de kosten voor archiefbeheer binnen 

de gemeente Haarlem enorm gaan dalen door toepassing van dit model 2. 

Model 3 vraagt grote investeringen aan de kant van de gemeente voor het duurzaam en 

toegankelijk houden van informatie tot het moment van overdracht dan wel vernietiging. Het model 

heeft zoveel onzekerheden dat er geen realistische berekening kon worden gemaakt. Als gekeken 

wordt naar berekeningen uit het rapport ‘e-Depot duurzame digitale toegang tot informatie; 

gemeenschappelijke e-Depot voorzieningen en services’ van de ACDD uit 2010 kan indicatief 

worden gesteld dat model 3 een relatief dure oplossing is vergeleken met model 2. 

Parallel daaraan is gekeken of het nog uitmaakt wie het e-Depot ontwikkelt: de gemeente zelf, het 

Noord-Hollands Archief of een commerciële partij. Voor uitplaatsing hoeft een overheid namelijk 

niet persé naar de aangewezen archiefbewaarplaats, dat is pas verplicht op het moment van 

formele overdracht. 

Dit onderzoek liep ten aanzien van een commerciële partij vast op Europese aanbestedingsregels. 

Het is niet toegestaan om vooraf aan een mogelijke aanbesteding, informatie te geven over 

specifieke eisen en wensen. Om hier toch iets over te kunnen zeggen is gekeken naar het hiervoor 

al genoemde rapport van de ACDD en naar de berekeningen van het Noord-Hollands Archief zelf 

(zie het Rapport ‘Business case’). Daaruit kan indicatief worden opgemaakt dat: 

- zelfstandig ontwikkelen van een e-Depot door de gemeente aanmerkelijk duurder is dan 

uitbesteden, ongeacht aan welke partij 

- en dat het vooralsnog goedkoper is om het Noord-Hollands Archief in te zetten dan een 

commerciële partij. 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Voorafgaand aan de pilot dacht de gemeente dat gebruik maken van een apart e-Depot enorm 

kostbaar zou zijn. Men verwachtte dat het organiseren van een e-Depot functionaliteit in het eigen 

DMS veel goedkoper zou zijn. Het gezamenlijke onderzoek heeft deze vooronderstelling geheel 

ontkracht. 

De voorkeur gaat uit naar model 2: uitplaatsing naar het e-Depot vanaf het moment dat een dossier 

afgehandeld is, in combinatie met een e-Depotvoorziening bij het Noord-Hollands Archief.  

Deze conclusie zal input zijn voor het advies van het hoofd Informatiebeheer van de gemeente aan 

het College van B&W over de voor Haarlem meest geschikte aanpak van de ontwikkeling van 

duurzame digitale archivering. Het project gaat dus op een bepaald moment een volgende fase in. 

 

Haarlem, 17 november 2014 


