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1. Inleiding 

 
 
1.1 Wat verstaat de gemeente Nijmegen onder preservering en preserveringsbeleid? 

 

Preservering is het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van 

digitale informatie, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek is.1 

Oftewel alle handelingen die nodig zijn om de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te 

kunnen garanderen. De scope van dit preserveringsbeleid strekt zich uit over alle processen rondom 

opname, opslag, beheer en beschikbaarstelling van overgebrachte digitale informatie. Deze 

overgebrachte informatie wordt namens de gemeente Nijmegen door het Regionaal Archief 

Nijmegen (RAN) beheerd. 

 

De gekozen definitie van preservering komt voort uit het referentiemodel ‘Open Archival Information 

System’ (OAIS), een breed gedragen leidraad waarin een samenhangend geheel van uitgangspunten 

en terminologie gegeven wordt voor de opname, bewaring en beschikbaarstelling van (digitale) 

informatie. Het OAIS-model is gebruikt als basis voor het inrichten van het e-depot.  

 

Het preserveringsbeleid is in essentie een beleidsplan dat aangeeft hoe het RAN overgebrachte 

digitale informatie preserveert en daarmee zorgdraagt voor de authenticiteit; dat wil zeggen de 

betrouwbaarheid, bruikbaarheid en integriteit van deze informatie. 

 

1.2 Doel en verantwoording van het preserveringsbeleid 

 

In dit beleidsplan wordt een overzicht gegeven van de onderliggende uitgangspunten, processen, 

procedures, specifieke acties, standaarden en systemen die gericht zijn op het waarborgen van de 

duurzame toegankelijkheid. Hiermee geven we inzicht in onze doelen op het gebied van preservering 

en verduidelijken wat archiefvormers en gebruikers van het RAN kunnen verwachten qua 

dienstverlening. 

 

Met dit beleidsplan legt het RAN verantwoording af over de wijze waarop preservering in de praktijk 

wordt uitgevoerd op tactisch en operationeel niveau. Het preserveringsbeleid staat niet op zichzelf 

maar maakt deel uit van een overkoepelend strategisch beleidskader binnen de gemeente Nijmegen. 

Dit betekent dat we onze producten en diensten op een transparante, veilige, digitaal duurzame, 

verantwoorde en efficiënte manier aanbieden. 

 

1.3 Relatie met andere documenten 

 

De beleidskeuzes op strategisch niveau zijn vastgelegd in het Digitaal Informatiebeleid 2021-2025 

(DIB) en in de dienstverleningsovereenkomsten met regiogemeenten. Het preserveringsbeleid is een 

uitwerking van de onderwerpen duurzaam toegankelijk maken en duurzaam toegankelijk houden. 

Sommige onderdelen uit het preserveringsbeleid zijn nader beschreven in andere documenten. Daar 

waar relevant wordt in de tekst verwezen naar de betreffende documenten. 

 

                                                                            
1 De terminologie zoals beschreven in de norm ISO 14721 Space data and information transfer systems. 
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1.4 Reikwijdte van het preserveringsbeleid 

 

Het preserveringsbeleid heeft betrekking op alle digitale informatie die nadat is voldaan aan de 

voorwaarden voor overbrenging in beheer wordt genomen door het RAN en als gevolg daarvan 

wordt opgenomen in het e-depot. Het beleidsplan is geen statisch document, er wordt voortdurend 

ingespeeld op ontwikkelingen binnen én buiten de organisatie. Deze ontwikkelingen kunnen 

gevolgen hebben voor de inrichting van het e-depot. 

 
1.5 Toelichting op terminologie 

 

Het e-depot heeft als term het afgelopen decennium veel verschillende ladingen gekregen, de brede2 

en de smalle definitie3 worden vaak door elkaar gebruikt. Waar in dit beleidsplan wordt gesproken 

over het e-depot doelen we op de brede definitie, voor de smalle definitie wordt de term e-

depotvoorziening gebruikt. 

 

De belangrijkste eenheden van informatie in het e-depot zijn het informatieobject en het 

informatiepakket. Een informatieobject is een verzameling van aan elkaar gerelateerde gegevens die 

als een eenheid wordt behandeld. Elk informatieobject heeft een eigen identiteit en is voorzien van 

metadata. Een informatieobject kan bestaan uit een bestand zoals een afbeelding of een document 

(een enkelvoudig informatieobject) maar ook uit een verzameling van bestanden zoals een database 

of een website (een samengesteld informatieobject). Een informatiepakket is een verzameling van 

informatieobjecten die wordt aangeboden, opgenomen, beheerd of beschikbaar gesteld. 

 

De Engelstalige termen uit het OAIS-model komen regelmatig terug in de tekst. Deze termen worden 

toegelicht en zoveel mogelijk in verband gebracht met gangbare Nederlandse vertalingen. De termen 

zijn niet integraal vertaald omdat ze inmiddels ook in Nederland dienstdoen als vaktaal binnen het 

gebied van duurzame toegankelijkheid. Aan het einde van dit document is ter verdere verduidelijking 

een lijst met afkortingen en begrippen te vinden. 

 
1.6 Leeswijzer 

 

Dit beleidsplan is binnen het terrein van preservering op hoofdlijnen onderverdeeld in een 

strategisch, tactisch/operationeel en technisch gedeelte. Als eerste zal de preserveringsstrategie 

uiteengezet worden, daarna volgt de vertaling van deze strategie in werkstromen en specifieke 

acties, dan komt het informatieobject met de bijbehorende metadata aan bod en in het sluitstuk 

wordt dieper ingegaan op de techniek waarmee preservering wordt gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
2 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 
archiefbescheiden mogelijk maakt (ED3: eisen duurzaam digitaal depot, LOPAI, december 2012). 
3 Een technische voorziening voor het opnemen, bewaren, beheren en ontsluiten van digitale informatie.  
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2. Preserveringsstrategie 

 
 

Een preserveringsstrategie is een beschrijving van de wijze waarop preservering op een hoog niveau 

wordt aangepakt. Op basis van alle gesignaleerde risico’s heeft het RAN een aanpak geformuleerd 

waarmee voorkomen moet worden dat informatieobjecten in de toekomst onbruikbaar worden. De 

preserveringsstrategie is nader uitgewerkt in bijbehorende processen, procedures en 

preserveringsacties. 

 
2.1 Bitpreservering 

 

De door het RAN gehanteerde basisstrategie is bitpreservering. Om de integriteit van 

informatieobjecten te waarborgen moet er voldaan worden aan de eis van persistentie. Elk 

opgenomen informatieobject moet op het niveau van bits te allen tijde ongewijzigd blijven. Dat 

gebeurt door een combinatie van viruscontroles, volledigheidscontroles, het vastleggen en periodiek 

controleren van integriteitsinformatie, back-up en herstel, dragervervanging en 

veiligheidsmaatregelen op fysiek en digitaal gebied. 

 

Integriteitsinformatie dient bij alle bovenstaande maatregelen als een controle-instrument. Deze 

informatie is in de e-depotvoorziening vastgelegd in de vorm van checksums. Een checksum is een 

alfanumerieke representatie van integriteit op bestandsniveau. De checksum is uniek en kan daarom 

gezien worden als een digitale vingerafdruk. Als er één bit verandert dan verandert direct de gehele 

checksum. Met behulp van checksums kan dus aangetoond worden dat informatieobjecten op het 

niveau van bits ongewijzigd zijn gebleven. 

 

Bij elke verplaatsing van een informatieobject tijdens het opnameproces wordt door middel van 

checksumcontroles nagegaan of het op te nemen informatieobject nog integer is. Als een 

informatieobject eenmaal is opgenomen in het e-depot worden er op de achtergrond continu 

checksumcontroles uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alle informatieobjecten nog aanwezig én 

intact zijn. Als er een ontbrekend object of een bitfout wordt geconstateerd wordt met behulp van 

back-ups automatisch het oorspronkelijke ongewijzigde informatieobject teruggeplaatst. De cyclus 

van de checksumcontroles is aangepast op de bewaartermijn van de back-ups. De logbestanden van 

de uitgevoerde checksumcontroles worden opgeslagen en zijn middels een dashboard inzichtelijk 

voor de beheerders. 

 

2.2 Functionele preservering 

 

Om de invloed van toekomstige technologische veranderingen op de duurzame toegankelijkheid van 

informatieobjecten zo klein mogelijk te maken wordt er naast bitpreservering ook functionele 

preservering toegepast. Functionele preservering is gericht op het in stand houden van de 

bruikbaarheid en toegankelijkheid van de informatieobjecten door de tijd heen. Dat begint met het 

identificeren en valideren van de bestandsformaten van de informatieobjecten. Deze informatie 

wordt bij opname in het e-depot vastgelegd, beoordeeld en gebruikt om eventuele aanvullende 

preserveringsacties uit te voeren. 
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Een aanvullende preserveringsactie die afhankelijk van het bestandsformaat kan worden toegepast is 

formaatmigratie, ook wel normaliseren voor preservering genoemd. Als er een groot risico bestaat 

dat een bestandsformaat binnen afzienbare tijd niet óf slechts met veel moeite gelezen kan worden 

door het in onbruik raken van programmatuur zal het bestandsformaat indien mogelijk worden 

omgezet naar een ander formaat. Het andere formaat is een zogeheten preserveringsformaat ofwel 

archiveringsformaat. Dat is een duurzaam bestandsformaat waarbij de leesbaarheid en 

bruikbaarheid wel op langere termijn gegarandeerd kan worden.  

 

Formaatmigratie is enkel van toepassing wanneer het bestandsformaat dat is aangeleverd ongeschikt 

wordt bevonden als preserveringsformaat. Als het aangeleverde bestandsformaat wel geschikt is als 

preserveringsformaat dan hoeft er geen formaatmigratie plaats te vinden, het oorspronkelijke 

formaat is in dat geval tevens het preserveringsformaat. 

 

Bij het toepassen van formaatmigratie wordt er altijd gestreefd naar het intact houden van de 

essentiële eigenschappen van de informatieobjecten. Dit zijn de eigenschappen die invloed hebben 

op weergave, gedrag, inhoud, vorm, structuur, kwaliteit en bruikbaarheid van het informatieobject. 

 

2.3 Risicospreiding 

 

Omdat formaatmigratie het risico van informatieverlies met zich meebrengt bewaart het RAN ook na 

het uitvoeren van een formaatmigratie altijd het oorspronkelijke bestand in het e-depot. Dit 

‘moederbestand’ kan in de toekomst nog waardevol zijn als andere functionele 

preserveringsstrategieën, zoals emulatie, qua techniek en kosten toegankelijker worden. Het is ook 

denkbaar dat er in de toekomst een beter preserveringsformaat wordt ontwikkeld, het 

oorspronkelijke bestand kan in dat geval (wederom) gebruikt worden voor het uitvoeren van een 

nieuwe formaatmigratie. 

 

 
 

Afbeelding 1: preservering van informatieobjecten door de tijd heen 
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Door bitpreservering te combineren met functionele preservering wordt er extra zorg gedragen voor 

toekomstige leesbaarheid en bruikbaarheid. Deze combinatie van strategieën biedt de mogelijkheid 

om op basis van het oorspronkelijke formaat én eventueel het preserveringsformaat een nieuwe 

formaatmigratie uit te voeren. En daarnaast kan er in dit scenario altijd op basis van het 

oorspronkelijke formaat emulatie worden uitgevoerd. Met het hanteren van deze combinatie van 

preserveringsstrategieën worden er dus veel opties opengehouden en kan er in de toekomst 

ingespeeld worden op nieuwe kennis en technologische ontwikkelingen. 

 
2.4 Preserving na opname 

 

Na opname van digitaal archief wordt er standaard bitpreservering toegepast binnen de e-

depotvoorziening. Het is een doorlopend proces dat actief gemonitord wordt. Formaatmigraties 

worden vooralsnog alleen uitgevoerd tijdens het opnemen van digitaal archief. De archiefvormer 

wordt op de hoogte gesteld van eventuele formaatmigraties. Het RAN monitort daarna de 

bestandsformaten van eenmaal opgenomen informatieobjecten. Als een bestandsformaat in onbruik 

dreigt te raken zullen we dit rapporteren aan de archiefvormer. Eventuele toekomstige 

formaatmigraties binnen reeds opgenomen digitale archieven worden alleen uitgevoerd indien 

noodzakelijk en altijd in overleg met de archiefvormer. 
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3. Preserveringswerkstroom 

 
 

Als raamwerk voor duurzame toegankelijkheid en de inrichting van de bijbehorende werkstromen en 

processen gebruikt het RAN zoals eerder aangegeven het OAIS-model. Binnen dit model worden een 

zestal verschillende functies ofwel fases onderscheiden voor het verwerken van digitaal archief. Deze 

functies zijn: 

 
- Ingest: opname van een informatiepakket in de e-depotvoorziening 

- Archival Storage: opslag en beheer van het informatiepakket 

- Data Management: metadatabeheer van informatieobjecten 

- Administration: coördineren van het dagelijkse beheer van digitale archieven 

- Preservation Planning: door de tijd heen waarborgen van duurzame toegankelijkheid 

- Access: beschikbaarstelling van een informatiepakket 

 

 
 

Afbeelding 2: Standaard OAIS-raamwerk 
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Het RAN voegt net als veel andere instellingen in de praktijk nog een zevende functie toe aan het 

OAIS-model, de zogeheten pre-ingest. Deze functie bevat alle voorbereidingen, beslissingen, stappen 

en acties die nodig zijn voordat een informatiepakket klaar is om te worden opgenomen in het e-

depot. 

 

 

 
 

Afbeelding 3: Uitgebreid OAIS-raamwerk 

 

Met behulp van de onderverdeling in OAIS-functies willen we op een generiek niveau verduidelijken 

welke werkprocessen doorlopen worden bij de verwerking van digitaal archief en op welke manier 

deze werkprocessen zijn geïmplementeerd. Door het toepassen van de beschreven 

preserveringswerkstroom verloopt de verwerking van digitaal archief op een gecontroleerde en 

verifieerbare manier.4 

 
3.1 Pre-ingest  

 

Voor een correcte opname in het e-depot moet het digitaal archief voldoen aan een aantal eisen die 

betrekking hebben op de informatieobjecten, de metadata en de wijze van aanlevering. De pre-

ingestfase is een voorbereidende fase waarin het RAN gesprekken voert met de archiefvormer over 

                                                                            
4 De opnameprocedures zijn nader uitgewerkt in het document ‘Procedures voor opnemen van archief in het e-
depot’. 
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het voldoen aan deze overdrachtseisen.5 Voordat er een daadwerkelijke opname kan plaatsvinden 

toetsen we het digitale archief aan deze eisen en zal er een proefingest worden uitgevoerd met een 

representatieve dataset. 

 

Als er aan alle eisen is voldaan én de proefingest met succes is afgerond zal er een definitief 

informatiepakket worden samengesteld dat bestemd is voor opname in de e-depotvoorziening. Het 

informatiepakket wordt in deze fase onderworpen aan een reeks preserveringsacties. Dit zijn 

concrete en afgebakende taken die betrekking hebben op het controleren, vastleggen, bewaren, 

beheren of beschikbaar stellen van digitaal archief. Alle preserveringsacties zijn gericht op de 

duurzame toegankelijkheid van het digitaal archief. De preserveringsacties in de pre-ingest fase zijn 

gericht op het controleren van informatieobjecten en metadatabestanden en het vastleggen van alle 

relevante technische metadata die voortkomt uit deze controles. Als de preserveringsacties met 

succes zijn uitgevoerd wordt het informatiepakket getransformeerd tot een Submission Information 

Package, kortweg SIP. De SIP is een door de archiefvormer aangeboden informatiepakket dat voldoet 

aan de eisen en dat qua structuur geschikt is om te worden opgenomen in de e-depotvoorziening. 

 
3.2 Ingest 

 

Tijdens de ingestfase wordt het door de archiefvormer aangeboden informatiepakket opgenomen in 

onze e-depotvoorziening. De duur van het opnameproces is afhankelijk van de totale grootte van het 

informatiepakket en het aantal informatieobjecten dat deel uit maakt van het informatiepakket. 

Gedurende de ingest worden er aanvullende preserveringsacties uitgevoerd. Het informatiepakket 

wordt omgevormd tot een informatiepakket dat geschikt is voor lange termijn bewaring, een Archival 

Information Package (AIP). Daarnaast wordt er tijdens de ingest ook een informatiepakket 

aangemaakt dat geschikt is voor beschikbaarstelling, een Dissemination Information Package (DIP). 

Dit informatiepakket bevat afgeleiden van de informatieobjecten en een duplicaat van de metadata. 

Het informatiepakket wordt in de laatste fase van het opnameproces naar het gekoppelde 

collectiebeheersysteem van het RAN gestuurd en daar vervolgens verwerkt. 

 
3.3 Archival Storage  

 

Het informatiepakket dat bestemd is voor lange termijn bewaring, de AIP, wordt permanent 

opgeslagen in Archival Storage. De Archival Storage is een afgeschermde bewaarplaats binnen de e-

depotvoorziening. Alle informatiepakketten in dit opslagdomein zijn systeemonafhankelijk en 

gevormd volgens de BagIt-specificaties. De gearchiveerde informatiepakketten bevatten een METS-

metadatabestand waarin gedetailleerde technische en administratieve metadata staat die 

geëxtraheerd wordt tijdens de opname. Het METS-metadatabestand bevat ook een audit-trail van 

alle uitgevoerde preserveringsacties. Elk gearchiveerd informatiepakket en elk bestand binnen een 

informatieobject krijgt een Universally Unique Identifier (UUID). Dit is een permanent 

identificatiekenmerk dat nooit meer wordt gewijzigd.  

 

De preserveringsmaatregelen binnen Archival Storage vinden doorlopend plaats. Deze maatregelen 

hebben overwegend betrekking op de integriteit van de digitale archieven, ofwel de preservering van 

de bits. We voeren op gezette tijden checksumcontroles uit en de monitoren de resultaten van deze 

controles. Andere processen in het verlengde van bitpreservering binnen Archival Storage zijn de 
                                                                            
5 Deze eisen zijn beschreven in het document ‘Overdrachtseisen digitaal archief’. 
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creatie en controle van back-ups, dataherstel in geval van calamiteiten en het periodiek vervangen 

van hardware.  

 

De bestandsformaten van opgenomen informatieobjecten in Archival Storage worden vastgelegd en 

periodiek gecontroleerd. Als in de toekomst blijkt dat bepaalde bestandsformaten zodanig verouderd 

zijn dat de duurzame toegankelijkheid in het geding komt is het mogelijk om in te grijpen. Vanuit 

Archival Storage kan een re-ingest geïnitieerd worden waarbij er een nieuw preserveringsformaat 

wordt gecreëerd.  

 

 
 

Afbeelding 4: voorbeeld AIP-structuur (met hernoemde map- en bestandsnamen ter toelichting) 

 

3.4 Data Management 

 

De Data Management functie draagt zorg voor het opslaan en beheren van de metadata van het 

gearchiveerde informatiepakket én de metadata behorende tot de informatieobjecten. Deze 

metadata wordt opgeslagen in de e-depotvoorziening en ten behoeve van toegankelijkheid ook deels 

in het collectiebeheersysteem. 

 

De opslag en het beheer van de metadata van de gearchiveerde informatiepakketten vindt binnen de 

e-depotvoorziening plaats. Deze metadata bestaat onder andere uit de naam, de grootte, het aantal 

bestanden, de bestandsformaten, de opslagdatum en de opslaglocatie van het gearchiveerde 

informatiepakket. In de e-depotvoorziening wordt ook de oorspronkelijke metadata van de 

informatieobjecten opgeslagen, aangevuld met extra preserveringsmetadata die gegenereerd wordt 

tijdens de pre-ingest en ingest.  

 

Om de informatieobjecten die behoren tot het gearchiveerde informatiepakket vindbaar en 

raadpleegbaar te maken wordt er een duplicaat van de oorspronkelijke metadata naar het 

collectiebeheersysteem gestuurd. Alle metadata die van belang is voor de toegankelijkheid van de 

informatieobjecten wordt vervolgens opgenomen in het collectiebeheersysteem. Het beheren en 
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bijhouden van deze metadata vindt plaats binnen het collectiebeheersysteem. Er is een 

onverbrekelijke relatie tussen het gearchiveerde informatiepakket in de e-depotvoorziening en de 

opgenomen informatie in het collectiebeheersysteem. Alle verwijzingen worden in het kader van 

referentiële integriteit vastgelegd en bewaakt in een aparte database. 

 

De Data Management functie voorziet tenslotte ook in het loggen van metadata over de opname en 

verwerking van het informatiepakket voor beschikbaarstelling. Deze logbestanden worden bij iedere 

opname standaard gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het informatiepakket voor 

beschikbaarstelling juist is verwerkt in het collectiebeheersysteem. 

 

3.5 Preservation Planning 

 

De functie Preservation Planning omvat alles dat samenhangt met het blijvend waarborgen van 

duurzame toegankelijkheid. De functie is te beschouwen als een kwaliteitssysteem waarmee gewaakt 

wordt over alle andere OAIS-functies. Omdat digitale informatie over het algemeen in een veel hoger 

tempo vervalt dan analoge informatie houden we de omgeving waarin het e-depot functioneert 

nauwlettend in de gaten. Preservation Planning behelst het monitoren van alle (technische) 

ontwikkelingen en het anticiperen op bedreigingen voor duurzame toegankelijkheid. Bijvoorbeeld 

het volgen van (inter)nationale veranderingen op het gebied van technologie, standaarden, hardware 

en software. Eveneens monitoren we de veranderingen binnen onze eigen organisatie én bij de 

aanbieders en gebruikers van digitaal archief. Als de geconstateerde veranderingen gevolgen hebben 

voor duurzame toegankelijkheid ondernemen we passende acties. Deze acties worden 

gecoördineerd vanuit de Preservation Planning functie. Omdat het bestrijden van risico’s ten aanzien 

van duurzame toegankelijkheid een belangrijk onderdeel is van Preservation Planning is deze functie 

ook een vorm van risicomanagement. 

 

3.6 Administration 

 

De Administration functie is verbonden met alle andere OAIS-functies en dient als een 

communicatie- en coördinatiecentrum. Qua communicatie is Administration de brug tussen enerzijds 

de OAIS-functies en anderzijds het management, de archiefvormers en de gebruikers. In dit kader 

sturen we op duidelijke beleidsuitgangspunten én waken we over de noodzakelijke organisatorische 

randvoorwaarden die het functioneren van het e-depot mogelijk maken. De coördinerende rol van 

Administration heeft betrekking op alle activiteiten die vallen onder het dagelijkse beheer van 

digitale archieven: het vaststellen en volgen van beleid middels procedures, regels en standaarden; 

het vastleggen van het procesverloop; de registratie van afspraken en overeenkomsten tussen 

archiefvormers en archiefinstelling. 

 

3.7 Access 

 

Het beschikbaar stellen van informatieobjecten en de bijbehorende metadata aan het publiek en de 

archiefvormer regelen we via de functie Access. Eenmaal opgenomen digitaal archief is standaard in 

te zien via de digitale studiezaal van het RAN (https://studiezaal.nijmegen.nl/). De afgeleiden in deze 

publieksomgeving geven we bij voorkeur weer door middel van geïntegreerde viewers. Als het niet 

mogelijk is om het bestandsformaat in de viewer te tonen bieden we de afgeleiden aan door middel 

van een downloadlink. Alle informatieobjecten in de publieksomgeving worden voorzien van 

https://studiezaal.nijmegen.nl/
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persistent identifiers.6 Dit zijn unieke identificatiecodes waarmee permanente verwijzingen naar de 

informatie tot stand worden gebracht die onafhankelijk zijn van het webadres. 

 

 
 

Afbeelding 5: Voorbeeld beschikbaarstelling via de digitale studiezaal van het RAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
6 Er wordt gebruik gemaakt van het Handle.Net register. 
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4. Preserveringsacties 

 
 

De preserveringsstrategie en de preserveringswerkstroom zijn nader uitgewerkt in een groot aantal 

concrete acties, zogenaamde preserveringsacties. Deze acties zijn allemaal gericht op het duurzaam 

toegankelijk maken en houden van digitaal archief. Daarbij geldt dat het RAN ernaar streeft om 

zoveel mogelijk opties voor de toekomst open te houden en zo min mogelijk afhankelijkheden uit het 

heden en verleden mee te nemen. 

 

Veel preserveringsacties worden in de pre-ingest en ingestfase verricht met behulp van zogenoemde 

microservices. Een microservice vertegenwoordigt een afgebakend takenpakket dat geautomatiseerd 

uitgevoerd wordt binnen de e-depotvoorziening. De resultaten van afgeronde takenpakketten 

worden vastgelegd en kunnen zowel tijdens als na het opnameproces worden ingezien. Bij een 

negatief resultaat wordt het opnameproces onmiddellijk stopgezet.  

 

Preservering stopt niet nadat een digitaal archief eenmaal is opgenomen in de e-depotvoorziening en 

is dus nooit passief van aard. Ook in de beheerfase worden er preserveringsacties uitgevoerd om de 

duurzame toegankelijkheid van het digitale archief blijvend te waarborgen. De belangrijkste 

preserveringsacties zijn hieronder per fase weergegeven. 

 
4.1 Preserveringsacties tijdens de pre-ingest fase 

 

Actie Beschrijving  

Volledigheidscontrole Controle op aanwezigheid van alle informatieobjecten en 

bijbehorende metadata. 

ToPX-TMLO validatie Controle van de aangeleverde metadata, deze dient 

conform ToPX-TMLO te zijn. 

Sidecarstructuur validatie Controle van de structuur van het digitale archief, deze 

dient conform de sidecarstructuur te zijn zoals 

gedefinieerd door het Nationaal Archief. 

Controle op identificatiekenmerken Controle op uniciteit van de identificatiekenmerken van 

informatieobjecten en bijbehorende metadata. Elke 

storage-locatie heeft een eigen database waarin de 

identificatiekenmerken van informatieobjecten worden 

geregistreerd. 

Integriteitscontrole Controle van de integriteit van de informatieobjecten aan 

de hand van meegeleverde checksums in de 

metadatabestanden. 

Integriteitsberekening Aanmaken van checksums voor bestanden die nog niet 

zijn voorzien van integriteitsinformatie. 

Viruscontrole Scannen op virussen. Als er een virus wordt aangetroffen 

wordt de ingest afgebroken. 

Bestandsidentificatie Identificatie van bestandsformaten. 

Bestandsvalidatie Validatie van bestandsformaten aan de hand van de 

technische specificatie van het bestandsformaat. 
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Vastleggen oorspronkelijke structuur 

en naamgeving 

De oorspronkelijke mappenstructuur en de naamgeving 

van bestanden en mappen worden vastgelegd. 

Controle op gecomprimeerde 

bestanden 

Gecomprimeerde bestanden (RAR, TAR, ZIP etc.) zijn niet 

toegestaan, gecomprimeerde bestanden moeten voor de 

ingest fase gedecomprimeerd worden. 

Controle op bestands- en 

mapnaamgeving 

Als de bestands- of mapnamen karakters bevatten die 

niet zijn toegestaan worden deze karakters vervangen. 

Controle op nulbytebestanden Nulbytebestanden worden niet opgenomen. 

Controle op verborgen bestanden en 

mappen 

Aangetroffen verborgen bestanden en mappen worden 

gerapporteerd en verwijderd. 

Toewijzen UUID’s Alle bestanden en mappen krijgen een UUID toegewezen, 

een unieke en onveranderlijke karakterreeks waardoor 

verwarring met andere bestanden of mappen wordt 

uitgesloten. 

Karakteriseren en extraheren 

metadata 

Extractie van ingesloten technische metadata van 

bestanden. 

Aanmaken METS-bestand Alle preserveringsacties die worden uitgevoerd binnen de 

e-depotvoorziening in de transferfase worden in een 

METS-document vastgelegd. Het METS-document wordt 

in de SIP opgenomen. 

Aanmaken SIP Er wordt een SIP aangemaakt conform het BagIt formaat. 

 

4.2 Preserveringsacties tijdens de ingest fase 

 

Actie Beschrijving 

Controle SIP Verificatie van de SIP-structuur. 

Verwerking SIP Verwerking van de SIP volgens vooraf gedefinieerde 

instellingen (kan per ingest verschillen). 

Normaliseren voor toegang Aanmaken van afgeleide bestanden voor raadpleging. 

Validatie van afgeleide bestanden Afgeleiden worden gevalideerd aan de hand van de 

specificatie van het bestandsformaat. 

Normaliseren voor preservering Aanmaken van preserveringsformaten. 

Validatie van preserveringsformaten Preserveringsformaten worden gevalideerd aan de hand 

van de specificatie van het bestandsformaat. 

Verwijderen cache-bestanden Overbodige systeembestanden zoals thumbs.db en 

DS_Store worden verwijderd. 

Bijwerken METS-bestand Alle preserveringsacties die worden uitgevoerd binnen de 

e-depotvoorziening in de ingestfase worden in het METS-

document vastgelegd dat in de transferfase is 

aangemaakt. Het bijgewerkte METS-document wordt in 

de AIP opgenomen. 

Aanmaken README-bestand In het README-bestand wordt de basisstructuur van een 

AIP beschreven zodat het informatiepakket altijd 

zelfbeschrijvend is, onafhankelijk van een database 

binnen een informatiesysteem. 
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Aanmaken DIP Er wordt een DIP aangemaakt met de afgeleide 

bestanden voor raadpleging. 

Uploaden DIP De DIP wordt op de DIP-server geplaatst om te worden 

verwerkt door het collectiebeheersysteem. 

Aanmaken AIP Er wordt een AIP aangemaakt conform het BagIt formaat. 

Controle AIP Verificatie van de AIP-structuur. 

Registratie identificatiekenmerken De identificatiekenmerken van de informatieobjecten 

worden vastgelegd in de database van de bijbehorende 

storage-locatie. 

Opslaan AIP De AIP wordt opgeslagen in de Storage-omgeving. 

 

4.3 Preserveringsacties tijdens de beheerfase in Archival Storage 

 

Actie Beschrijving 

AIP-scan AIP’s worden periodiek gescand en gecontroleerd op 

verouderde bestandsformaten. 

Periodieke integriteitscontrole De integriteit van de AIP’s wordt actief gemonitord 

middels periodieke checksumcontroles en rapportages. 

Back-up Alle AIP’s worden standaard geback-upt, de back-up 

wordt in tweevoud bewaard (waarvan één op een andere 

geografische locatie) en ook op integriteit gecontroleerd. 

Herstel Indien er bij een integriteitscontrole blijkt dat de AIP niet 

meer integer is wordt er een herstelactie uitgevoerd 

vanaf de back-up. 

Dragervervanging De gegevensdragers worden periodiek gecontroleerd, als 

de bestaande dragers niet meer voldoen worden ze 

vervangen door nieuwe dragers. 

Re-ingest Optioneel: Als in de toekomst blijkt dat de duurzame 

toegankelijkheid van bepaalde bestandsformaten door 

ontwikkelingen niet meer gegarandeerd kan worden is 

het mogelijk om een reeds opgenomen AIP opnieuw te 

ingesten en daarbij nieuwe preserveringsformaten en/of 

afgeleiden te creëren voor de oorspronkelijke 

bestandsformaten. 

 

4.4 Preserveringsacties tijdens de beheerfase in Data Management 

 

Actie Beschrijving 

Verwerking DIP in 

collectiebeheersysteem 

De DIP wordt verwerkt in het collectiebeheersysteem, 

hierbij geldt dat de als relevant beoordeelde 

administratieve en beschrijvende metadata wordt 

opgenomen in het collectiebeheersysteem in combinatie 

met (afgeleide) bestanden.  

Logging Tijdens de verwerking van de DIP wordt een log-bestand 

aangemaakt waarin eventuele foutmeldingen op 

detailniveau worden beschreven. Het log-bestand wordt 
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bij iedere opname gecontroleerd ter verificatie van een 

juiste verwerking. 

Beheren afgeleiden (rapportages) De opgenomen formaten van de afgeleiden worden 

gemonitord. Als de formaten verouderd raken is het 

mogelijk dat er in de toekomst nieuwe afgeleiden 

gecreëerd worden in een ander formaat. 

Beheren metadata De metadata die van belang is voor toegankelijkheid kan 

indien nodig worden aangevuld of aangepast door 

geautoriseerde medewerkers. De oorspronkelijke 

meegeleverde metadata wordt óók standaard bewaard in 

de e-depotvoorziening, deze versie kan niet worden 

aangevuld of aangepast. 

Back-up Alle afgeleiden en metadata worden standaard geback-

upt, de back-up wordt in tweevoud bewaard (waarvan 

één op een andere geografische locatie) en ook op 

integriteit gecontroleerd. 

Herstel Indien er bij een controle blijkt dat de afgeleiden of 

metadata niet meer integer zijn wordt er een herstelactie 

uitgevoerd vanaf de back-up. 

Dragervervanging De gegevensdragers worden periodiek gecontroleerd, als 

de bestaande dragers niet meer voldoen worden ze 

vervangen door nieuwe dragers. 

Opnieuw verwerken DIP in 

collectiebeheersysteem 

Optioneel: Bij een re-ingest is het mogelijk om nieuwe 

afgeleiden te creëren voor de oorspronkelijke 

bestandsformaten. 
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5. Metadata 

 
 

Om een informatieobject duurzaam toegankelijk te houden zijn metadata in de vorm van 

contextinformatie, integriteitsinformatie, herkomstinformatie, ontsluitingsinformatie, representatie-

informatie en toegangsinformatie van cruciaal belang. Als basis voor deze metadata gaat het RAN uit 

van zowel nationale als internationale standaarden en referentiekaders.  

 

5.1 Metadataschema’s 

 

In Nederland is het registreren van metadata door overheidsorganisaties vastgesteld in archiefwet- 

en regelgeving. De eisen rondom de registratie van deze metadata zijn onder andere uitgewerkt in de 

Archiefregeling en hebben betrekking op allerlei gegevens omtrent creatie en ontvangst van 

informatieobjecten. Overheidsorganisaties moeten daartoe een metadataschema hanteren zoals 

uitgewerkt in NEN-ISO 23081-1.  

 

Voor de decentrale overheden is dit metadataschema vertaald naar het Toepassingsprofiel Metadata 

Lokale Overheden (TMLO). Dit metadataschema legt de structuur van de metadata vast, beschrijft 

onderlinge relaties en bevat nadere afspraken over de semantiek en verplichte metadata. De TMLO-

standaard zal in de loop van 2021 vervangen worden door Metagegevens voor Duurzame 

Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO). De technische vertaling van het TMLO metadatamodel 

naar een machineleesbaar XML-formaat is ToPX. Het ToPX-formaat zal bij de overgang van TMLO 

naar MDTO ook vernieuwd worden. 

 
5.2 Eisen omtrent metadata 

 

Het RAN stelt momenteel als eis dat de originele metadata wordt aangeleverd op basis van een 

gedocumenteerd metadataschema dat voldoet aan TMLO, vertaald naar het ToPX-formaat en 

geordend in een sidecarstructuur. Op het moment dat MDTO in de loop van 2021 de nieuwe norm 

wordt voor metadateren binnen de overheid worden onze eisen daarop afgestemd. 

 

De sidecarstructuur is een indeling van de informatieobjecten en bijbehorende metadatabestanden 

waarbij elk ordeningsniveau een eigen map heeft waarbinnen de onderliggende ordeningsniveaus 

zijn opgenomen. Het ordeningsniveau wordt ook wel aggregatieniveau genoemd. Op het laagste 

niveau bevinden zich de bestanden. Elke map (lees: aggregatieniveau) en elk bestand heeft zijn eigen 

metadatabestand, een zogenoemde sidecar. Een voorbeeld van de sidecarstructuur is te zien in 

afbeelding 6 op de volgende pagina. 
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Afbeelding 6: Voorbeeld sidecarstructuur 

 

Het RAN zal voorafgaand aan elke overbrenging van digitaal archief in gesprek gaan met de 

archiefvormer over het voldoen aan de eisen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een 

intakedocument en een document met overdrachtseisen voor digitaal archief waarin alle relevante 

voorwaarden en eisen uitgebreid aan bod komen. Omdat het in de praktijk zal voorkomen dat 

metadata al is vastgelegd voordat het TMLO/MDTO-metadatamodel tot stand kwam wordt er een 

overgangsfase aangehouden waarin ook een andersoortig metadataschema dat gemapt is naar 

TMLO/MDTO acceptabel is. 

 

5.3 Originele metadata 

 

De originele metadata is de metadata die meekomt met het digitale archief bij opname in het e-

depot. Deze metadata maakt deel uit van de informatieobjecten en is essentieel voor het behouden 

van authenticiteit. Deze metadata wordt dan ook tezamen met de informatieobjecten ongewijzigd 

opgenomen binnen de e-depotvoorziening. Bij de opname van informatieobjecten en de 

bijbehorende metadata in de e-depotvoorziening wordt er door de e-depotvoorziening 

gecontroleerd op onderstaande zaken: 

 
- Verwijst elk metadatabestand naar een bijbehorend aggregatieniveau of bestand? 

- Is elk bestand voorzien van een bijbehorend metadatabestand met dezelfde naam? 

- Is de metadata conform het gehanteerde XML-schema (momenteel ToPX 2.3.1)? 

- Is de metadata conform de sidecarstructuur verwerkt? 

- Zijn alle verplichte TMLO/MDTO-elementen aanwezig? 
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5.4 Administratieve en beschrijvende metadata 

 

Om informatieobjecten te beheren en vindbaar en raadpleegbaar te maken wordt er gebruik 

gemaakt van administratieve en beschrijvende metadata. Deze metadata wordt overgenomen uit de 

oorspronkelijke metadata en verwerkt in het collectiebeheersysteem. De gebruiker heeft de 

mogelijkheid om op basis van deze metadata of combinaties ervan te zoeken. Indien beschikbaar en 

gewenst kan er ook aanvullende beschrijvende metadata opgenomen worden in het 

collectiebeheersysteem. Bijvoorbeeld uitgebreidere omschrijvingen om de informatieobjecten nog 

beter toegankelijk te maken. Ook eventuele beperkingen zoals openbaarheidsbeperkingen of 

auteursrechtelijke beperkingen kunnen met behulp van aanvullende metadata aangegeven worden. 

 

De administratieve en beschrijvende metadata is op verschillende aggregatieniveaus vastgelegd en 

wordt ook op verschillende aggregatieniveaus verwerkt in het collectiebeheersysteem. Dit gebeurt in 

een op maat gemaakte module voor digitaal archief. Bij de verwerking worden dossiers met behulp 

van relatie-identificatiekenmerken gekoppeld aan het juiste archief, daarna worden de records met 

behulp van relatie-identificatiekenmerken gekoppeld aan het juiste dossier en tenslotte worden de 

bestanden met behulp van relatie-identificatiekenmerken gekoppeld aan het juiste record.  

 

De meeste administratieve en beschrijvende metadata bevindt zich op de aggregatieniveaus dossier 

en record. De metadata op het aggregatieniveau bestand is veelal technisch van aard, deze metadata 

wordt niet in het collectiebeheersysteem opgenomen. De enige metadata die op bestandsniveau wel 

wordt getoond betreft de bestandsnaam, de bestandsextensie en de omvang. Deze metadata heeft 

ook beschrijvende waarde. 

 

Hieronder is te zien welke mapping wordt gebruikt bij het verwerken van de administratieve en 

beschrijvende metadata-elementen op verschillende niveaus in het collectiebeheersysteem. Deze 

metadata is beschikbaar voor de bezoeker en wordt geïndexeerd zodat het gebruikt kan worden om 

informatie te vinden. 

 
5.5 Administratieve en beschrijvende metadata op het aggregatieniveau dossier 

 

TMLO-nr. TMLO-elementnaam Veldnaam CBS Type veld CBS 

2 Identificatiekenmerk Identificatiekenmerk Vrij veld 

4 Naam Naam Vrij veld 

5.1 Classificatie > Code Classificatie > Code Vrij veld, herhaalbaar 

5.2 Classificatie > Omschrijving Classificatie > Omschrijving Vrij veld, herhaalbaar 

6 Omschrijving Omschrijving Vrij veld 

9.1b Dekking > In tijd > 

Begindatum 

Begindatum Datumveld 

9.1c Dekking > In tijd > 

Einddatum 

Einddatum  Datumveld 

9.2a Dekking > Geografisch 

gebied 

Geografisch gebied Vrij veld 

10 Extern 

identificatiekenmerk > 

Kenmerk systeem 

Extern 

identificatiekenmerk > 

Kenmerk systeem 

Vrij veld, herhaalbaar 
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10 Extern 

identificatiekenmerk > 

Nummer binnen systeem 

Extern 

identificatiekenmerk > 

Nummer binnen systeem 

Vrij veld, herhaalbaar 

18.1 Openbaarheid > 

Omschrijving beperkingen 

Openbaarheid > 

Omschrijving beperkingen 

Vrij veld 

18.2 Openbaarheid > datum / 

periode 

Openbaarheid > Datum / 

periode  

Datumveld 

22 Generieke metadata > 

Aantekeningen > 

Aantekening1 

Aantekeningen > 

Aantekening 

Vrij veld, herhaalbaar 

22 Generieke metadata > 

Aantekeningen > 

Aantekening1 

Aantekeningen > 

Openbaar 

Booleaans veld, 

herhaalbaar 

 

5.6 Administratieve en beschrijvende metadata op het aggregatieniveau record 

 

TMLO-nr. TMLO-elementnaam Veldnaam CBS Type veld CBS 

2 Identificatiekenmerk Identificatiekenmerk Vrij veld 

4 Naam Naam Vrij veld 

6 Omschrijving Omschrijving Vrij veld 

9.1b Dekking > In tijd > 

begindatum 

Begindatum Datumveld 

9.1c Dekking > In tijd > 

Einddatum 

Einddatum Datumveld 

10 Extern 

identificatiekenmerk > 

kenmerk systeem 

Extern 

identificatiekenmerk > 

Kenmerk systeem 

Vrij veld, herhaalbaar 

10 Extern 

identificatiekenmerk > 

kenmerk systeem 

Extern 

identificatiekenmerk > 

Nummer binnen systeem 

Vrij veld, herhaalbaar 

16.1 Gebruiksrechten > 

Omschrijving voorwaarden 

Gebruiksrechten > 

Omschrijving voorwaarden 

Vrij veld 

16.2 Gebruiksrechten > datum / 

periode 

Gebruiksrechten > Datum Datumveld 

19.1 Vorm > Redactie / genre Redactie/genre Vrij veld 

 

 

 

22 Generieke metadata > 

Aantekeningen > 

Aantekening1> 

Aantekeningen > 

Aantekening 

Vrij veld, herhaalbaar 

22 Generieke metadata > 

Aantekeningen > 

Aantekening1> 

Aantekeningen > 

Openbaar 

Booleaans veld, 

herhaalbaar 
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5.7 Administratieve en beschrijvende metadata op het aggregatieniveau bestand 

 

TMLO-nr. TMLO-elementnaam Veldnaam CBS Type veld CBS 

21.2.1 Bestandsnaam > naam Bestandsnaam Vrij veld 

21.2.2 Bestandsnaam > extensie Bestandsnaam Vrij veld 

21.4 Formaat > omvang Omvang in MB Vrij veld 

 
5.8 Preserveringsmetadata 

 

Metadata die van belang is voor beheer en preservering wordt bij opname in de e-depotvoorziening 

vastgelegd en vertaald naar METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). Het resultaat 

wordt opgeslagen in een METS-bestand en opgenomen in de AIP. METS is een soort container voor 

metadata waarbij een eenduidige structuur wordt gehanteerd die ruimte geeft aan andere 

metadatastandaarden. Binnen het METS-bestand kunnen andere metadataschema’s geheel worden 

opgenomen. Er wordt ondersteuning geboden voor o.a. Dublin Core, EAD en PREMIS. In het METS-

bestand wordt ook verduidelijkt hoe de verschillende onderdelen van het informatiepakket zich tot 

elkaar verhouden en welke digitale objecten deel uit maken van het informatiepakket. 

 

In de e-depotvoorziening wordt gewerkt met een volledige implementatie van de PREMIS-standaard. 

PREMIS staat voor Preservation Metadata Implementation Strategies en is een internationale 

standaard voor preserveringsmetadata. De standaard wordt gebruikt om vast te leggen welke 

preserveringsacties zijn uitgevoerd, wanneer deze acties zijn uitgevoerd, wie deze acties heeft 

uitgevoerd en welke tools daarvoor zijn gebruikt. Bij opname van een digitaal archief worden alle 

genoemde onderdelen in samenhang vastgelegd en opgenomen binnen de METS-standaard. 

Hierdoor kan er op detailniveau verantwoording worden afgelegd over de uitvoering van het 

preserveringsbeleid. 
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6. Bestandsformaten 

 
 

De bestandsformaten van op te nemen informatieobjecten hebben grote invloed op duurzame 

toegankelijkheid. Ze zijn bepalend voor de te volgen preserveringsstrategie. We willen voorkomen 

dat de bestandsformaten die in het e-depot zijn opgenomen en aan de gebruiker beschikbaar 

worden gesteld in de toekomst niet meer ondersteund worden door de beschikbare software. Om 

ook op de lange termijn de leesbaarheid van informatieobjecten te garanderen maken we gebruik 

van preserveringsformaten, sturen we aan op het gebruikt van voorkeursformaten en acceptabele 

formaten en zorgen we voor een bestandsformaat dat geschikt is voor raadpleging. 

 
6.1 Bestandsformaten voor preservering 

 

Het bestandsformaat dat bij het ingesten wordt opgenomen in het e-depot is het oorspronkelijke 

bestandsformaat. Om duurzame toegankelijkheid te waarborgen wordt het oorspronkelijke 

bestandsformaat in sommige gevallen geconverteerd naar een preserveringsformaat. Het 

preserveringsformaat wordt altijd naast het oorspronkelijke formaat opgeslagen in de AIP. Het 

oorspronkelijke formaat wordt dus nooit vervangen.  

 

We streven ernaar om bij aanlevering een bestandsformaat te krijgen dat tevens geschikt is als 

preserveringsformaat zodat er niet geconverteerd hoeft te worden en er slechts één formaat 

bewaard hoeft te worden dat doorgaat als zowel het oorspronkelijke formaat als het 

preserveringsformaat. 

 
6.2 Voorkeursformaten en acceptabele formaten 

 

Voor de informatieobjecten die worden opgenomen in het e-depot hanteren we in beginsel een lijst 

met voorkeursformaten en acceptabele formaten.7 Deze lijst bevat enkel open standaarden en 

wijdverspreide bestandsformaten waarvan de toekomstige ondersteuning momenteel niet in gevaar 

verkeert.  

 

Open standaarden zijn bestandsformaten waarvan de technische specificaties van het formaat 

publiekelijk beschikbaar zijn, vrij van licentierechten, vrij van gepatenteerde technologie en zonder 

beperkingen omtrent hergebruik. Enkele voorbeelden van open bestandsformaten zijn CSV, FLAC, 

JPEG2000, MP3, ODT, PDF, PNG en XML. De wijdverspreide bestandsformaten zijn niet geheel open 

maar worden wel veel gebruikt en breed ondersteund en zijn daardoor vooralsnog een acceptabel 

duurzaam alternatief. Voorbeelden zijn AVI, JPG, TIF, WAV en het OOXML-formaat van Microsoft 

Office (DOCX, XLSX en PPTX). 

 

De lijst met voorkeursformaten en acceptabele formaten is opgesteld op basis van de werking van 

onze e-depotvoorziening én de inzichten van (inter)nationale archieven en andere culturele 

instellingen zoals het Nationaal Archief, Stichting Beeld en Geluid, Library of Congress, British Library 

en University of Cambridge. Deze lijst is niet statisch van aard en zal op basis van technologische 

veranderingen en nieuwe inzichten jaarlijks worden bijgewerkt.  

                                                                            
7 Zie bijlage 1 voor het overzicht met voorkeursformaten en acceptabele formaten 
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Bij een voorkeursformaat kunnen er meer garanties gegeven worden ten aanzien van duurzame 

toegankelijkheid dan bij een acceptabel formaat. Over het algemeen geldt dat veel 

voorkeursformaten bij opname niet geconverteerd hoeven te worden omdat deze al geschikt zijn als 

preserveringsformaat. Een acceptabel formaat kan een voorkeursformaat worden als blijkt dat de 

ondersteuning voor het formaat is toegenomen. Als blijkt dat de ondersteuning afneemt kan een 

voorkeursformaat ook een acceptabel formaat worden.  

 

Indien de op te nemen bestandsformaten niet voorkomen op deze lijst zal er eerst onderzocht 

worden of er een formaatmigratie uitgevoerd kan worden. Daarbij is het van belang dat alle 

essentiële eigenschappen van het oorspronkelijke informatieobject behouden blijven. Deze 

eigenschappen hebben invloed op weergave, gedrag, inhoud, vorm, structuur, kwaliteit en 

bruikbaarheid van het informatieobject. Als een formaat niet voorkomt op de lijst én er niet 

gemigreerd kan worden naar een ander formaat wordt er enkel bitpreservering aangeboden. De 

keuze voor bitpreservering kan gevolgen hebben voor de beschikbaarstelling. 

 
6.3 Bestandsformaten voor raadpleging 

 

Het oorspronkelijke bestandsformaat is niet altijd geschikt voor raadpleging. Ten gevolge van de 

bestandsgrootte of door de afwezigheid van geschikte viewers kan het oorspronkelijke 

bestandsformaat voor problemen zorgen bij de raadpleging. Als dit het geval is zal er een afgeleide 

worden aangemaakt in een ander bestandsformaat dat wel geschikt is voor raadpleging. Raadpleging 

met de geïntegreerde viewer in de digitale studiezaal is alleen mogelijk als het formaat voorkomt op 

de lijst met ondersteunde bestandsformaten.  

 

Momenteel worden er meer dan 150 bestandsformaten ondersteund door de geïntegreerde viewer. 

Het doel is om slechts een beperkt aantal van deze bestandsformaten te gebruiken, namelijk de 

bestandsformaten die wijdverspreid zijn en breed gedragen worden door leveranciers en gebruikers. 

Indien mogelijk wordt er een afgeleide aangeboden in de geïntegreerde viewer in één van 

onderstaande bestandsformaten.  

 

Bestandstype Bestandsformaten 

Afbeeldingen gif, jp(e)g, jp2, png 

Audio m4a, mp3 

Tekstdocumenten pdf 

Video mov, mp4 

 

Als het bestandsformaat dat ter raadpleging wordt aangeboden niet voorkomt op de lijst met 

ondersteunde bestandsformaten zal er een downloadlink getoond worden. De afgeleide moet in dat 

geval eerst gedownload worden. Als de download is voltooid moet de gebruiker de afgeleide met 

eigen software openen. 

 
6.4 Compressie 

 

Vanuit het oogpunt van duurzame toegankelijkheid brengt compressie van informatieobjecten 

onwenselijke afhankelijkheden en risico’s met zich mee. Compressietechnieken kunnen net als 

bestandsformaten verouderen, in onbruik raken of gepatenteerd zijn. Informatieobjecten kunnen 
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daardoor op termijn ontoegankelijk worden. Op een hoog niveau zijn er twee vormen van 

compressie: compressie van meerdere bestanden in een containerformaat en compressie binnen een 

bestand. We accepteren geen containerformaten zoals RAR, TAR of ZIP waarin bestanden 

gecomprimeerd zijn. Compressie binnen bestanden is alleen toegestaan als er aan de gestelde eisen 

ten aanzien van de toegankelijke en geordende staat van de digitale informatieobjecten kan worden 

voldaan.8 Met andere woorden de comprimeerde bestanden moet nog wel leesbaar en 

interpreteerbaar zijn. Als er compressietechnieken zijn toegepast binnen bestanden kan dit in de e-

depotvoorziening resulteren in de creatie van preserveringsformaten zonder compressie. 

 

6.5 Encryptie 

 

Het moet te allen tijde mogelijk zijn om toegang te geven tot informatieobjecten die zijn opgenomen 

in het e-depot. Encryptietechnieken zijn net als compressietechnieken onwenselijk omdat het kan 

resulteren in ontoegankelijke informatieobjecten. We nemen daarom geen informatieobjecten op in 

het e-depot die voorzien zijn van encryptie. Als er wel encryptie is toegepast dan moet uiterlijk op 

het moment van overdracht de bijbehorende decryptiesleutel verstrekt worden.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
8 Archiefregeling 2009; artikel 26 
9 Archiefregeling 2009; artikel 26 
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7. Technische infrastructuur 

 
 
7.1 Digitaal preserveringsysteem Archivematica 

 

Het digitale preserveringsysteem dat gebruikt wordt voor het realiseren van duurzame 

toegankelijkheid is Archivematica. Het systeem is ontwikkeld door de Canadese firma Artefactual en 

wordt ook actief door hen doorontwikkeld en van updates voorzien. Archivematica wordt wereldwijd 

gebruikt, enkele gerenommeerde klanten zijn Harvard, Yale en UNESCO. Het is een open-source 

systeem dat gebaseerd is op OAIS en ontworpen om op geautomatiseerde en gecontroleerde wijze 

digitaal archief op te nemen, te preserveren, te bewaren, te beheren en aan andere gekoppelde 

systemen beschikbaar te stellen. Archivematica maakt gebruik van een groot aantal microservices 

om dat te bewerkstelligen. Deze microservices zijn afgebakende takenpakketten waarmee het 

digitale archief verwerkt wordt. De microservices functioneren afzonderlijk van elkaar en zijn 

configureerbaar, daardoor is het mogelijk om specifieke werkstromen in te richten en extra 

functionaliteiten toe te voegen binnen het systeem. 

 

 
 

Afbeelding 7: Archivematica 

 

7.2 Hosting & certificering Picturae 

 

Archivematica wordt gehost op de servers van Picturae BV. Picturae voorziet in een testomgeving en 

een productieomgeving. De testomgeving wordt eveneens als acceptatieomgeving gebruikt. De 

fysieke dataopslagfaciliteiten bevinden zich in Nederland. Alle apparatuur is ondergebracht in een 

professioneel datacenter dat beschikt over hoogwaardige voorzieningen voor (nood)stroom, koeling, 

beveiliging en fysieke toegang. Het datacenter is ingericht volgens de standaard Tier III+ en voldoet 

aan de volgende relevante normen: ISO-9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), ISO-27001 

(informatiebeveiliging), ISO-50001 (energiemanagement) en ISAE-3402 (auditstandaard voor 
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processen die zijn uitbesteed). Picturae is als organisatie zelf ook gecertificeerd voor de ISO-normen 

9001 en 27001. Er vinden jaarlijkse audits plaats ten behoeve van blijvende certificering. 

 

7.3 Hardware & controles Picturae 

 

Het primaire systeem dat gebruikt wordt voor de e-depotvoorziening functioneert vanuit het 

datacenter Global Switch te Amsterdam. Het secundaire systeem dient als geografisch gescheiden 

locatie voor de back-up van alle data van het primaire systeem en opereert vanuit het hoofdkwartier 

van Picturae zelf, Heerhugowaard. Bij eventuele uitval van hardwarecomponenten is het mogelijk om 

deze componenten ‘hot-swappable’ te vervangen. Dat betekent dat onderdelen van de server 

losgekoppeld en vervangen kunnen worden terwijl het systeem blijft draaien. Daarbij geldt dat er in 

principe geen gegevensverlies optreedt en het systeem ook online benaderbaar blijft. Het datacenter 

in Amsterdam en het datacenter Heerhugowaard zijn gekoppeld met elkaar door een 

glasvezelverbinding. Al het dataverkeer verloopt via een versleutelde verbinding op basis van TLS, 

een encryptie-protocol waarmee de communicatie tussen systemen wordt beveiligd. Deze 

beveiliging wordt gewaardeerd met een A+ door Qualys SSL Labs. 

 

 
 

Afbeelding 8: Architectuurplaat Picturae 

 

Er wordt gebruik gemaakt van ZFS (Zettabyte File System) om data op te slaan. ZFS biedt veel 

voordelen op het vlak van betrouwbaarheid en prestaties. Het combineert de functionaliteiten van 

een bestandsysteem met logisch volumebeheer en RAID (Redundant Array of Independent Disks) in 
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één pakket. ZFS is in hoge mate schaalbaar en beschermt optimaal tegen datacorruptie. Het systeem 

monitort continu op de integriteit van data en repareert automatisch geconstateerde fouten in de 

bitreeks. Ook de werking van de afzonderlijke disks wordt continu gemonitord door het systeem, een 

disk wordt automatisch vervangen als zich problemen voordoen. 

 
7.4 Back-up beleid Picturae 

 

Het back-upbeleid bestaat uit een combinatie van snapshots en traditionele back-ups. De snapshots 

zijn herstelpunten waar gebruik van gemaakt kan worden om eerdere dataversies te herstellen in 

geval van calamiteiten. Er wordt acht keer per dag een snapshot gemaakt van de wijzigingen binnen 

de e-depotvoorziening. Deze snapshots worden 24 uur bewaard. Daarnaast wordt er twee keer per 

dag een complete back-up gemaakt van alle databases die van belang zijn voor de werking van het 

systeem, deze back-ups worden zeven dagen bewaard. Tenslotte wordt er ook één keer per dag een 

complete back-up gemaakt van alle data in de e-depotvoorziening. De bewaartermijn van deze back-

up is 62 dagen. De back-ups worden dagelijks gecontroleerd. 

 

7.5 Tools binnen Archivematica 

 

Binnen Archivematica zijn een groot aantal open-source tools met uiteenlopende functies 

opgenomen voor de verwerking van digitaal archief. Niet alle tools worden standaard gebruikt, 

sommige tools worden alleen aangeroepen bij het verwerken van specifieke bestandsformaten. De 

onderstaande tools zijn momenteel gebundeld met Archivematica en worden regelmatig van 

updates voorzien. 

 

Naam Functie 

BagIt Creatie en validatie van SIP’s en AIP’s 

Bulk_extractor Metadata-extractie 

ClamAV Virusscanner 

ExifTool Metadata-extractie 

FFprobe Metadata-extractie 

FFmpeg Bestandsconversie 

Fido Bestandsidentificatie 

File Information Tool Set (FITS) Bestandsidentificatie en bestandsvalidatie 

Fixity Fixity monitoring 

Ghostscript Bestandsconversie 

Imagemagick Bestandsconversie 

Inkscape Bestandsconversie 

Jhove Bestandsvalidatie 

MediaConch Bestandsvalidatie 

MediaInfo Bestandsidentificatie en metadata-extractie 

P7zip Bestandsextractie 

Ps2pdf Bestandsconversie 

Rsync Gegevensoverdracht 

Siegfried Bestandsidentificatie 

Sleuthkit Bestandsextractie 
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OSSP UUID Genereren UUID’s 

Unar Bestandsextractie 

 
7.6 Collectiebeheersysteem Atlantis 

 

Het collectiebeheersysteem dat gebruikt wordt voor het beheren, registreren en online beschikbaar 

stellen van archieven is Atlantis. Met het systeem worden krachtige publicatie-, zoek en 

integratiefuncties geboden. Atlantis is een multimediaal informatiesysteem waarin onder andere 

afbeeldingen, documenten en AV-materiaal gekoppeld kunnen worden. De gekoppelde bestanden 

zijn te downloaden of direct te bekijken en/of te beluisteren met geïntegreerde mediaviewers. De 

kern van de Atlantis-omgeving wordt gevormd door het Atlantis-framework. Via plug-ins wordt het 

framework uitgebreid met een reeks modules, diensten en koppelingen. Er wordt ondersteuning 

geboden voor vele standaarden en protocollen waaronder REST-API, HTTPS, OAI-PMH, SRU en URI. 

Import en export kan plaatsvinden op basis van CSV, HTML en XML. Voor de beschrijving en 

beschikbaarstelling van digitale archieven die zijn opgenomen in het e-depot wordt gebruik gemaakt 

van de Zaakdossier module. Door de modulaire opzet is Atlantis makkelijk uit te breiden met nieuwe 

modules, diensten en koppelingen met externe systemen. Daardoor kan snel worden ingespeeld op 

nieuwe behoeften, ontwikkelingen en wensen. 

 

 
 

Afbeelding 9: architectuurplaat DEVENTit 
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7.7 Hosting & certificering DEVENTit 

 

Atlantis wordt gehost op de servers van DEVENTit BV. De fysieke dataopslagfaciliteiten bevinden zich 

in Nederland. DEVENTit is ISO-27001 gecertificeerd voor al haar diensten en producten. De 

certificering betreft de informatieveiligheid vanuit het perspectief van beschikbaarheid, integriteit en 

vertrouwelijkheid t.a.v. klanten en relaties alsook de processen van softwareontwikkeling, 

onderhoud, support en hosting. DEVENTit is ook ISO-9001 gecertificeerd. Atlantis is door het 

European Certification Bureau Nederland (ECB) gecertificeerd voor de norm NEN-2082. Dit is een 

Nederlandse norm voor functionaliteiten van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. 

 

7.8 Hardware & controles DEVENTit 

 

Atlantis draait op een gevirtualiseerde machine met Windows Server 2019. De database draait op 

een server met Windows Server 2016 en de multimedia staat op een NAS met Windows Server 2008. 

De servers bevinden zich in het datacentrum NEP op het mediapark in Hilversum. Er is een tweede 

hardware configuratie aanwezig op het hoofdkantoor van DEVENTit in Bunschoten voor uitwijk en 

back-ups. De servers zijn geplaatst in een geconditioneerde ruimte met noodstroomvoorziening en 

een 100 Mbit/s internetaansluiting. De servers zijn ingericht met een RAID-6 of RAID-10 configuratie 

en uitgerust met dubbele voedingen, dubbele RAID-controllers en hot-swappable schijven. Het 

bestandsysteem dat gebruikt wordt op de servers is NTFS. De integriteit van de data wordt onder 

andere bewaakt door het uitsluiten van rechtstreekse (schrijf)toegang buiten Atlantis, referentiële 

integriteit (de interne consistentie van de database wordt gewaarborgd), een uitgebreid 

autorisatiebeleid op gebruikersniveau en logging van wijzigingen. Multimediaobjecten worden op 

virussen gecontroleerd alvorens ze worden opgenomen binnen Atlantis en daarnaast vinden er op de 

achtergrond ook doorlopend viruscontroles plaats op alle servers. De server- en systeemsoftware 

wordt proactief gemonitord en beheerd volgens ITIL-normen. Voor de hardware is een proactieve 

monitoring ingericht, bij defecten worden hardwarecomponenten onmiddellijk vervangen. 

 

7.9 Back-up beleid DEVENTit 

 

Er worden volledige back-ups gemaakt van de servers in het datacentrum. De database wordt op de 

volgende manier geback-upt: van de laatste week bestaat een dagelijkse back-up, van de laatste 

maand bestaat een wekelijkse back-up en van het laatste jaar bestaat een halfjaarlijkse back-up. De 

multimediaserver wordt realtime gesynchroniseerd met de servers op de uitwijkomgeving. Ook van 

deze servers wordt een back-up gemaakt. Er vinden geautomatiseerde controles plaats op de back-

ups en ze worden daarnaast een keer per maand door de support-afdeling gecontroleerd. 

 
7.10 Tools binnen Atlantis 

 

Binnen Atlantis zijn alleen externe tools opgenomen voor het bekijken en beluisteren van bestanden. 

De onderstaande tools worden ingezet bij de presentatie van het digitale archief op de website.  

 

Naam Functie 

JWplayer Viewer voor audio en video 

OpenSeadragon Viewer voor afbeeldingen 

PDF.js Viewer voor documenten  
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8. Afkortingen en begrippen 

 
 

AIP: Archival Information Package (in Nederland ook wel ODA genoemd ofwel Opgenomen Digitaal 

Archiefstuk), een digitaal informatiepakket dat is opgenomen in de e-depotvoorziening en daar 

duurzaam bewaard en beheerd wordt. 

 

Aggregatieniveau: Een niveau binnen een ordeningsstructuur. Bijvoorbeeld archief, serie, dossier, 

record of bestand. 

 

Archivematica: E-depotvoorziening, een open-source digitaal preserveringssysteem van Artefactual. 

 

Atlantis: Collectiebeheersysteem van DEVENTit. 

 

Authenticiteit: Een kwaliteitsattribuut van een informatieobject waarmee aan wordt getoond dat het 

informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of 

organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op 

het tijdstip als aangegeven. 

 

Bestandsconversie: Het omzetten van een bestand naar een bestand met ander bestandsformaat, 

synoniem voor formaatmigratie. 

 

Bestandsidentificatie: Het exact vaststellen van het type en de versie van het bestandsformaat van 

een bestand door het softwarematig lezen van de technische metadata. 

 

Bestandsvalidatie: Het valideren van een bestandsformaat door met behulp van gespecialiseerde 

software te onderzoeken of er geen fouten zijn gemaakt bij het implementeren van de 

formaatspecificatie. 

 

Bitpreservering: Preserveringsstrategie die gericht is op het waarborgen van de integriteit van 

informatieobjecten. 

 

Checksum: Alfanumerieke representatie van integriteit op bestandsniveau. Als er één bit verandert 

in een bestand dan verandert de gehele checksum. Door de checksum te controleren kan 

achterhaald worden of een bestand nog integer is. 

 

Compressie: Verkleinen van een bestand door het toepassen van een compressietechniek. Er zijn 

twee vormen van datacompressie: exact omkeerbare compressie en niet-exact omkeerbare 

compressie. Bij exact omkeerbare compressie is het bestand na het verwijderen van de compressie 

(decomprimeren) een exacte kopie van het oorspronkelijke bestand. Bij niet-exact omkeerbare 

compressie het bestand na decomprimeren geen exacte kopie van het oorspronkelijke bestand, er is 

sprake van kwaliteitsverlies.  

 

DIP: Dissemination Information Package (in Nederland ook wel BDA genoemd ofwel Beschikbaar 

Digitaal Archiefstuk), een digitaal informatiepakket dat door het archief beschikbaar wordt gesteld 

aan een (geautoriseerde) gebruiker. 
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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 archiefbescheiden mogelijk maakt. 

 

E-depotvoorziening: Smalle definitie van het e-depot, een technische voorziening voor het opnemen, 

bewaren, beheren en ontsluiten van digitale informatie. 

 

Emulatie: Het nabootsen van een computerplatform of computerprogramma op een ánder platform 

of in een ánder programma om een informatieobject in de oorspronkelijke creatieomgeving te 

kunnen openen. 

 

Encryptie: Versleuteling van gegevens door codering op basis van een encryptiealgoritme. De 

versleutelde gegevens kunnen gedecodeerd worden met behulp van de juiste sleutel, dit proces heet 

decryptie. 

 

Fixity: Integriteit op het niveau van bits, de volgorde van nullen en enen. 

 

Formaatmigratie: Het omzetten van een bestand naar een bestand met ander bestandsformaat. 

 

Functionele preservering: Preserveringsstrategie die gericht is op het zo klein mogelijk maken van de 

invloed van toekomstige technologische veranderingen op de duurzame toegankelijkheid van 

informatieobjecten. De bekendste vormen van functionele preservering zijn formaatmigratie en 

emulatie. 

 

Informatieobject: Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. 

 

Informatiepakket: Een verzameling van informatieobjecten die wordt aangeboden, opgenomen, 

beheerd of beschikbaar gesteld. 

 

Ingest: Het daadwerkelijk opnemen van een digitaal archief in de e-depotvoorziening. 

 

MDTO: Metagegevens voor Duurzame Toegankelijke Overheidsinformatie. 

 

METS: Metadata Encoding and Transmission Standard. Metadatastandaard voor het coderen van 

beschrijvende, administratieve, structurele en technische metadata in een XML-schemataal. 

 

Nulbytebestand: Een bestand dat geen data bevat. 

 

OAIS: Open Archival Information System. Een breed gedragen leidraad waarin een samenhangend 

geheel van uitgangspunten en terminologie gegeven wordt voor de opname, bewaring en 

beschikbaarstelling van (digitale) informatie. 

 

Persistent identifiers: Een permanente verwijzing en unieke identificatiecode waarmee 

informatieobjecten altijd teruggevonden kunnen worden, ook als de naam van het informatieobject 

of de bewaarplaats verandert. 
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Preserveringsactie: Concrete en afgebakende taken die betrekking hebben op het controleren, 

vastleggen, bewaren, beheren of beschikbaar stellen van digitaal archief met als doel het waarborgen 

van de duurzame toegankelijkheid. 

 

PREMIS: Preservation Metadata Implementation Strategies, een internationale standaard voor 

preserveringsmetadata. 

 

Proefingest: Ingest met een beperkt aantal representatieve informatieobjecten en bijbehorende 

metadatabestanden. 

 

Referentiële integriteit: Het waarborgen van de interne consistentie tussen de verschillende tabellen 

binnen een relationele database. Er dient altijd een primaire sleutel in een tabel te bestaan als er in 

een sleutelveld in een andere tabel naar wordt verwezen. 

 

Sidecarstructuur: Een indeling van de informatieobjecten en bijbehorende metadata waarbij elk 

aggregatieniveau een eigen map heeft waarbinnen de onderliggende aggregatieniveaus zijn 

opgenomen. Op het laagste niveau bevinden zich de bestanden. Elk aggregatieniveau en elk bestand 

heeft zijn eigen metadatabestand, een zogenoemde sidecar. 

 

sFTP-server: Server die gebruik maakt van het SSH File Transfer Protocol (SFTP) om een beveiligde 

bestandsoverdracht mogelijk te maken. 

 

SIP: Submission Information Package (in Nederland ook wel ADA genoemd ofwel Aangeboden 

Digitaal Archiefstuk), een digitaal informatiepakket dat door de archiefvormer naar het archief is 

gestuurd om te worden opgenomen in een e-depotvoorziening. 

 

Storage-omgeving: Digitale omgeving waarbinnen AIP's permanent worden opgeslagen en beheerd. 

Hieronder valt o.a. het zorgdragen voor de integriteit van de AIP's, het opvangen van technische 

storingen, het aanleggen van back-ups en de periodieke vervanging van hardware. 

 

TMLO: Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden. 

 

ToPX: Machineleesbare vorm (XML-formaat) van het metadatamodel TMLO. 
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Bijlagen 

 
 

Bijlage 1: Overzicht voorkeursformaten en acceptabele formaten 

 

Bestandstype Voorkeur Acceptabel 

Afbeeldingen 

(raster) 

 Portable Network Graphics (.png) 

 Tagged Image File Format: Baseline TIFF 
(.tif/.tiff) 

 Joint Photographic Experts Group 
(.jpg/.jpeg) 

 JPEG 2000 (.jp2) 

Afbeeldingen 

(vector) 

 Scalable Vector Graphics File (.svg)  Adobe Illustrator (.ai) 

 Encapsulated PostScript File (.eps) 

Audio  Free Lossless Audio Codec File (.flac) 

 Waveform Audio File Format (.wav) 

 Advanced Audio Coding (.aac/.m4a) 

 MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (.mp3) 

 Windows Media Audio (.wma) 

Databases  Comma Separated Values (.csv) 

 Extensible Markup Language (.xml) 

 Open Document Database (.odb) 

 Microsoft Acces Database (.accdb/.mdb) 

 Software Independent Archiving of 
Relational Databases (.siard) 

 Structured Query Language (.sql) 

E-mail  E-mail Message (.eml) 

 Extensible Markup Language (.xml) 

 Outlook Mail Message (.msg) 

 PDF/A-1 of PDF/A-2 (.pdf) 

Presentatie  Open Document Presentation (.odp) 

 PDF/A-1 of PDF/A-2 (.pdf) 

 Microsoft Powerpoint (.ppt/.pptx) 

Spreadsheets  Comma Separated Values (.csv) 

 Open Document Spreadsheet (.ods) 

 Microsoft Excel (.xls/.xlsx) 

 PDF/A-1 of PDF/A-2 

Tekstdocumenten  PDF/A-1 of PDF/A-2 (.pdf) 

 Open Document Text (.odt) 

 Plain Text File (.txt) 

 Microsoft Word (.doc/.docx) 

 Portable Document Format (.pdf) 

 Rich Text Format (.rtf) 

Video  Audio Video Interleave (.avi) 

 Matroska Video (.mkv) 

 Material Exchange Format (.mxf) 

 Apple Quicktime Movie (.mov) 

 Moving Picture Experts Group 
(.mpeg/.mp4) 

Websites  Web Archive (.warc)  Archive (.arc) 

 Hypertext Markup Language (.html) 
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