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1. Inleiding 

 
 

Dit document beschrijft de procedures die worden gevolgd bij het proces Opnemen van digitaal 

archief in het e-depot. 
 

Dit proces behelst: 

 

1) Het exporteren van digitaal archief (digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata) 

uit een bronsysteem, om deze op te nemen in het e-depot. 

2) Het opnemen vanuit een bronsysteem geëxporteerd digitaal archief (digitale 

informatieobjecten en bijbehorende metadata) in het e-depot. 

 

Door het beschrijven en volgen van de procedures wordt bereikt dat de export vanuit een 

bronsysteem en de opname in het e-depot (ingest) altijd op dezelfde gestructureerde manier 

verloopt. Zo worden er geen stappen overgeslagen en blijft de werkwijze efficiënt. Bij de procedures 

horen ook modelleringen (vereenvoudigde weergaven met nadruk op het visuele aspect). Deze zijn 

opgenomen in een afzonderlijk document. 

 

Onder een bronsysteem wordt een systeem en/of locatie verstaan waar(in) overheidsorganen hun 

digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata beheren voorafgaand aan opname in het e-

depot. De procedures in dit document zijn beschreven vanuit de situatie dat deze digitale 

informatieobjecten en bijbehorende metadata in het e-depot worden opgenomen vanuit een 

Document Management Systeem (DMS). In de praktijk worden ook vanuit een ander bronsysteem of 

vanuit meerdere bronsystemen digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata opgenomen. 

Dit heeft geen gevolgen voor de procedures zelf, maar hooguit voor de afzonderlijke stappen binnen 

sommige procedures, die in dat geval licht kunnen afwijken van hoe ze hier zijn beschreven. 

 

We maken in dit document onderscheid tussen het (technisch) opnemen van digitaal archief in het e-

depot en het (formeel) overbrengen van archief. Opname van digitale informatieobjecten en 

bijbehorende metadata in het e-depot staat in principe los van het overbrengen van archieven naar 

een archiefbewaarplaats in de zin van art. 12 Archiefwet. In de beschrijving gaat het bij alle 

procedurestappen, behalve die m.b.t. de formele overbrenging zelf, om louter opname. Omdat het 

e-depot vooralsnog alleen als digitaal depot gebruikt wordt voor blijvend te bewaren 

overheidsarchieven, zal het doorlopen van alle procedures op dit moment standaard resulteren in 

een formele overbrenging. Daarmee wordt al het in het e-depot opgenomen archief openbaar voor 

zover dat nog niet het geval was, behoudens de archiefbestanddelen waarop 

openbaarheidsbeperkingen berusten. 

 
Om de digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata in het e-depot op te kunnen nemen is 
het noodzakelijk dat wordt voldaan aan een aantal eisen die betrekking hebben op de metadata, de 
digitale informatieobjecten en de wijze van aanlevering. Deze eisen zijn door het Regionaal Archief 
Nijmegen (RAN) beschreven in het document Overdrachtseisen digitaal archief. 
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2. Procedures 

 
 

Voor de juiste opname van digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata is bepaald dat de 

volgende procedures moeten worden doorlopen:  

 

1. Selectie en beoordeling van op te nemen digitale informatieobjecten en bijbehorende 

metadata 

2. Opstellen intakedocument voor opname digitaal archief in het e-depot 

3. Export van op te nemen digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata uit het 

bronsysteem 

4. Toetsen van de export aan de Overdrachtseisen digitaal archief en uitvoeren proefingest 

5. Ingest: technische controle van digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata en (bij 

positief resultaat) opname in het e-depot 

6. Accorderen van de ingest: controle van inhoud, toegankelijkheid en beschikbaarheid 

7. Afronding van de opname van digitaal archief in het e-depot: het overbrengen 

 

Elke procedure bestaat uit verschillende procedurestappen. Bij elke procedurestap die wordt 

beschreven staat vermeld door wie - welke rol(len) - deze wordt uitgevoerd. Het gaat om 

onderstaande rollen die door de archiefvormer (de aanbieder van het archief) en de 

archiefbeheerder (de opnemer van het archief in het e-depot) ingevuld moeten worden. De rol van 

bestuurder komt niet terug in de procedurestappen, maar is op de achtergrond wel van belang en 

daarom ook opgenomen in het overzicht. 

 

Rollen archiefvormer Beschrijving Invulling door 

gemeente Nijmegen  

Bestuurder Om de visie op duurzame toegankelijkheid en 

de bijbehorende veranderingen in de 

organisatie te sponsoren. Daarnaast in de rol 

als budgethouder om projecten rond digitaal 

archiveren te faciliteren. 

Gemeentelijk 

Management Team 

(GMT) 

Manager Nieuwe doelstellingen op het gebied van 

duurzame digitale informatie vraagt de inzet 

van mensen en samenwerking door een 

organisatie heen. Commitment van de 

verantwoordelijke managers 

(afdelingshoofden) is een randvoorwaarde om 

daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. Ook 

is de manager nodig voor de bekrachtiging van 

besluiten en acties. 

Bureauhoofd BDI 

IT specialist 

(applicatiebeheer) 

Het e-depot heeft een plek in de 

informatiearchitectuur. Het is één van de 

plaatsen waar informatie in opgeslagen en uit 

ontsloten wordt. Het exporteren uit applicaties 

zal ook ingeregeld moeten worden. 

Applicatiebeheer 

IRvN 
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Informatieadviseur De informatieadviseur van een organisatie 

weet waar zich welke informatie bevindt, in 

welke staat het verkeert, en of- en wanneer 

informatie overgebracht zou moeten worden 

naar een archiefbewaarplaats. Vaak heeft hij of 

zij ook een coördinerende rol in het (opnieuw) 

inrichten van informatiesystemen en 

processen. Hij of zij vormt de spil tussen de 

andere interne stakeholders en fungeert als 

aanspreekpunt voor de toekomstige 

archiefbeheerder. 

Informatiebeheerder 

BDI 

Vakspecialist 

(Proceseigenaar) 

Inhoudelijke kennis van bepaalde informatie, 

de beschrijving ervan en de toepassingen 

liggen voornamelijk bij de experts van het 

vakgebied zelf. Tegelijkertijd zijn zij ook de 

makers en bewerkers van die informatie. Dit is 

een essentiële doelgroep om te betrekken in 

het duurzaam toegankelijk houden van 

informatie en in het proces van digitale 

archivering. 

Proceseigenaren 

 

Rollen 

archiefbeheerder 

Beschrijving 

Archiefinspecteur Ziet toe op de kwaliteit, juistheid en openbaarheid van de 

archiefbescheiden die worden aangeboden voor opname in het e-

depot. Daarnaast begeleidt de archiefinspecteur het proces van 

overbrenging. 

Projectleider opname 

digitaal archief RAN 

Opname van digitaal archief in het e-depot vraagt om een 

projectmatige aansturing. De projectleider is hiervoor verantwoordelijk. 

Hij of zij begeleidt het opnameproces en onderhoudt de contacten met 

de archiefvormer. 

Beheerder digitale 

archieven RAN 

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van technische controle bij 

aanlevering, een proefopname en de daadwerkelijke opname van 

digitaal archief in de e-depotvoorziening. Bij het opnameproces worden 

een groot aantal controleacties uitgevoerd, de resultaten van deze 

technische controles worden geëvalueerd en alleen bij positief resultaat 

leidt het proces tot een daadwerkelijke opname. 

Beheerder 

collectiebeheersysteem 

RAN 

De beschikbaarstelling van in het e-depot opgenomen digitaal archief 

aan publiek en functionarissen verloopt via het collectiebeheersysteem 

RAN. De beheerder controleert – als onderdeel van de opname in het e-

depot – op een correcte verwerking van de digitale informatieobjecten 

en bijbehorende metadata in dit systeem, verrijkt waar nodig 

bestaande metadata en regelt de toegankelijkheid (beschikbaarstelling) 

via de aan het collectiebeheersysteem gekoppelde publieksomgeving. 
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3. Procedurebeschrijvingen 

 
 

1 Selectie en beoordeling van op te nemen digitale 

informatieobjecten en bijbehorende metadata 

Trigger: 

Bij reguliere (periodieke) opnames: de tijd tot aan het volgende vooraf 

overeengekomen opnamemoment is verstreken. 

Bij incidentele (projectmatige) opnames: de start van een project voor opname van 

archief in het e-depot. 

 Inleiding 

Deze procedure beschrijft de selectie en beoordeling van digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata in een bronsysteem die bestemd 

zijn voor opname in het e-depot. Het draait bij deze selectie en beoordeling om de volgende twee zaken: 

 

1. Nagaan of de selectie juist en volledig is. Als het resultaat veel minder bestanden bevat dan verwacht, bestanden uit een andere periode 

dan verwacht etc. is de selectie mogelijk niet juist of is er een groep bestanden met onjuiste kenmerken. 

2. Nagaan of de kenmerken in de bestanden – voor zover deze behoren tot het beoogde resultaat – goed zijn ingevuld. Dit gebeurt per 

steekproef. Als voor één of meerdere bestanden blijkt dat de kenmerken niet goed zijn gevuld, is mogelijk aanvulling nodig vóór 

opname in het e-depot. 

 

Vooralsnog is het e-depot alleen bestemd voor archiefbescheiden (digitale objecten en bijbehorende metadata) die blijvend te bewaren zijn. Het 

bepalen van welke archiefbescheiden blijvend bewaard dan wel op termijn vernietigd moeten worden, gebeurt op basis van landelijk geldende 

gemeentelijke selectielijsten. Er kan op plaatselijk niveau nog besloten worden tot het uitzonderen van archiefbescheiden die volgens de genoemde 

selectielijsten voor vernietiging in aanmerking komen. Deze archiefbescheiden worden in dat geval eveneens blijvend bewaard en komen zodoende 

ook in aanmerking voor opname in het e-depot. 

 

Bij de inrichting van een werkproces wordt bepaald welke metadata op archief-, (zaak)dossier-, document- en bestandsniveau moeten worden 

vastgelegd of toegekend in een bronsysteem. Hierop wordt ook aangesloten met controles die worden uitgevoerd in het kader van het 

kwaliteitssysteem. Hierin worden de volgende fases onderscheiden. De procedures in dit document starten bij fase 3: de Selectie- en 

vernietigingsfase. 
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1. Lopende-zaakfase: aanmaken en vullen zaak. 

2. Afsluit- en controlefase: na afhandeling van de zaak vindt een aantal controles en eventueel herstel- en afsluithandelingen plaats (volledig, 

metadata juist, bewaartermijn toekennen en of in werking zetten, afsluiten, definitief zetten, vergrendelen).  

3. Selectie- en vernietigingsfase: afgesloten zaken worden op enig moment (direct of na een aantal jaren) vernietigd of “geselecteerd” (op 

basis van de geldende Selectielijst) als onderdeel van een bestand dat klaargemaakt wordt voor opname in het e-depot.  

4. Migratiefase: daadwerkelijke opname in het e-depot, inclusief bijbehorende controles. 

5. Opschoningsfase: verwijdering bestanden uit een bronsysteem. 

6. Overbrengingsfase: overbrenging en beheer van het opgenomen en overgebrachte archief. 

 

Als naar aanleiding van de eerste controles in deze procedure blijkt dat de metadata niet toereikend zijn, zal vóór de opname een passende 

oplossing gekozen moeten worden. Dit kan betekenen dat vóór opname de metadata worden aangevuld of dat afgesproken wordt dit na de 

opname te doen. Ook kan het nodig zijn dat gebruikers opnieuw geïnstrueerd worden of dat het metadata-schema aangepast wordt. Dergelijke 

oplossingen en afspraken over wie in zulke gevallen waarvoor verantwoordelijk is, maken deel uit van het intakedocument dat in procedure 2 wordt 

opgesteld. 

Stap Activiteit Rolinvulling Opmerkingen 

1.01 In kaart brengen van alle deelarchieven, zowel analoog als 

digitaal  

Informatieadviseur Als er sprake is van meerdere digitale 

deelarchieven in verschillende bronsystemen 

(procesapplicatie, DMS, netwerkschijf etc.) en/of 

van een hybride archief (bestaande uit zowel 

analoge als digitale deelarchieven) moet 

gekeken worden hoe de opnames van deze 

verschillende deelarchieven op elkaar afgestemd 

kunnen worden. Dit moet per opname bekeken 

worden. Alle deelarchieven worden als één 

geheel, tegelijk (d.w.z. onverwijld na elkaar) 

overgebracht. 

1.02 Voorlopige selectie maken van dossiers die in aanmerking 

komen voor opname 

Informatieadviseur 

 

 

1.03 Controleren op volledigheid van dossiers inclusief metadata 

 

Informatieadviseur 

 

Zijn alle verplichte documenten aanwezig, zijn 

de metadata volledig en juist en is het resultaat 

van de zaak toegekend? 
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Controle vindt steekproefsgewijs plaats; in 

principe zijn de dossiers al in een eerder stadium 

gecontroleerd op volledigheid en afsluiting. 

1.04 Controleren op voorlopige openbaarheid Informatieadviseur 

 

Zijn er dossiers die niet openbaar zijn?  

NB Het definitief bepalen van de openbaarheid 

gebeurt na afstemming met de 

Archiefinspecteur bij de formele overbrenging 

(procedure 7).  

1.05 Controleren op definitief zetten van documentregistraties Informatieadviseur 

 

Hierdoor is het niet meer mogelijk om een 

nieuwe versie toe te voegen aan de 

documentregistratie. 

1.06 Vergrendelen dossier- en documentregistraties Informatieadviseur 

 

Hierdoor zijn de gegevens van het dossier en de 

documenten niet meer te wijzigen. Indien in een 

later stadium blijkt dat gegevens aangevuld of 

aangepast moeten worden kan de vergrendeling 

door BDI ongedaan worden gemaakt. Gegevens 

kun dan weer worden bewerkt. Na aanvulling of 

aanpassing van gegevens worden de dossier- en 

documentregistraties opnieuw vergrendeld. 

1.07 Selecteren dossiers die in aanmerking komen voor opname Informatieadviseur 

 

Er is in Corsa DMS momenteel nog geen apart 

kenmerk waarmee bepaald kan worden wanneer 

het dossier overgebracht kan worden. Selectie 

(van bijvoorbeeld een jaarblok) vindt plaats op 

basis van de ingevulde bewaartermijn (B) in 

combinatie met de sluitingsdatum van de 

dossiers en kenmerken van het archiefbestand 

(bijvoorbeeld VOE). 

1.08 Genereren overzicht van op te nemen dossiers Informatieadviseur 

 

Uit dit overzicht blijkt om welk bestand het gaat 

(reikwijdte, aantallen, omvang) en welke checks 

zijn uitgevoerd (en afgevinkt). Daarnaast wordt 

in het overzicht ook melding gemaakt van: 

- Bijzonderheden over vertrouwelijkheid 
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- Aanwezigheid persoonsgegevens 

- Betreft het een afzonderlijk bestand of 

een deelbestand (onderdeel groter 

geheel) 

- Welke rechten wel en welke niet 

worden overgedragen 

Het overzicht geldt als vertrekpunt voor het in te 

vullen intakedocument. 

1.09 Plannen datum van opname en melden voornemen tot 

opname / overbrenging aan Archiefinspectie 

Informatieadviseur 

 

 

1.10 Controleren op te nemen dossiers door archiefinspectie Archiefinspecteur Archiefinspecteur controleert hier vooral 

procedureel. Er wordt nagegaan of alle 

controlestappen zijn doorlopen en wat de 

resultaten en opvolgacties van de controles en 

checks zijn geweest. Met betrekking tot 

openbaarheid volgt nog een check als onderdeel 

van procedure 7, de formele overbrenging. 

 

Een aantal aspecten zijn inhoudelijk al in de 

fases voorafgaand aan dit proces of op een 

andere manier getoetst, bijvoorbeeld als 

onderdeel van het kwaliteitssysteem voor 

informatiebeheer en de inrichting van het 

bronsysteem. 

1.11 Nadere afstemming over openbaarheid en 

beschikbaarstelling van op te nemen dossiers 

Informatieadviseur, Vakspecialist, 

Manager, Archiefinspecteur en 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

Het initiatief hierbij ligt bij de Archiefvormer 

(Informatieadviseur, Vakspecialist en Manager) 
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2 Opstellen intakedocument voor opname digitaal archief in 

het e-depot  

Trigger: 

De procedure ‘Selectie en beoordeling van op te nemen digitale informatieobjecten 

en bijbehorende metadata’ is afgerond. 

 Inleiding 

Om te zorgen voor een soepel verloop van de opname van digitaal archief in het e-depot is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt door de 

archiefvormer en archiefbeheerder over welke personen worden betrokken bij de opname en welke informatieobjecten en bijhorende metadata in 

welke hoedanigheid en op welke manier worden aangeleverd en opgenomen. Deze afspraken worden vastgelegd in een intakedocument, zodat de 

verwachtingen voor iedereen helder zijn. Het intakedocument vormt de onderlegger bij de formele overbrenging. 

 

Het intakedocument bevat informatie over:  

 Contactpersonen bij de archiefvormer en archiefbeheerder (en eventueel een overzicht van overige bij het opnameproces betrokken 

personen) 

 Een beschrijving van het op te nemen digitale archief (titel, periode, aanvulling of niet, geschiedenis) 

 Een beschrijving van de archiefvormer (naam, datering, plaats, type instelling, structuur, activiteiten, geschiedenis_ 

 Het voldoen aan algemene voorwaarden t.b.v. opname en overbrenging 

 De aanwezige aggregatieniveau’s (bijvoorbeeld archief, serie, dossier, record en bestand) 

 De applicatie(s) waarin de informatieobjecten en bijbehorende metadata zijn opgeslagen 

 De wijze van export vanuit de applicatie(s) waarin de informatieobjecten en bijbehorende metadata zijn opgeslagen  

 De metadata (metadataschema’s, metadatastandaarden (TMLO/MDTO), metadatastructuur) 

 De bestandsformaten (soorten en aantallen) 

 De aanwezigheid van versleutelde bestanden 

 De aanwezigheid van digitale handtekeningen 

 De controle van de informatieobjecten op virussen, corrupte bestanden en nulbytebestanden 

 Eventueel aanwezige auteursrechten 

 Eventuele openbaarheidsbeperkingen 

 Voorwaarden rond de verwerking van persoonsgegevens 

 Eventuele aanvullende toegangsrechten 

 De wijze van aanlevering 

 Aantallen bestanden (metadata en informatieobjecten) 

 De totale omvang van het over te dragen digitale archief 
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Stap Activiteit Rolinvulling Opmerkingen 

2.01 Invullen intakedocument Projectleider opname digitaal 

archief RAN en Informatieadviseur 

 

2.02 Bespreken intakedocument Projectleider opname digitaal 

archief RAN en Informatieadviseur 

 

2.03 Beoordelen intakedocument Archiefinspecteur en projectleider 

opname digitaal archief RAN 

 

2.04 Archiveren intakedocument Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

 

2.05 Inplannen export en aanlevering SIP Informatieadviseur 
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3 Export van op te nemen digitale informatieobjecten 

en bijbehorende metadata uit het bronsysteem 

Trigger: 

De procedure ‘Opstellen intakedocument voor opname digitaal archief in het e-depot’ is 

afgerond. 

 Inleiding 

Na selectie, het opstellen van het intakedocument en een positieve beoordeling kan er een export gemaakt worden van de op te nemen digitale 

informatieobjecten en bijbehorende metadata uit het bronsysteem (Nijmegen: Corsa DMS). Voor het maken van deze export wordt gebruik gemaakt 

van de zogeheten exportmodule. 

Stap Activiteit Rolinvulling Opmerkingen 

3.01 Selectie maken van de op te nemen dossiers en 

controle selectie op volledigheid 

Informatieadviseur en Vakspecialist 

 

De selectie wordt weer gemaakt op basis van 

bewaartermijn i.c.m. sluitingsdatum dossiers en 

reikwijdte van het archiefbestand of archiefblok. 

Zie procedure 1 voor meer informatie. Deze selectie 

wordt vervolgens gecontroleerd op volledigheid 

door deze te vergelijken met de selectie die 

gemaakt is voor de Opnameovereenkomst, 

alvorens de selectie definitief wordt. 

3.02 Bepalen structuur van de export Informatieadviseur en IT-specialist  

 

Zie het document Overdrachtseisen digitaal archief. 

Momenteel (2021) kan er gekozen worden tussen 

de RIP-structuur en de Sidecarstructuur, op termijn 

komt daar ook een op MDTO gebaseerde structuur 

bij. Momenteel moet worden gekozen voor 

‘Picturae’. Er wordt dan een xml-bestand 

gegenereerd in de Sidecar-structuur. 

3.03 Bepalen locatie van de export Informatieadviseur en IT-specialist 

 

De opslaglocatie wordt afgestemd met de 

Projectleider opname digitaal archief RAN. 

3.04 Uitvoeren export Informatieadviseur en IT-specialist 

 

Bedoeld wordt het in gang zetten van de export van 

de geselecteerde informatieobjecten vanuit het 

bronsysteem naar de opgegeven exportlocatie. 

3.05 Informeren Projectleider opname digitaal archief RAN Informatieadviseur 

 

De Projectleider opname digitaal archief RAN wordt 

geïnformeerd zodra de export gereed is. 
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4 Toetsen van de export aan de Overdrachtseisen digitaal 

archief en uitvoeren proefingest 

Trigger:  

De procedure ‘Export van op te nemen digitale informatieobjecten en bijbehorende 

metadata uit het bronsysteem’ is afgerond. 

 Inleiding 

Deze procedure wordt uitgevoerd zodra er een export van digitale informatieobjecten en bijbehorende metadata aan het RAN is aangeleverd. 

 

Binnen de e-depotvoorziening worden tientallen taken uitgevoerd door scripts en open-source software (zogenaamde microservices) teneinde het 

aangeboden digitale archief te controleren op goede, toegankelijke en geordende staat én vervolgens op een juiste manier te verwerken. Deze 

microservices zijn essentieel voor de werking van de e-depotvoorziening en het beheer daarvan is dan ook onderhevig aan expliciete procedures. 

Een beschrijving hiervan valt echter buiten de scope van dit document. 

 

De proefingest wordt uitgevoerd op de testomgeving van de e-depotvoorziening, welke een koppeling heeft met de testomgeving van het 

collectiebeheersysteem van het RAN. Met het collectiebeheersysteem wordt het metadatabeheer gedaan en wordt voorzien in de 

beschikbaarstelling aan het publiek en/of functionarissen. 

 

NB Doorlooptijd van procedures 4 t/m 6 moet zo kort mogelijk te zijn i.v.m. dubbele opslag en bijbehorende kosten voor opslag/hosting. 

Stap Activiteit Rolinvulling Opmerkingen 

4.01 Controleren export inhoudelijk (is aanlevering conform 

hetgeen is aangekondigd / overeengekomen in het 

Intakedocument 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

 

4.02 Steekproef aanwezigheid metadatabestanden op alle 

aggregatieniveaus 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

 

4.03 Steekproef verplichte metadata op alle aanwezige 

aggregatieniveaus. 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

 

4.04 Controleren omvang aanlevering (aantal mappen, aantal 

bestanden etc.) 

Beheerder digitale archieven RAN  

4.05 Controleren aanwezige bestandsformaten Beheerder digitale archieven RAN  

4.06 Controleren export op aanwezigheid nul-bytebestanden Beheerder digitale archieven RAN  

4.07 Controleren op encryptie Beheerder digitale archieven RAN Zolang er geen tooling beschikbaar is die hier 

automatisch op kan controleren gebeurt dit 

d.m.v. een steekproef. 
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4.08 Indien alle controles en steekproeven een positief resultaat 

opleveren: samenstellen proefset voor een proefingest 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

 

4.09 Uitvoeren proefingest met proefset Beheerder digitale archieven RAN Voor details zie procedure 5 ‘Ingest: opname in 

de e-depotvoorziening , technische controle 

van digitale informatieobjecten en metadata’. 

4.10 Proefopname van de DIP in collectiebeheersysteem RAN en 

controle wijze van beschikbaarstelling via publieksomgeving 

RAN en/of specifieke andere toegangsmogelijkheid 

Beheerder collectiebeheersysteem 

RAN 

Voor details zie procedure 6 ‘Accorderen van 

de ingest: controle van inhoud, 

toegankelijkheid en beschikbaarheid’. 

4.11 Terugkoppelen resultaten proefingest aan de Projectleider 

opname digitaal archief RAN 

Beheerder digitale archieven RAN 

en Beheerder 

collectiebeheersysteem RAN 

 

4.12 Indien de proefingest wordt geaccepteerd door de e-

depotvoorziening en er geen andere problemen zijn 

geconstateerd: fiat geven + in gang zetten procedure 5: 

'Ingest: opname in de e-depotvoorziening' 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

 

4.13 Indien de proefingest niet wordt geaccepteerd door de e-

depotvoorziening en/of er worden andere problemen 

geconstateerd: resultaten terugkoppelen aan de 

Archiefvormer 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 
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5 Ingest: technische controle van digitale 

informatieobjecten en bijbehorende metadata en (bij 

positief resultaat) opname in het e-depot 

Trigger: 

Fiat Projectleider opname digitaal archief RAN na uitvoering procedure ‘Toetsen van 

de export aan de Overdrachtseisen digitaal archief en uitvoeren proefingest’ 

 Inleiding 

Deze procedure wordt uitgevoerd als de procedure 'toetsen van de export aan de Overdrachtseisen en uitvoeren proefingest' met goed resultaat is 

afgerond én er geen andere problemen zijn geconstateerd. De Projectleider opname digitaal archief RAN geeft bij goed resultaat opdracht tot het 

uitvoeren van het ingestproces. De ingest wordt uitgevoerd op de productieomgeving van de e-depotvoorziening. 

 

Voor de beschikbaarstelling van het opgenomen digitale archief (het doorleveren en verwerken van een DIP) is er een koppeling tussen de e-

depotvoorziening en het collectiebeheersysteem van het RAN. 

 

Als het digitale archief niet wordt geaccepteerd tijdens de ingest dan zal de Projectleider opname digitaal archief RAN de resultaten terugkoppelen 

aan de archiefvormer. Het is nog niet duidelijk welke vervolgstappen en acties daarna ondernomen worden, dit raakt het nieuw te vormen DVO 

t.o.v. regiogemeenten. Afhankelijk van de gemaakte afspraken levert het RAN wel of niet een bijdrage aan het corrigeren van de SIP om opname 

alsnog mogelijk te maken. 

 

NB Doorlooptijd van procedures 4 t/m 6 moet zo kort mogelijk te zijn i.v.m. dubbele opslag en bijbehorende kosten voor opslag/hosting. 

Stap Activiteit Rolinvulling Opmerkingen 

5.01 Plaatsen op te nemen digitale archief op de sFTP-server 

van de e-depotvoorziening  

Beheerder digitale archieven RAN  

5.02 Controleren of het op te nemen digitale archief correct 

(lees: volledig) op de sFTP-server is geplaatst 

Beheerder digitale archieven RAN  

5.03 Selecteren transfertype  Beheerder digitale archieven RAN In de e-depotvoorziening. 

5.04 Opgeven transfernaam  Beheerder digitale archieven RAN In de e-depotvoorziening; syntax 

transfernaam: ISILCODE_ARCHNR_VOLGNR 

5.05 Selecteren op te nemen digitale archief  Beheerder digitale archieven RAN In de e-depotvoorziening. 

5.06 Starten transferfase  Beheerder digitale archieven RAN In de e-depotvoorziening. 

5.07 Beoordelen resultaten transferfase Beheerder digitale archieven RAN Controleren feedback van alle microservices 

die zijn uitgevoerd tijdens de transferfase. 

5.08 Na voltooiing en goedkeuring transferfase aanmaken 

definitieve SIP 

Beheerder digitale archieven RAN In de e-depotvoorziening. 
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5.09 Starten ingestfase  Beheerder digitale archieven RAN In de e-depotvoorziening. 

5.10 Beoordelen resultaten ingestfase Beheerder digitale archieven RAN Controleren feedback van alle microservices 

die zijn uitgevoerd tijdens de ingestfase. 

5.11 Na voltooiing en goedkeuring ingestfase DIP aanmaken en 

uploaden naar DIP-server 

Beheerder digitale archieven RAN In de e-depotvoorziening. 

5.12 Na voltooiing en goedkeuring ingestfase AIP opslaan in de 

Storage-omgeving  

Beheerder digitale archieven RAN In de e-depotvoorziening. 

5.13 Controleren opgenomen AIP in de Storage-omgeving Beheerder digitale archieven RAN Controle op naamgeving, volledigheid en 

structuur. 

5.14 Terugkoppelen resultaten ingest aan de Projectleider 

opname digitaal archief RAN 

Beheerder digitale archieven RAN Indien er geen positief resultaat is behaald 

worden de resultaten geanalyseerd. 

5.15 Indien de ingest wordt geaccepteerd door de e-

depotvoorziening en er geen andere problemen zijn 

geconstateerd: in gang zetten procedure 'Accorderen van 

de ingest: controle van inhoud, toegankelijkheid en 

beschikbaarheid’. 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

 

5.16 Indien de ingest niet wordt geaccepteerd door de e-

depotvoorziening: resultaten terugkoppelen aan de 

verantwoordelijke en vervolgacties bespreken alvorens er 

opdracht wordt gegeven tot een nieuwe ingest met een 

aangepast digitaal archief. 

Projectleider opname digitaal 

archief RAN 

Afhankelijk van de gemaakte afspraken met de 

archiefvormer en de oorzaak voor het falen 

van de ingest zal het RAN ondersteunen bij het 

realiseren van een oplossing of zelf het digitale 

archief qua vorm aanpassen. 
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6 Accorderen van de ingest: controle van inhoud, 

toegankelijkheid en beschikbaarheid 

Trigger: 

De procedure ‘Ingest: technische controle van digitale informatieobjecten en 

bijbehorende metadata en (bij positief resultaat) opname in het e-depot’ is met 

positief resultaat afgerond. 

 Inleiding 

Aan de hand van deze procedure wordt gecontroleerd of de metadata en digitale informatiebestanden goed zijn opgenomen in het 

collectiebeheersysteem van het RAN en of deze door het publiek en/of functionarissen op de juiste wijze kan worden geraadpleegd. Indien 

afgesproken en/of gewenst worden de metadata nog verrijkt in het collectiebeheersysteem. Wanneer uit de controle blijkt dat het digitale archief 

correct is opgenomen, kunnen de informatieobjecten en bijbehorende metadata uit het bronsysteem in principe verwijderd worden en dient er 

een Verklaring van migratie opgesteld en ondertekend te worden. 

 

NB Verwijdering van bestanden uit het bronsysteem is niet altijd gewenst. Het in het e-depot geplaatste informatieobject is het archiefexemplaar, 

maar in andere systemen kan een presentatie-exemplaar beschikbaar worden gehouden. Dit moet worden benoemd in de Verklaring van migratie. 

 

NB Doorlooptijd van procedures 4 t/m 6 moet zo kort mogelijk te zijn i.v.m. dubbele opslag en bijbehorende kosten voor opslag/hosting. 

Stap1 Activiteit Rolinvulling Opmerkingen 

6.01 Controleren of de DIP goed is verwerkt in de 

beheeromgeving van collectiebeheersysteem RAN 

Beheerder collectiebeheersysteem 

RAN 

Controle van goede overzetting metadata en 

bestanden in het collectiebeheersysteem. 

6.02 Controleren van goede verwerking gebruiksrechten 

(auteursrecht) en openbaarheid in collectiebeheersysteem 

RAN 

Beheerder collectiebeheersysteem 

RAN 

In collectiebeheersysteem. 

6.03 Verrijken metadata en modereren geïmporteerde dossiers 

en informatieobjecten in collectiebeheersysteem RAN 

Beheerder collectiebeheersysteem 

RAN 

Indien afgesproken en/of gewenst worden de 

metadata verrijkt in het 

collectiebeheersysteem. 

6.04 Controleren van juiste toegankelijkheid 

(beschikbaarstelling) via publieksomgeving RAN 

Beheerder collectiebeheersysteem 

RAN 

Op https://regionaalarchiefnijmegen.nl en 

https://studiezaal.nijmegen.nl  

6.05 Instrueren derden over toegankelijkheid 

(beschikbaarstelling) via publieksomgeving RAN 

Beheerder collectiebeheersysteem 

RAN 

 

                                                                            
1 De stappen 6.01 t/m 6.05 worden uitgevoerd door de rol Beheerder collectiebeheersysteem RAN, onder verantwoordelijkheid van de rol Projectleider opname digitale 
archieven RAN. 

https://regionaalarchiefnijmegen.nl/
https://studiezaal.nijmegen.nl/


  

 

 

 

    

 

 19 
 

 

 

6.06 Evaluatie van de uitgevoerde ingest Projectleider opname digitale 

archieven RAN, Informatieadviseur, 

Vakspecialist en Manager 

 

6.07 Opstellen Verklaring van migratie Informatieadviseur en Projectleider 

opname digitale archieven RAN  

 

6.08 Ondertekenen en archiveren Verklaring van migratie Manager (eigenaar bronsysteem)  Volgens artikel 18 van het Nijmeegse Besluit 

informatiebeheer is de proceseigenaar 

(afdeling) verantwoordelijk voor conversie of 

migratie. 

6.09 Verwijderen geëxporteerde bestanden uit het bronsysteem Informatieadviseur, IT-specialist 

 

Verwijdering van bestanden uit het 

bronsysteem is niet altijd gewenst. Het 

archiefexemplaar zit in het e-depot maar in 

andere systemen kan een presentatie-

exemplaar beschikbaar worden gehouden. Dit 

moet worden benoemd in de Verklaring van 

migratie. 

6.10 Melden verwijdering geëxporteerde bestanden aan 

Archiefinspecteur  

Informatieadviseur en Manager 

(eigenaar bronsysteem)  

Ten behoeve van vermelding in de Verklaring 

van overbrenging door de Archiefinspecteur. 
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7 Afronding van de opname van digitaal archief in het 

e-depot: het overbrengen 

Trigger: 

De procedure ‘Accorderen van de ingest, controle van inhoud en toegankelijkheid’ 

is met positief resultaat afgerond. 

 Omdat het e-depot vooralsnog alleen gebruikt wordt als digitaal depot voor blijvend te bewaren overheidsarchieven, zal het doorlopen van alle 

procedures op dit moment standaard resulteren in een overbrenging. Daarmee wordt al het in het e-depot opgenomen archief openbaar voor 

zover dat nog niet het geval was, behoudens de archiefbestanddelen waarop openbaarheidsbeperkingen berusten. Bij een overbrenging verklaart 

de Archiefvormer dat de betreffende informatieobjecten en metadata zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en verklaart de 

Gemeentearchivaris dat de informatieobjecten en metadata in beheer zijn genomen. Voor het overbrengen van archief moet een afzonderlijke 

procedure doorlopen worden. Deze wordt hier uit beheeroogpunt niet beschreven. 

 


