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Afkortingen en begrippen 
Afkorting of 
begrip 

Toelichting 

E-Depot Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, 
personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat 
duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden 
mogelijk maakt. 
 

ELO Het Erfgoed Leiden en Omstreken voert erfgoeddiensten uit en/of beheert 
historische collecties voor de aangesloten gemeenten en de Omgevingsdienst 
West-Holland.  
 

Ingest Het proces waarbij een aangeleverde set digitale archiefbescheiden (met 
bijhorende inhoudelijke en technische metadata) wordt gecontroleerd en, na 
goedkeuring, wordt opgenomen en geregistreerd in het e-Depot. 
 

NA Nationaal Archief 
 

NHA Noord-Hollands Archief 
 

Overgebrachte 
archieven 

Archieven die door een zorgdrager in het e-Depot van het NA zijn geplaatst waarbij 
ook het zorgdragerschap van deze archieven wordt overgenomen door het 
Nationaal Archief of een RHC. Voor het overbrengen van een archief - dat onder de 
Archiefwet valt - geldt een termijn van twintig jaar. Daarnaast is ook vervroegde 
overbrenging of juist opschorting van overbrenging mogelijk.  
 

RHC Regionaal Historisch Centrum 
 

TMLO Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een landelijke 
standaard, waarin is vastgelegd welke set van kenmerken (metadata) lokale 
overheden tenminste aan informatieobjecten moeten meegeven. Het e-Depot van 
het NHA sluit aan bij het TMLO, zodat informatie in het e-Depot straks makkelijk te 
vinden én eenduidig te interpreteren is. 
 

Tenant Een logisch afgebakende ruimte in het e-Depot waar de afnemer van het e-Depot 



 
zelf archiefbescheiden kan opslaan, beheren en ontsluiten met bijvoorbeeld eigen 
autorisaties en eigen workflows. 
 

Uitgeplaatste 
archieven 

Archieven die een zorgdrager in het e-Depot plaatst en waarbij de zorgdrager zelf 
eigenaar blijft van deze archieven.  
 

Vervanging Vervanging, ook wel substitutie genoemd, betreft het vervangen van papieren 
originelen door digitale originelen, zodat de informatie uit de werkprocessen (van 
vastleggen tot archiveren) geheel digitaal is. Concreet betekent dit dat papieren 
documenten gescand worden, de digitale versies de status van origineel krijgen en 
dat de papieren documenten vernietigd worden. 
 

XML-schema 
(ToPX) 

Een taal voor het beschrijven van de structuur van XML-documenten ten behoeve 
van het uitwisselen van gegevens tussen applicaties. ToPX is eenexportscript voor 
bestanden en metadata vanuit een systeem naar het e-Depot 
 

Zorgdrager Organisatie belast met archiefzorg. Een zorgdrager is verantwoordelijk voor het 
aanleggen en beheren van archiefbescheiden ter ondersteuning van haar publieke 
taken. Een zorgdrager stelt daarvoor geld en middelen beschikbaar.  
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1 Managementsamenvatting 

Achtergrond 
Goede toegankelijkheid van de digitale informatie op langere termijn is niet 
vanzelfsprekend. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat digitaal gevormde 
archiefbescheiden duurzaam raadpleegbaar zijn én blijven. Dit wordt gefaciliteerd 
door een e-Depot.  
 
Een e-Depot waarborgt de digitale duurzaamheid en toegankelijkheid van 
overheidsinformatie, bevordert actieve openbaarheid doordat informatie sneller 
toegankelijk wordt gemaakt voor burgers. Ook kan een versnelde overdracht van 
archiefbescheiden naar een e-Depot de gemeentelijke organisatie een aantal 
taken uit handen nemen op het gebied van digitaal werken. Na overbrenging 
hoeft de gemeentelijke organisatie zich immers niet meer bezig te houden met 
migraties of conversies. Daarnaast kan een e-Depot bepaalde functionaliteiten 
van gemeentelijke applicaties vervangen, en zo geheel of gedeeltelijk in de plaats 
komen van een gemeentelijke Record Management Applicatie1. 
 
Het Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) wil in 2017 een e-Depot aanbieden aan de 
aangesloten gemeenten voor het duurzaam bewaren van digitaal archief. Hiertoe 
is het project “Opzetten e-Depot ELO” gestart. 
 
Landelijke infrastructuur 
Het Nationaal Archief werkt sinds 2013 aan de ontwikkeling van een landelijke 
infrastructuur voor het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van digitale 
objecten voor departementen en RHC’s. 
 
De RHC’s in elke provincie krijgen binnen de landelijke voorziening een eigen 
tenant; een aparte bewaarplaats die volledig in eigen beheer is. De RHC’s 
fungeren als contractpartij en nemen als zodanig de verantwoordelijkheid voor 
het beheer en de beschikbaarstelling van de informatie die in het e-Depot is 
opgenomen. 
 
Namens het NA biedt het NHA aan haar partners in de Gemeenschappelijke 
Regeling, aangesloten overheden en aan de overige overheden in Noord- en Zuid-
Holland de mogelijkheid om gebruik te maken van haar e-Depotvoorziening. Het 
NHA heeft dit aanbod verwoord in een brief aan alle niet aangesloten overheden 
en archiefdiensten in Noord- en Zuid-Holland. 
 
Door gebruik te maken van het e-Depotvoorziening van het NHA, en daarmee van 
de landelijke infrastructuur, profiteert ELO van de doorontwikkeling van een 
applicatie die wereldwijd in gebruik is, de schaalvoordelen van de 
rijksinfrastructuur en van de specialistische kennis die via het Noord-Hollands 
Archief onder handbereik komt. 

                                                           
1 E-Depot in de praktijk, Regionaal Archief W-Brabant, Streekarchief Langstraat Heusden 
Altena. December 2015. 
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Het betreft een publiek-publieke samenwerking, waardoor overheidsinformatie in 
publieke handen blijft en het risico op faillissement en alle gevolgen van dien is 
uitgesloten. Door voor eenzelfde oplossing te kiezen kunnen overheden elkaar 
helpen en van elkaar leren. Dat bevordert de huidige en toekomstige 
samenwerking. 
 
Pilot e-Depot ELO, NHA en gemeente Leiden 
In een gezamenlijke pilot van ELO, de gemeente Leiden en het NHA zijn de 
mogelijkheden van de e-Depotvoorziening van het NHA verkend. De pilot is uniek 
in aard en omvang, voor zowel het NHA, ELO als Leiden. Op 14 juni 2016 is de 
projectopdracht ondertekend. Na de pilot besluit ELO of zij zich aansluit bij het e-
Depot van het NHA. De doelstellingen van de pilot luiden:  

“Voer een pilot uit waarin digitale archiefbescheiden van de gemeente Leiden 
worden overgebracht aan het e-Depot van het NHA, zodat: 

 ELO ervaring op doet met het voorbereiden van een digitale overbrenging 

en met de dienstverlening van het NHA 

 NHA ervaring op doet met de overbrenging van digitaal bouwarchief en 

dienstverlening aan ELO 

 Gemeente Leiden ervaring op doet met digitale overbrenging van 

archief”. 

De opgeleverde resultaten en producten zijn:  
1. Schema mapping metadata 

2. Export archiefstukken (inclusief metadata in ToPX) 

3. Controle goede, geordende toegankelijke staat 

4. Opgenomen bouwarchief e-Depot 

5. Controle opgenomen archief 

6. Evaluatierapport 

De aanbeveling luidt om aan te sluiten op het e-Depot van het NHA. Stel daartoe 
een plan van aanpak op en neem daarin onder andere de volgende stappen op:  

 Sluit een Dienstverleningsovereenkomst af met het NHA (zie concept-DVO 

in bijlage) 

 Richt beheerorganisatie in (beleid, middelen, processen, procedures, 

protocollen, functies, rollen, etc) 

 Richt raadpleegfunctie, via website ELO, in voor de data in het e-Depot 

voor publiek en archiefvormers. Sluit daarbij aan bij landelijke 

ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkeling van de 

raadpleegfunctie. 
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2 Inleiding 

2.1 Achtergrond 

Goede toegankelijkheid van de digitale informatie op langere termijn is niet 
vanzelfsprekend. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat digitaal gevormde 
archiefbescheiden duurzaam raadpleegbaar zijn én blijven. Dit wordt gefaciliteerd 
door een e-Depot.  
 
Een e-Depot bestaat uit het geheel van organisatie, beleid, processen en 
procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en 
aanwezige hard- en software dat duurzaam beheren en raadplegen van te 
bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt2. 
 
Een e-Depot waarborgt de digitale duurzaamheid en toegankelijkheid van 
overheidsinformatie en bevordert actieve openbaarheid doordat informatie 
sneller toegankelijk wordt gemaakt voor burgers. 
 
Ook kan een versnelde overdracht van archiefbescheiden naar een e-Depot de 
gemeentelijke organisatie een aantal taken uit handen nemen op het gebied van 
digitaal werken. Na overbrenging hoeft de gemeente zich immers niet meer bezig 
te houden met migraties of conversies. Daarnaast kan een e-Depot bepaalde 
functionaliteiten van gemeentelijke applicaties vervangen en zo geheel of 
gedeeltelijk in de plaats komen van een gemeentelijke Record Management 
Applicatie3. 
 

2.1.1 Landelijke infrastructuur  

Het NA werkt sinds 2013 aan de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur 
voor het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van digitale objecten. Het NA 
maakt gebruik van Preservica (software van het Britse bedrijf Tessella dat 
wereldwijd door een groot aantal nationale archiefdiensten wordt gebruikt 
www.preservica.com) en werkt samen met het Stadsarchief Rotterdam. 
 
Het Nationaal Archief levert de hard- en software services, technology watch4, de 
preservering5 van de digitale bestanden, de technische helpdesk en alle 
dienstverlening met betrekking tot gebruik en hosting van software en data aan 
departementen en RHC’s. 

                                                           
2 Definitie e-Depot komt uit: ED3, LOPAI, versie 2, 2012. 
3 E-Depot in de praktijk, Regionaal Archief West-Brabant, Streekarchief Langstraat 
Heusden Altena. December 2015. 
4 Onderzoek naar nieuwe technologieën die een impact kunnen hebben op de huidige 
digitale opslag 
5 Preservering is het geheel van activiteiten gericht op de zorg voor het technische en 
intellectuele behoud van archiefdocumenten. Preservering omvat activiteiten zoals 
opslag, bewaring, conservering, restauratie, conversie en migratie. 

http://www.preservica.com/
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De RHC’s in elke provincie krijgen binnen de landelijke voorziening een eigen 
tenant; een aparte bewaarplaats die volledig in eigen beheer is. De RHC’s 
fungeren als contractpartij en nemen als zodanig de verantwoordelijkheid voor 
het beheer en de beschikbaarstelling van de informatie die in het e-Depot is 
opgenomen. 
 
Namens het NA biedt het NHA aan haar partners in de Gemeenschappelijke 
Regeling, aangesloten overheden en aan de overige overheden in Noord- en Zuid-
Holland de mogelijkheid om gebruik te maken van haar e-Depotvoorziening. Het 
NHA heeft dit aanbod verwoord in een brief aan alle niet aangesloten overheden 
en archiefdiensten in Noord- en Zuid-Holland. 
 
Door gebruik te maken van het e-Depotvoorziening van het NHA, en daarmee van 
de landelijke infrastructuur, profiteert ELO van de doorontwikkeling van een 
applicatie die wereldwijd in gebruik is, de schaalvoordelen van de 
rijksinfrastructuur en van de specialistische kennis die via het NHA onder 
handbereik komt. 
 
Het betreft een publiek-publieke samenwerking, waardoor overheidsinformatie in 
publieke handen blijft en het risico op faillissement en alle gevolgen van dien is 
uitgesloten. Door voor eenzelfde oplossing te kiezen kunnen overheden elkaar 
helpen en van elkaar leren. Dat bevordert de huidige en toekomstige 
samenwerking. 
 
Het e-Depot van het NHA is deel (tenant) van de technische omgeving van het e-
Depot van het NA. Het NA beraadt zich op de huidige tenantstructuur. Vooralsnog 
gaat het NHA ervan uit dat er één tenant per zorgdrager bij uitplaatsing een één 
tenant per archiefbewaarplaats (archiefdienst) komt. Hoewel de definitieve keuze 
nog gemaakt moet worden, moet het mogelijk zijn om een onderverdeling en 
toegang per zorgdrager in te richten. 
 

2.2 Aanleiding pilot e-Depot ELO 

ELO wil in 2017 een e-Depotvoorziening bieden aan de aangesloten gemeenten 
voor het duurzaam bewaren en beschikbaar stellen van digitaal archief. 
 
Eind 2015 heeft ELO besloten om in een gezamenlijke pilot met de gemeente 
Leiden en het NHA de mogelijkheden te verkennen van de e-Depotvoorziening 
van het NHA. Op 14 juni 2016 is de projectopdracht ondertekend. Na de pilot 
besluit ELO of zij zich aansluit bij het e-Depot van het NHA.  
 
De gemeente Leiden werkt aan het digitaliseren van haar bouwarchief en wil het 
e-Depot inzetten als onderdeel van de digitale infrastructuur voor het waarborgen 
van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. 
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De pilot is uniek voor zowel het NHA, ELO als Leiden, doordat er niet eerder in een 
pilot een dergelijke hoeveelheid gedigitaliseerde bouwdossiers, verrijkt met 
metadata uit verschillende bronnen is toegepast. 

2.3 Doelstellingen van de pilot 

De doelstellingen van de pilot luiden:  
“Voer een pilot uit waarin digitale archiefbescheiden van de gemeente Leiden 
worden overgebracht aan het e-Depot van het NHA, zodat: 

 ELO ervaring op doet met het voorbereiden van een digitale overbrenging 

en met de dienstverlening van het NHA 

 NHA ervaring op doet met de overbrenging van digitaal bouwarchief en 

dienstverlening aan ELO 

 Gemeente Leiden ervaring op doet met digitale overbrenging van 

archief”. 

2.4 Beoogde resultaten en producten 

De beoogde resultaten en producten van de pilot zijn:  
1. Schema mapping metadata 

2. Export archiefstukken (inclusief metadata in ToPX) 

3. Controle goede, geordende toegankelijke staat 

4. Opgenomen bouwarchief e-Depot 

5. Controle opgenomen archief 

6. Evaluatierapport 

2.5 Uitgangspunten 

De uitgangspunten zijn: 

 Het betreft afgesloten dossiers 

 Het betreft gescande documenten in het format jpeg2000 

 In de pilot wordt de mogelijkheid tot aansluiting op het e-Depot 

onderzocht. Een daadwerkelijke keuze maakt ELO later 

 Het betreft een pilot, de overgedragen dossiers worden na afloop van de 

pilot verwijderd uit de testomgeving. 

2.6 Afbakening van het project 

Buiten de scope van de pilot vallen: 

 Implementatie van het e-Depot 

 Beheer van de data in het e-Depot 

 Toegang tot de data in het e-Depot, tenzij dit gedurende het project 

beschikbaar wordt 
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 Afsluiten van een DVO 

2.7 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de pilot met het e-Depot. In hoofdstuk 3 

staat de aanpak van de pilot beschreven. In hoofdstuk 4 staan de bevindingen en 

in hoofdstuk 5 de aanbevelingen. In de bijlage is het concept van de 

Dienstverleningsovereenkomst opgenomen.  
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3 Aanpak 

3.1 Projectfasering 

De pilot is opgedeeld in drie fasen. In onderstaand schema staan de fasen, 
mijlpalen en datums vermeld. 
 

Fase Mijlpaal Datum 

Voorbereiding Projectopdracht gereed Maart 2016 

 

 Kick-off gereed  Juni 2016 

 

 Plan van aanpak gereed Juni 2016 

 

Uitvoering Schema mapping metadata opgesteld September 2016 

 

 Export archiefstukken gereed Oktober 2016 

 

 Opname archiefstukken gereed Oktober 2016 

 

 Controle opname gereed November 2016 

 

Evaluatie Adviesrapport vastgesteld November 2016 

 

3.2 Planning 

De planning is beheerd in het document “Projectplanning e-Depot ELO.xls”. 

3.3 Communicatie 

De communicatieactiviteiten zijn opgenomen in de projectplanning. 

3.4 Kwaliteitseisen 

De beoogde resultaten en producten moeten voldoen aan de onderstaande 
kwaliteitseisen:  

 Schema metadata/mapping voldoet aan TMLO 

 Export voldoet aan ToPX 

 Archief voldoet aan goede, geordende en toegankelijke staat 

 Archief is in goede, geordende en toegankelijke staat opgenomen in het 

e-Depot. 
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3.5 Begroting pilot 

Gemeente Leiden, NHA en ELO investeren uren van medewerkers zonder 
verrekening van kosten. Gemeente Leiden houdt rekening met de kosten voor het 
maken van een export uit BARS. 

3.6 Projectrapportagestructuur 

De projectleider rapporteert maandelijks de projectvoortgang. Er vindt 
driemaandelijks een stuurgroepoverleg plaats. 

3.7 Projectorganisatie 

Naam (functie) Rol in het project 

Ariela Netiv, directeur ELO Opdrachtgever en 

stuurgroeplid 

Lieuwe Zoodsma, directeur NHA 

 

Stuurgroeplid 

Karin van Beek, hoofd Team Documenten, Gemeente Leiden 

 

Stuurgroeplid 

Marita Langerak, projectleider ELO Projectleider en 

secretaris stuurgroep 

Relinde Reuvekamp, adviseur digitale informatie NHA 

 

Projectteamlid 

Roland Bisscheroux, projectleider e-Depot en 

informatiemanager NHA 

Projectteamlid 

Antoinet Nijssen, medewerker dienstverlening archieven en 

collecties NHA 

Projectteamlid 

Walther Hasselo (achtervang: Ellen Gehring), ICT ELO 

 

Projectteamlid, ICT-ELO 

Cor de Graaf, adjunct gemeentearchivaris ELO Projectteamlid, 

inspecterend namens ELO 

Dick Braam, informatiemanager Gemeente Leiden Projectteamlid 

Archiefvormend 
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4 Bevindingen 

4.1 Aard en omvang archiefblok 

Het bouwarchief (1929-2015) van de gemeente Leiden bestaat uit fysiek archief 
uit de periode 1929-1950 (van vernietiging uitgezonderd), digitaal archief uit de 
periode 1951-2010 (betreft vervanging, met uitzondering van beeldbepalende 
architecten en monumenten) en digital born archief uit de periode 2010-2015. 
 
Ten behoeve van de pilot is een representatief deel van het bouwarchief van de 
gemeente Leiden opgenomen in het e-Depot. Het gaat om 49 gedigitaliseerde 
dossiers van bouwaanvragen uit de periode 1929-2010. Deze gedigitaliseerde 
bouwdossiers en de metadata zijn na het digitaliseren opgenomen in het 
Collectiebeheersysteem van ELO (Memorix). 

4.2 Metadataschema op basis van TMLO 

Aanpak 
Het metadataschema voor het bouwarchief van de gemeente Leiden is opgesteld 
op basis van het TMLO6. De adviseur digitale informatie (ADI) van het NHA 
begeleidde bij de mapping, het opstellen van het schema en het interpreteren van 
het TMLO. Hierbij is gebruik gemaakt van het invulsjabloon7 van het NHA. ELO 
organiseerde meerdere werksessies “mapping metadata”. De werkgroep 
(bestaande uit 4 deelnemers van de Gemeente Leiden, NHA en ELO) heeft naar 
schatting in totaal 20 uur besteed aan het opstellen van het metadataschema 
conform het TMLO. 
 
Bevindingen 

 Het TMLO is complex en moeilijk in een keer te begrijpen.  

 Ook het invulsjabloon is complex en de definities en beschrijvingen van de 

elementen zijn niet allemaal eenduidig en helder.  

 Het is niet altijd duidelijk wat er precies ingevuld moet worden (bijvoorbeeld: 

gaat het bij element 9.2 “geografisch gebied” om het adres of de geo-locatie? 

Welke annotatiewijze?). Een ander voorbeeld is het element relatie; dat de 

relatie tussen de archiefonderdelen op de aanwezige aggregatieniveaus 

binnen het archiefblok beschrijft 

 Het was niet duidelijk of elementen overerven 

 Tevens veranderde het TMLO gedurende de looptijd van het project; zo werd 

het element ‘vorm’ verplicht op recordniveau, waardoor aanpassingen aan 

het metadataschema nodig waren 

                                                           
6 http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren/informatie-archiveren-het-e-
depot/metadata-het-e-depot  
7 http://noord-hollandsarchief.nl/e-depot/voorbereiden/opstellen-metadataschema 

http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren/informatie-archiveren-het-e-depot/metadata-het-e-depot
http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren/informatie-archiveren-het-e-depot/metadata-het-e-depot
http://noord-hollandsarchief.nl/e-depot/voorbereiden/opstellen-metadataschema
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 De ondersteuning door de ADI was noodzakelijk om het TMLO en het 

invulsjabloon te kunnen duiden. 

4.3 ToPX-schema en export 

Aanpak 
In september-oktober 2016 maakte ELO samen met Picturae het exportscript voor 
de bestanden en metadata vanuit het Collectiebeheersysteem Memorix naar het 
e-Depot. In oktober 2016 vond de export plaats.  
 
De bestanden en de metadata zijn digitaal aangeleverd door ELO aan Picturae. 
Vervolgens zijn de data geautomatiseerd uitgewisseld van Picturae naar het NHA. 
 
Het exportscript is niet alleen bruikbaar tijdens de pilot, maar ook in de toekomst 
als het gehele bouwarchief van de gemeente Leiden in een e-Depot geplaatst 
wordt.  
 
Naar schatting heeft Picturae een kleine 60 uur besteed aan het opstellen van het 
schema en het projectteam 10 uur. 
 
Bevindingen  

 Er was enige research nodig om te begrijpen hoe de metadata er qua 

structuur uit moesten zien in het uitwisselingsschema; was het één groot 

bestand of meerdere bestanden in “sidecar” verband? 

 De mapping van de metadata is gedurende het bouwen van het 

uitwisselingsschema nog aangepast en bijgewerkt. Juist ook door de 

vertaling van het TMLO-schema naar ToPX werd veel duidelijk 

 De bestanden en de metadata zijn op de juiste wijze (sidecar-structuur) 

aangeleverd8 

 Het ToPX-script doorstaat de xml-check door het NHA 

 De export via de bestaande Pre-NAS verbinding tussen Picturae en het 

NHA verliep probleemloos. 

                                                           
8 In de toekomst moeten exports op grond van de nieuwe exportvoorwaarden in 
het TAR-formaat aangeleverd worden. Door controle op de het aantal geleverde 
bestanden en omvang van de export in bytes kan dan worden bepaald of een 
export goed is overgekomen. 
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Afbeelding: ToPX script 
 

 
Afbeelding: sidecar-structuur 

4.4 Opname in het e-Depot 

Aanpak 
Na ontvangst van de export en voorafgaand aan de ingest controleert de 
functioneel beheerder van het NHA alle objecten. De functioneel beheerder 
controleert onder andere op:  

 Volledigheid (aantal folders en bestanden) 

 Sidecar-structuur (of er bij elk aangeleverd archiefobject een 

metadatabestand aanwezig is) 

 Aanwezigheid en correctheid van een aantal metadatavelden 
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 Match metadatavelden en -inhoud met TMLO-mapping (enkele 

wijzigingen in metadata zijn doorgevoerd, zoals ‘integriteit’ en ‘actor’) 

 Technische checks. 

Als de controles goed zijn verlopen maakt de functioneel beheerder van het NHA 
met de SIP-creator (Submission Information Package) aparte SIPs van alle 
dossiers, zodat er meerdere ingest-workflows tegelijk kunnen draaien9. De SIP-
creator kent alle objecten een uniek ID toe in de vorm van een GUID (globally 
unique identifier). 
 
Vervolgens vindt de ingest plaats. Om te vermijden dat ingest vastloopt, is er voor 
gekozen om de dossiers afzonderlijk te ingesten10. De ingest wordt handmatig 
gestart, waarna de controleprocessen automatisch verlopen.  Tijdens de ingest 
voegt de functioneel beheerder van het NHA de metadata ‘collection title’ en 
‘collection code’ toe. De dossiers zijn opgenomen in de TED-omgeving (Test en 
Demo-omgeving) van het e-Depot.  
 
Naar schatting heeft het NHA 36 uur besteed aan de opname. 
 
Bevindingen 
De bevindingen met betrekking tot de kwaliteit van de ingest staan vermeld in 
paragraaf 4.5 

4.5 Kwaliteitscontrole opname in e-Depot 

Aanpak 
De kwaliteitscontrole op de goede, geordende en toegankelijke staat (artikel 3, 
Archiefwet 1995) is uitgevoerd door de archiefinspecteur en de functioneel 
beheerder van het NHA, de adjunct gemeentearchivaris van de gemeente Leiden 
en de ICT-projectleider van ELO.  
 
Bevindingen 

 De elementen 16 (gebruiksrechten), 17 (vertrouwelijkheid) en 18 

(openbaarheid) zijn niet ingevuld in het metadataschema conform TMLO 

en het bijbehorende ToPX-script 

 Tijdens de controle blijkt dat er inhoudelijke fouten zitten in de metadata 

(bijvoorbeeld bij het metadata veld ‘soort vergunning’ Aanvraag 

                                                           
9 Het NA werkt aan een workflow om geautomatiseerd een SIP te maken (SIP-creation 
workflow). Deze pre-ingest workflow zorgt voor een geautomatiseerde aanmaak van de 
SIP. De SIP-creator hoeft dan in principe niet meer gebruikt te worden. 
10 In de toekomst, als de pre-ingest workflow in gebruik wordt genomen, vindt er geen 
dossiersgewijze ingest meer plaats. Door de controles die tijdens de pre-ingest workflow 
worden uitgevoerd zal de kans dat de ingest vastloopt aanzienlijk verkleinen. Na het 
doorlopen van deze workflow zal de aanlevering in zijn geheel worden geingest. 
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Monumentvergunning / Monument: nee). Deze fouten zijn gecontroleerd 

en de metadata blijken als zodanig tijdens de looptijd van het dossier 

ingevuld in de originele applicatie BARS. Hieruit blijkt het belang van 

zorgvuldig registreren. De bevinding luidt dat controle op de aangeleverde 

archiefverzameling eerder in het proces (extra controle in het huidige 

systeem BARS, in het scan-voorbewerken, tijdens de scan- en 

controleproces) belegd dient te worden. Dit staat echter los van de 

kwaliteit van de ingest 

 De pilot-ingest is geslaagd, omdat de metadata zoals deze zijn 

aangeleverd in het e-Depot zijn gekomen. 

De onderstaande vragen zijn gesteld en beantwoord: 

 Het is mogelijk archiefbestanden en metadata uit het e-Depot te 

verwijderen 

 Het is mogelijk gedigitaliseerd archiefmateriaal te vervangen in het e-

Depot; echter dit is alleen mogelijk bij het uitvoeren van een externe 

preserveringsmaatregel 

 Het is beperkt mogelijk om xml handmatig aan te passen in Preservica 

 Het is mogelijk achteraf handmatig metadata toe te voegen in Preservica. 

Op dit moment zijn de mogelijkheden tot het volledig aanpassen van de 

metadata nog beperkt omdat nog niet alle workflows zijn uitgerold. Dit 

maakt dat het nu nog niet mogelijk is om metadata toe te voegen. 

Aanpassen van reeds aanwezige metadata is wel mogelijk. Echter: In 

principe is het de bedoeling dat het beheer van de metadata na ingest 

plaats vindt in het CBS 

 Het is mogelijk om xml in een batch aan te passen (bijvoorbeeld van tien 

dossiers de architectnaam aanpassen) via het CBS. De originele metadata 

die bij de ingest wordt meegeleverd kunnen handmatig worden 

aangepast. In de huidige opzet zal bij de koppeling met het CBS de 

beschrijvende metadata vanuit Preservica naar het CBS worden 

geëxporteerd. Waarna later binnen het CBS de metadata kunnen worden 

verrijkt en aangepast. Het binnen het e-Depot batchmatig aanpassen van 

metadata hoort daarmee niet tot de mogelijkheden. Dit vindt in het CBS 

plaats. 

4.6 Samenwerking ELO, NHA en gemeente Leiden 

De samenwerking tussen ELO, NHA en de gemeente Leiden is uitstekend 
verlopen. De betrokkenen geven aan dat zij:  

 met en van elkaar geleerd hebben 

 de gelegenheid gehad hebben om ervaring op te doen met het 

overbrengen van digitaal archiefmateriaal 
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 elkaar goed en tijdig geïnformeerd hebben 

 de juiste partijen betrokken waren 

 ervaren hebben dat het aanstellen van een projectleider gedurende een 

jaar door ELO een goede keuze is. 

4.7 Bijvangst: Masterclasses e-Depot 

ELO vindt het belangrijk om niet alleen de gemeente Leiden, maar ook de andere 
gemeenten en overheidsinstellingen in de regio vanaf het begin te betrekken bij 
de pilot.  
 
In dat kader verzorgde ELO gedurende de pilot vele presentaties en twee series 
Masterclasses. De presentaties en Masterclasses gingen in op de voorbereidingen 
die de gemeenten (en andere aangesloten overheidsorganisaties) moeten treffen 
om aan te sluiten op het e-Depot. Er werd extra aandacht besteed aan het TMLO 
en ToPX. De Masterclasses werden verzorgd door ELO en gastsprekers van het 
NHA en Decos.  
 
In totaal waren er ruim honderd deelnemers, waaronder beleidsmedewerkers 
DIV, informatiemanagers, functioneel applicatiebeheerders, recordmanagers, DIV-
medewerkers en -afdelingshoofden. Zij waren positief over de bijeenkomsten en 
noemden het nuttig en leerzaam.  
 

Heel veel dank voor de zeer leerzame masterclass! Ik heb erg veel geleerd, 
vond de discussies erg boeiend en de ontvangst als vanouds weer zeer 
gastvrij!  
  

Ook ELO, het NHA en Decos hebben veel opgestoken van de interactie met de 
archiefvormers. Zo werd duidelijk dat de archiefvormers nog veel werk moeten 
verzetten voordat de organisaties voldoende digitaal werken en archiveren. De 
meerderheid heeft nog geen vastgesteld Handboek Vervanging (of slechts voor 
een deel van de werkprocessen). Tevens worstelt een aantal gemeenten met het 
digitaliseren van archiefmateriaal, zowel qua aanpak als kosten.  
 
De archiefvormers lieten ook weten waar zij behoefte aan hebben: een model 
Handboek Vervanging aan te bieden, invulsjabloon TMLO (waarin standaard-en 
verplichte velden staan aangegeven en invulopties (zoals: numeriek, ja/nee, 
[waarden], max. aantal velden, annotatiewijze) en ToPX en een checklist 
digitaliseren ten behoeve van digitaal archiveren. 
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4.8 Juridische samenwerkingsconstructie 

Het NHA verleent diensten in de vorm van publiek-publieke samenwerking11. De 
motiveringsverplichtingen (keuze voor een procedure, uitgenodigde 
marktpartijen, samenvoegen van opdrachten dan wel splitsen in percelen) is niet 
van toepassing als er sprake is van een rechtmatige uitzondering op de (Europese) 
aanbestedingsplicht, zoals een horizontale samenwerking. 
 
ELO en NHA dienen in de samenwerkingsafspraken onder andere de wederzijdse 
werkzaamheden en de verantwoordelijkheden vast te leggen. De directeur van 
ELO, als gemeentearchivaris voor de aangesloten gemeenten, blijft 
verantwoordelijk voor het beheer van het digitale archief. Deze 
aansluitconstructie is ook omschreven door het Nationaal Archief 12. 
 

 

Afbeelding: horizontale samenwerking13 

4.9 Toegang (buiten scope van de pilot) 

Toegang tot de archiefbestanden in het e-Depot is een essentieel onderdeel. 
Archiefvormers en zorgdragers willen hun archieven digitaal raadplegen. En 
openbare stukken moeten digitaal toegankelijk zijn voor het publiek.  
 
De toegangsfunctie tot het e-Depot was buiten scope van deze pilot, tenzij deze 
gedurende het project beschikbaar zou komen. Deze functie is echter nog niet 

                                                           
11 Meer informatie over publiek-publieke samenwerking: 
https://vng.nl/files/vng/20150611_publicatie_publiek-publieke-
samenwerking.pdf  
 
12 http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/aansluiten_bij_een_e-
Depot_publieke_samenwerking_en_het_e-Depot_versie_2.pdfCasus 4. NB: De 
noodzaak tot het verlenen van een uitsluitend recht is ook van de baan (dit staat 
nog in de inleiding van het document). 
 
13 ws_2_aanbesteding_van_het_e_depot_sloover_en_pinto.pdf 
 

https://vng.nl/files/vng/20150611_publicatie_publiek-publieke-samenwerking.pdf
https://vng.nl/files/vng/20150611_publicatie_publiek-publieke-samenwerking.pdf
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beschikbaar, dus het is niet mogelijk gebleken de toegang tot de data in het e-
Depot te testen. 
 
Archiefinstellingen kunnen hun archieven preserveren in het e-Depot, terwijl ze 
het beheer uitvoeren in een Collectie Beheer Systeem (CBS). De samenwerking 
tussen deze systemen wordt gerealiseerd door services, waarmee gegevens 
tussen e-Depot en een CBS worden uitgewisseld.  
 
ELO heeft aan Picturae gevraagd of het mogelijk is een koppelvlak te maken 
tussen Preservica en Memorix , om:  

 het archiefmateriaal in het e-Depot te tonen via de website van ELO 

 de metadata van het archiefmateriaal in het e-Depot te beheren  

 de autorisaties te beheren (toegangsrechten voor gebruikersgroepen tot 

informatie over, danwel het archiefmateriaal zelf, in het e-Depot)  

Picturae verwacht dat zij deze koppeling kunnen maken. Nadat ELO het besluit 
heeft genomen om zich wel/niet aan te sluiten bij het e-Depot via het NHA, kan 
ELO een offerte opvragen bij Picturae voor de ontwikkeling van de koppeling. 
 
Er zijn standaard koppelvlakken (CMIS/OAI) in Preservica, maar er wordt nu door 
het Nationaal Archief gewerkt aan webservices voor uitwisseling van gegevens 
tussen e-Depot (Preservica) en CBS (MAIS Flexis). Het is niet duidelijk wanneer 
deze gereed is. Niet alleen ELO, maar alle aangesloten instellingen wachten op dit 
koppelvlak en volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet.  
 

 
Afbeelding: architectuur e-Depot ELO 
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5 Aanbevelingen 

De aanbeveling luidt om aan te sluiten op het e-Depot van het NHA.  
 
Stel daartoe een plan van aanpak op en neem daarin onder andere de volgende 
stappen op:  

 Sluit een Dienstverleningsovereenkomst af met het NHA (zie concept-DVO 

in bijlage) 

 Richt beheerorganisatie in (beleid, middelen, processen, procedures, 

protocollen, functies, rollen, etc) 

 Richt raadpleegfunctie, via website ELO, in voor de data in het e-Depot 

voor publiek en archiefvormers. Sluit daarbij aan bij landelijke 

ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkeling van de 

raadpleegfunctie 
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6 Bijlage Concept DVO 

CONCEPT Dienstverleningsafspraken samenwerking E-Depot 

 

De ondergetekenden: 
 
1. Regionaal Historisch Centrum ………………………., gevestigd en 

kantoorhoudende te ………..(postcode) aan de ………….., ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer ………………, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ………………………….(functie), nader te noemen: het 
RHC,  

 
en 
 
2 ……………………………………………………………………….., gevestigd en 

kantoorhoudende te ………. (postcode) aan de …………, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer……….., hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door …………………………. (functie), nader te noemen: ……….,  

 
gezamenlijk te noemen: de partners,  
 
overwegende het navolgende: 
a) Door het ministerie van OCW (Nationaal Archief) is in samenwerking met de 

Regionaal Historische Centra een digitaal depot (hierna: e-Depot) ontwikkeld. 
b) Het e-Depot stelt het RHC in staat (digitale) archiefbescheiden duurzaam en 

eenduidig te beheren, te behouden alsmede effectief beschikbaar te stellen. 
c) Het RHC kan diensten verlenen – overeenkomstig de Producten en Diensten 

Catalogus (hierna: PDC) en Samenwerkingsafspraken (SA) die als bijlage aan 
dit document zijn toegevoegd en als onderdeel van deze 
dienstverleningsafspraken gelden – aan overheidsorganen die het RHC 
rechtstreeks hebben aangewezen als archiefbewaarplaats (ook wel te 
noemen: zorgdrager) alsmede aan archiefinstellingen die door andere 
overheidsorganen zijn aangewezen als hun archiefbewaarplaats.  

d) (partij 2) ……………………… onderschrijft de noodzaak van het gezamenlijk 
onderbrengen van (digitale) archiefbescheiden in het e-Depot en wenst 
hiervoor samen te werken met het RHC. 

e) De partners willen in dit document de dienstverleningsafspraken met 
betrekking tot hun samenwerking inhoudelijk vorm geven. 

  
komen tot de volgende afspraken: 
 
Artikel 1 Duur, wijziging en beëindiging samenwerking 
1. De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De startdatum is .... 

- …. - ……...  
De overeenkomst kan tussentijds tegen het einde van het kalenderjaar 
schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 
twaalf maanden. 
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2. In het vierde kwartaal vindt een overleg plaats tussen de partners omtrent de 
inhoud van de samenwerking. Gewenste wijzigingen in de samenwerking 
worden in dit overleg gecommuniceerd, waarna de wijzigingen in de 
samenwerking – mits over deze wijzigingen schriftelijk overeenstemming is 
bereikt tussen de partners – in werking treden per 1 januari van het 
daaropvolgende jaar.  

 
Artikel 2 Inhoud samenwerking 
De partners maken nadere afspraken omtrent de samenwerking per 
dienstverlening volgens de PDC en/of SA. Dit betreft de soort werkzaamheden, 
het aantal uur en de af te nemen diensten van het e-Depot. Hiervoor wordt een 
projectplanning en -begroting opgesteld, alsmede een opstelling voor de jaarlijkse 
onderhoudskosten. 
 
Artikel 3 Geschillen in de samenwerking 

De partners spannen zich in om de samenwerking succesvol te laten verlopen. 

Indien een geschil ontstaat over de samenwerking dienen de partners in onderling 

overleg een oplossing te vinden. Zowel het besproken geschil als de daarvoor 

gevonden oplossing worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen 

de partners, welke als addendum bij deze dienstverleningsafspraken wordt 

gevoegd. De partners kunnen zich hiertoe bij laten staan door een jurist of 

advocaat.  

 

Artikel 4 Financiën 
1. Het RHC factureert na afronding van een project de overeengekomen 

projectkosten en jaarlijks de overeengekomen onderhoudskosten. In de 
jaarlijkse onderhoudskosten wordt tevens een bedrag opgenomen op basis 
van het aantal Terabytes dat daadwerkelijk is opgenomen in het e-Depot. 

2. De partners maken nadere afspraken inzake de bevoorschotting van de 
bedragen genoemd onder 1). 

3. (partij 2) …………………. voldoet de aan het RHC verschuldigde bedragen 
uiterlijk binnen 30 dagen. 

4. (partij 2) …………………. kan de betaling van een factuur of het deel daarvan 
waarover tussen de partners geen overeenstemming bestaat niet opschorten 
of verrekenen met andere met het RHC overeengekomen betalingen. 

5. Alle verschuldigde bedragen zijn exclusief BTW. 
 
 

Aldus in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend,  
 
Namens het RHC      Namens 
………………………… 
Plaats:        Plaats: 
Datum:        Datum:   
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(handtekening)       (handtekening) 
Door:         Door:  
 
 
 
 
Bijlagen: 
- Producten en Diensten Catalogus d.d. …. - …. - …….. .  
- Samenwerkingsafspraken d.d. …. - …. - …….. .  
 


