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Versiebeheer 

 
Versie Datum Omschrijving wijzigingen Auteur(s)  
1.0 29-07-13 • Versie definitief 1.0 gemaakt 

• Kleine taal- en spelfouten eruit gehaald 
• N.a.v. bezwaren van Reuben Maduro (EZ) de indeling 

van 3 categorieën van rubricering op p. 52 verwijderd  

Gijsbert Kruithof  

0.7.0 13-06-13 • Opmerkingen van Reuben Maduro en Pieter Rood van 
EZ verwerkt 

Gijsbert Kruithof  

0.6.0 07-06-13 • Opmerkingen uit review sessie (03/06/2013) met 
departementen verwerkt. 

Gijsbert Kruithof  

0.5.0 22-05-13 • Opmerkingen van Erik Saaman en Petra Helwig op 
verwerking van publieke review verwerkt 

• Verstuurd aan de departementale projectleiders 
omdat niet alle departementen deel hebben kunnen 
nemen aan de publieke review 

Gijsbert Kruithof  

0.4.0 15-05-13 • Opmerkingen van publieke review verwerkt. Paul van Raaij en Gijsbert 
Kruithof 

 

0.3.1 18-04-13 • Besproken met Ordina en beheerders Nationaal 
Archief. Opmerkingen verwerkt (standaarden naar 
bijlage verplaatst, rationale aan aansluitvoorwaarden 
en paragrafen 6.2, 6.7 en 6.9 toegevoegd). 

Paul van Raaij  

0.3.0 15-04-13 • Verspreid voor de publieke review. Paul van Raaij  
0.2.3 15-04-13 • Opmerkingen uit review (08/04/2013) intern en van 

SZW bij Nationaal Archief verwerkt. 
• Managementsamenvatting en Inleiding toegevoegd. 

Paul van Raaij  

0.2.2 05-04-13 • Opmerkingen uit review (04/04/2013) met Gijsbert 
Kruithof, Petra Helwig en Erik Saaman verwerkt. 

• Opmerkingen uit review (04/04/2013) met Ralf 
Stofmeel en Pieter Verkiel van EZ verwerkt. 

• Verspreidt voor review (08/04/2013) intern bij 
Nationaal Archief en extern aan SZW. 

Paul van Raaij  

0.2.1 03-04-13 • Verspreidt voor review (04/04/2013) met Gijsbert 
Kruithof, Petra Helwig en Erik Saaman 

• Hoofdstuk 6 met archimate platen voor architecten 
toegevoegd. 

Paul van Raaij  

0.2.0 02-04-13 • Verspreidt voor review (04/04/2013) met Ralf 
Stofmeel en Pieter Verkiel van EZ. 

Paul van Raaij  

0.1.1 01-04-13 • Opmerkingen uit review (26/03/2013) verwerkt. 
• Opmerkingen Erik Saaman verwerkt. 
• Aanvullingen van Mette van Essen over informatie 

model. 
• Hoofdstuk 5 DWR-Archief intern toegevoegd. 
• Hoofdstuk 7 toegevoegd met Standaarden voor 

koppelingen. 
• Bijlagen bijgewerkt. 

Paul van Raaij  

0.0.4 12-03-13 • Structuur aangepast. 
• Diverse kleine wijzigingen. 
• Verspreidt voor review (26 maart 2013). 
• Deze versie had vanwege externe review versie 0.1.0 

Paul van Raaij  
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moeten zijn. 
0.0.3 05-03-13 • Diverse wijzigingen. 

• Plaatjes uit interne NA-presentatie toegevoegd. 
Erik Saaman  

0.0.2 15-02-13 • Inhoudsopgave aangepast na bespreking in 
werkgroep.  

• Eerste teksten ingevoegd.  

Marielle de Groot  

0.0.1 05-02-13 • Eerste versie. Op basis van versie 0.5 van het PID 
(waarin het PSA nog onderdeel was van het PID). De 
PSA is uiteindelijk geen onderdeel geworden van het 
PID. 

Erik Saaman  
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Managementsamenvatting 

Het kabinet heeft de ambitie geformuleerd om in 2015 binnen alle departementen 
digitaal documentbeheer te implementeren. Digitaal werken geeft vele 
mogelijkheden om informatie te creëren, te bewerken, te gebruiken en beschikbaar 
te stellen. Het maakt de overheid efficiënter en transparanter. 
 
Belangrijk aandachtspunt is het realiseren van digitale duurzaamheid. Een situatie 
waarin digitale documenten (in de brede zin van het woord) zo worden vastgelegd, 
bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld, dat deze ook na verloop van tijd 
raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. En tot slot moeten ze –wanneer dit 
van toepassing is - binnen de daarvoor gestelde termijn vernietigd worden. 
 
Recordfederatie 
Om dit te kunnen realiseren is er gekozen voor een geleidelijke transformatie. In 
eerste aanleg wordt in 2015 een recordfederatie gerealiseerd. Deze federatie biedt 
een centrale toegang tot alle records die in de verschillende bewaarplaatsen van 
Rijksoverheden worden bewaard. Zo lijkt het voor gebruikers feitelijk één 
bewaarplaats, zonder dat daarvoor daadwerkelijk records naar een centrale 
bewaarplaats worden verplaatst. Deze federatie geeft invulling aan de I-strategie 
(M11 - Inrichting digitale archivering Rijk). 
 
DWR-Archief 
Hoe past DWR-Archief in dit plaatje? In feite is DWR-Archief de voorziening die de 
recordfederatie realiseert. Het geeft invulling aan de ambities van het kabinet 
omtrent het realiseren van digitale duurzaamheid in 2015. Het doel van het project 
DWR-Archief is het realiseren van digitale duurzaamheid bij het Rijk, zodat wordt 
voldaan aan de eisen t.a.v. digitale archivering. DWR-Archief draagt daarmee bij aan 
een betere informatie-uitwisseling tussen rijksambtenaren en zorgt voor grotere 
transparantie en dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. 
 
Nationaal Archief 
Primaire taak van het Nationaal Archief is om de blijvend te bewaren (en 
afgehandelde) documenten over te nemen van Rijksoverheden. Als 'nationaal 
geheugen' beheert het Nationaal Archief zo de archieven van de landelijke overheid. 
Voor het beheer van het digitale archief heeft het Nationaal Archief de voorziening 
'e-Depot' ingericht. De functionaliteit die nodig is voor de diensten Metadatabank, 
Bewaren en Preserveren is al onderdeel van het e-Depot. Het e-Depot komt zo voor 
hergebruik in aanmerking en wordt door het project DWR-Archief zo ingericht, dat 
deze ook gebruikt kan worden voor het beheer van alle digitale records van het Rijk.  
De dienstverlening van het Nationaal Archief en het e-Depot wordt hiermee 
opgerekt. 
 
Meest basale functies van DWR-Archief 
DWR-Archief maakt gebruik van het e-Depot. Zo wordt centrale toegang tot alle 
documenten in de verschillende aangesloten digitale bewaarplaatsen van het Rijk 
mogelijk gemaakt. De meest principale diensten van DWR-Archief zijn: 

Metadatabank 
De dienst Metadatabank regelt de centrale registratie van alle records binnen de 
federatie. Tot de functionaliteit van de metadatabank behoort in ieder geval: 

• Het verzamelen en registreren van de metadata van de records in de 
aangesloten bewaarplaatsen. 

• Conversie van de ontvangen metadata naar een standaard metadataschema, 
gebaseerd op het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid. 
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• Doorleveren van gegevens over records aan andere systemen die op basis 
daarvan eigen dienstverlening aanbieden. In het bijzonder DWR-Zoeken en 
een nog nader te bepalen open data portaal. 

Bewaren 
Functionaliteit voor het bewaren en beheren van records. Departementen kunnen 
hier records in bewaring geven. De departementen bepalen zelf welke records in 
DWR-Archief, dan wel in een eigen departementaal systeem worden bewaard. Tot 
de functionaliteiten behoord in ieder geval: 

• Importfunctie voor het opnemen en bewaren van records. 
• Vernietigen van records als bewaartermijn verstreken is. 
• Overbrengen van blijvend te bewaren records van zorgdragerschap naar het 

Nationaal Archief. 

Preserveren 
Conversie van bestanden in de federatie, zodanig dat alle belanghebbenden het 
bestand kunnen lezen, zonder dat daarbij informatie verloren gaat. Tot de 
functionaliteit behoort in ieder geval: 

• Vaststellen van het bestandsformaat van documenten door een controle op 
de inhoud. 

• Conversie van bestanden naar een standaard of gangbaar formaat. Bij 
voorkeur wordt er naar een standaard formaat geconverteerd.  

• Monitoring of de bestanden nog steeds leesbaar zijn. 

Transformeren metadata1 
Deze dienst van DWR-Archief betreft het geautomatiseerd aanvullen of aanpassen 
van de metadata in de metadatabank. Dit op basis van een eenduidige specificatie 
van transformatieregels die door de zorgdrager zijn aangeleverd. Transformaties 
kunnen onder andere gebruikt worden als metadata niet voldoet aan de geldende 
standaarden of aangepast moet worden bij overdracht tussen bewaarplaatsen. In 
het bijzonder kan een transformatie gebruikt worden voor het automatisch invullen 
of aanpassen van bewaartermijnen of bij het aanpassen van metadatawaarden bij 
een departementoverstijgende reorganisatie. Merk op dat alleen transformaties 
mogelijk zijn die geautomatiseerd kunnen worden. De zorgdrager bepaald daarbij de 
transformatieregels en DWR-Archief voert ze uit.  
 
Aansluiten op DWR-Archief 
Om op DWR-Archief te kunnen aansluiten moeten diverse koppelingen met 
bewaarplaatsen van zorgdragers, de zoekfunctionaliteit van DWR-Zoeken en het 
presenteren van zoekresultaten worden gerealiseerd (zie onderstaande figuur).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Deze dienst werd in de PID selecteren genoemd. Selecteren is één van de mogelijke toepassingen van 
transformeren. 

e-Depot 
 
(Blijvend  
  Bewaren) 

DWR-Zoeken 

Bewaarplaaten 
Zorgdragers 

Presenteren 

DWR-Archief 
 

(In bewaring 
gegeven) 
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Consequenties voor departementen 
Om de bewaarplaatsen op DWR-Archief aan te sluiten moeten zorgdragers een 
aantal voorzieningen treffen. De volgende services moeten door de zorgdragers bij 
het aansluiten op DWR-Archief worden gerealiseerd: 
 
• Exportservice 

Met deze service worden records (documenten met metadata) vanuit de 
bewaarplaats van de zorgdrager geleverd aan DWR-Archief. Export gebeurt op 
basis van ‘Push’, wat betekent dat de zorgdrager initiatief neemt. De bij het 
document behorende metadata wordt uitgewisseld volgens het 
gedocumenteerde schema van de bewaarplaats bij de zorgdrager. 

 
• Metadataservice 

Een service waarmee DWR-Archief metadata van de bewaarde records opvraagt 
bij de bewaarplaats van de zorgdrager. Dit wordt ook wel harvesting genoemd. 
Het is een ‘Pull’ mechanisme, waarbij DWR-Archief het initiatief neemt. De 
metadata wordt uitgewisseld volgens het gedocumenteerde schema van de 
bewaarplaats van de zorgdrager. 

 
• Documentservice 

De Documentservice is een service voor het opvragen en beschikbaar stellen 
van bestanden uit een bewaarplaats van de zorgdrager. Dit loopt via een bij een 
record behorende verwijzing, die in de metadatabank van DWR-Archief is 
opgenomen. Deze service kan bijvoorbeeld worden ingezet voor: 
o Het presenteren van een document aan een gebruiker, bijvoorbeeld na een 

zoekopdracht via DWR-Zoeken.  
o Het tijdelijk opvragen en beschikbaar stellen van bestanden uit een 

bewaarplaats van een zorgdrager aan DWR-Archief, met als doel het 
verrijken van technische metadata van in bewaring zijnde documenten bij 
de zorgdrager. Deze service wordt gebruikt in combinatie met de 
Metadataservice. Na het verrijken van metadata wordt het document in 
DWR-Archief verwijderd. 

 
• Groepenservice 

Een service die op basis van een identiteitsnummer (idealiter het RIN) aan DWR-
Archief teruggeeft tot welke groepen een gebruiker behoort. Deze groepen en 
rechten moeten corresponderen met de groepen en rechten die zijn vastgelegd 
in de metadata van documenten. Dan kan worden gecontroleerd of gebruikers 
zijn geautoriseerd. 

 
Consequenties voor het Nationaal Archief 
Om zorgdragers op DWR-Archief te kunnen aansluiten moet het Nationaal Archief 
binnen het e-Depot ook een aantal voorzieningen realiseren. De door DWR-Archief te 
realiseren services zijn: 
 
• Documentservice 

Een service voor het opvragen en beschikbaar stellen van bestanden uit DWR-
Archief. Deze levering loopt via een verwijzing uit de metadatabank van DWR-
Archief en wordt gebruikt om zoekresultaten via DWR-Zoeken aan gebruikers te 
presenteren. 

 
• Exportservice 

Er is ook een exportservice die records vanuit DWR-Archief terug kan leveren 
aan zorgdragers. Dit is een wens van zorgdragers bijvoorbeeld bij het 
verplaatsen van records tussen zorgdragers bij departementale herindelingen.  
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• Overbrengservice 
Met de Overbrengservice worden records die al zijn opgenomen in DWR-Archief 
juridisch overgebracht van de zorgdrager naar het Nationaal Archief. Met 
overbrenging wordt de minister van OCW de archiefwettelijke zorgdrager van de 
records. 

 
• Beheerservice 

Met de Beheerservice kunnen archiefbeheerders van de zorgdrager beheer 
blijven uitvoeren op de inhoudelijke metadata van de in bewaring gegeven 
records. Beheer via deze service kan alleen plaatsvinden wanneer de records 
(dus document plus metadata) bij DWR-Archief in bewaring zijn gegeven en niet 
meer bij de zorgdrager aanwezig zijn. Dus na een export. Beheer op 
documenten is via deze service uitgesloten. 

 
Eis vanuit DWR-Zoeken 
Vanuit DWR-Zoeken is het belangrijk dat de zoekfunctionaliteit toegang heeft tot de 
metadatabank van DWR-Archief. Namelijk zo heeft DWR-Zoeken toegang tot de 
verwijzingen naar waar gezochte documenten staan. Dit kan in DWR-Archief zelf of 
in de bewaarplaats van de zorgdrager zijn. Daarnaast heeft DWR-Zoeken toegang 
tot de toegangsautorisaties die op documenten van toepassing zijn. DWR-Zoeken 
eist daarom van DWR-Archief dat de metadata van de records: 

• verwijzingen bevatten naar de bewaarplaats waar het document is 
opgeslagen. 

• autorisaties bevatten. Zoekresultaten kunnen dan in DWR-Archief worden 
gefilterd, voordat ze aan gebruikers worden gepresenteerd. 

 
Uitgangspunten bij aansluiten op DWR-Archief 
Bij het opstellen van de PSA zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd die van 
belang zijn bij de realisatie van DWR-Archief. Het betreft de uitgangspunten: 
 
De koppeling van DWR-Archief naar de zorgdrager is ‘READ ONLY’  
De koppeling van DWR-Archief naar de zorgdrager is ‘READ ONLY’. Wijzigingen aan 
metadata en/of documenten zijn vanuit DWR-Archief niet mogelijk. Zorgdragers zijn 
verantwoordelijk voor de inhoud van records. Records kunnen daarom alleen door 
de zorgdrager bij de bron worden aangepast. 
 
Zorgdragers hebben hun dossiers op orde 
Zorgdragers hebben hun dossiers op orde bij het in bewaring gegeven van records 
bij DWR-Archief. Dit betekent dat er voor elk bestand een record is met de 
benodigde metadata.  
 
Er zijn afspraken over metadatamapping 
Er zijn afspraken gemaakt over de vertaling van velden in het metadatamodel van 
de zorgdrager naar het metamodel (MeDuSa) van het Nationaal Archief. Dit wordt 
metadatamapping genoemd. Op basis van deze afspraken kan conversie 
plaatsvinden tussen de metadatamodellen bij de import en export van metadata 
tussen zorgdragers en het Nationaal Archief 
 
DWR-Archief vernietigt alleen records op basis van bewaartermijnen 
Vernietiging van records geschiedt uitsluitend na het doorlopen van de 
vernietigingsprocedure en goedkeuring door of namens de zorgdrager. DWR-Archief 
vernietigt in bewaring gegeven records alleen op basis van door de zorgdragers 
aangeven bewaartermijnen in de metadata. DWR-Archief vernietigt alleen in 
bewaring gegeven records, die niet meer bij de zorgdragers aanwezig zijn. Staan de 
documenten nog wel bij de zorgdrager, dan kan DWR-Archief alleen signaleren dat 
de records bij de zorgdrager vernietigd moeten worden. 
 
De autorisatie van gebruikers en documenten is geregeld 
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De identificatie en authenticatie van gebruikers (wie is een gebruiker) en de 
autorisatie (van welke groepen is de gebruiker lid en welke toegangsrechten zijn 
hieraan verbonden) van gebruikers is geregeld en gebeurt op basis van de 
geauthentiseerde identiteit. Daarnaast is de autorisatie van gebruikersgroepen op 
document niveau bij de bron geregeld. Dit heeft DWR-Archief nodig om 
geautoriseerde toegang te kunnen verlenen. 
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1 Inleiding 

1.1 Project Start Architectuur 
Dit document heeft de titel van Project Start Architectuur (PSA) meegekregen. Een 
PSA is een architectuurinstrument voor een project om structuur en richting te 
geven aan vernieuwing. Zo wordt geborgd dat een project voldoet aan een aantal 
voorgeschreven randvoorwaarden. De PSA is daarmee vooral kaderstellend en geeft 
een globaal inzicht in de context van de te (door)ontwikkelen voorziening en de 
samenhang met de bestaande diensten en voorzieningen.  
 
Het omvat de voor het project geldende kaders, afspraken, principes, richtlijnen, 
standaarden en normen en schetst de implicaties van deze kaders voor de 
voorziening, zodat de essentie door de betrokkenen snel kan worden doorgrond. 
Hoofddoelen van de PSA zijn: 

• Ondersteuning van de besluitvorming voorafgaand aan het 
project/programma (gericht op adviseurs en beslissers).  

• Kader stellend voor architecten en ontwikkelaars tijdens de uitvoering van 
het project. 

 
De PSA richt zich geheel op de context van de voorziening en wat die voorziening 
functioneel aan de e-Overheid bijdraagt. De (architectuur van de) voorziening zelf 
wordt beschouwd als een “black box”.  
Voor het geval reeds zicht moet worden gegeven in de belangrijkste inrichtings-
beslissingen t.a.v. de voorziening, dan wordt aanvullend op de PSA een eerste versie 
van de architectuur van de voorziening opgesteld. Dat is een separaat architectuur-
product, waarin wordt beschreven hoe de voorziening werkt.  
 
Deze PSA is een initiële architectuur die door de ervaringen in de werkpakketten 
verder zal worden uitgewerkt en bijgesteld in een Solution Architecture van DWR-
Archief. De uitgangspunten in deze PSA zijn niet in beton gegoten maar bedoeld als 
startpunt voor de ontwikkeling van DWR-Archief. Als er in de loop van het proces 
uitgangspunten zodanig wijzigen dat het een significante afwijking is van de PSA, zal 
het voorgelegd worden aan de stuurgroep en zal de Product Board om advies 
worden gevraagd. (In de Product Board hebben vertegenwoordigers van de 
departementen en het Nationaal Archief zitting). 

1.2 Doel en doelgroep 
Wanneer dit document wordt gelezen zal direct opvallen dat het meer betreft dan 
wat er hierboven is gedefinieerd als PSA. Het document is zeker niet kort en bondig 
en beschrijft meer dan alleen maar de “black box”. Het document beschrijft wel 
degelijk ook de werking van de voorziening zelf en heeft daarmee meer het karakter 
van een eerste versie van de architectuur van de voorziening. Het is daarmee meer 
dan een PSA. 
 
Dit is zo ontstaan door de vraag die het project aan de architecten heeft gesteld. Op 
basis van dit document moet al een aanzet worden gegeven aan het daadwerkelijk 
gaan realiseren van DWR-Archief. Besloten is daarom om in dit document een initiële 
architectuur voor DWR-Archief te beschrijven, waarbij de managementsamenvatting 
meer het karakter krijgt van wat er in de PSA zou moeten staan. 
 
De managementsamenvatting beschrijft daarmee kort en bondig de context van 
DWR-Archief, dringt door tot de essentie van de voorziening en richt zich vooral op 
bestuurders en besluitvormers. 
De rest van het document beschrijft meer gedetailleerd de initiële architectuur van 
de voorziening en richt zich vooral tot de stuurgroep, het projectteam, de 
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architecten, applicatiebeheerders en de softwareontwikkelaars die het project gaan 
realiseren. 

1.3 Proces 
Bij het opstellen van dit document heeft er gaande weg afstemming plaatsgevonden 
met betrokken partijen. Naast afstemming bij het Nationaal Archief intern, heeft er 
ook een informele – en publieke review plaatsgevonden. In de informele review zijn 
vertegenwoordigers van de eerste vijf aan te sluiten departementen (EZ, BZK, SZW, 
Fin en OCW) en DWR-Zoeken betrokken geweest. Bij de publieke review is er een 
oproep gedaan aan alle architecten die lid van de LinkedIn groep Rijksarchitecten 
zijn. Alle vijf departementen die deelnemen aan het project DWR-Archief hebben in 
laatste reviewronde hun akkoord gegeven op de PSA zoals die nu is. Er is ook een 
bijeenkomst geweest met de applicatiebeheerder (Ordina). Tot slot is de PSA 
getoetst a.d.h.v. de architectuurprincipes van NORA 3.0. 
 
Na goedkeuring van dit document door de "Stuurgroep DWR-Archief" en de 
opdrachtgever zijn de kaders en context van de voorziening bekend. Bij het project 
zijn zo de randvoorwaarden bekend, waarmee het project rekening moet houden bij 
de uitvoering en realisatie. Daarnaast is bij de aan te sluiten zorgdragers bekend 
wat zij van DWR-Archief kunnen verwachten en wat zij zelf zullen moeten realiseren 
om te kunnen aansluiten op de voorziening. 
 
Daarna wordt de goedgekeurde PSA ter advies voorgelegd aan de "programmaraad 
DWR-Documentdiensten" en de "subcommissie Generieke Infrastructuur". Deze 
organen wordt gevraagd de PSA te beoordelen op de samenhang met andere 
departementale en rijksbrede ontwikkelingen. Verder zullen ook de 
Rijksarchitectuurboard, de subcommissie architectuur en standaarden en de ICCIO 
in de besluitvorming worden betrokken. 
 
Voorlopig sluiten er vijf departement (EZ, BZK, SZW, Fin en OCW) aan op DWR-
Archief. Potentieel kunnen alle Rijksoverheidsorganisaties aansluiten en de meeste 
departementen hebben al aangegeven hiertoe bereid te zijn. Met deze aanpassing 
van reikwijdte en de voorgenomen generieke status in het oog, zal in de loop van 
2014 worden bepaald in hoeverre DWR-Archief daadwerkelijk een generieke 
bouwsteen voor het Rijk is. Hiertoe zal de Rijksarchitectuurboard om advies worden 
gevraagd. Ook zal een GIETA-toets hierover t.z.t. uitsluitsel geven. De uitkomsten 
van deze toets en het advies van de Architectuurboard zullen dan aan de ICCIO en 
de ICBR worden voorgelegd. 
 
Gedurende de loop van het project DWR-Archief zal de PSA in overleg met de 
departementen verder aangepast en ontwikkeld worden tot een definitieve Solution 
Architecture. Ook de technische architectuur van DWR-Archief zal hier onderdeel van 
uitmaken. 

1.4 Leeswijzer 
Het document is in eerste instantie beschreven vanuit een "black box" 
(hoofdstukken 3 en 4). In deze hoofdstukken wordt vooral de dienstverlening van 
DWR-Archief en relaties met de omgeving beschreven. Deze hoofdstukken zijn 
vooral interessant voor de aan te sluiten zorgdragers. In de hoofdstukken 5 en 6 
wordt ingegaan hoe de voorziening DWR-Archief werkt. Hier wordt het document al 
specifiek over hoe de voorziening werkt. Deze hoofdstukken zijn vooral interessant 
voor architecten, applicatiebeheerders en ontwikkelaars. De hoofdstukken 7, 8 en 9 
richten zich meer specifiek op de standaarden van de informatie-uitwisseling, 
beveiligingsvraagstukken en het beheer van DWR-Archief als voorziening. 
 
Hoofdstuk 2: Projectbeschrijving 
Bevat de managementsamenvatting van het PID. De lezer die het PID al kent kan 
dit hoofdstuk overslaan. 
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Hoofdstuk 3: DWR-Achief in context 
Een algemene beschrijving van de context van DWR-Archief. De meest basale 
begrippen en functies rondom de voorziening worden besproken. 
 
Hoofdstuk 4: Informatie in DWR-Archief 
In dit hoofdstuk wordt de informatie architectuur van DWR-Archief besproken. 
Zaken als welke informatie in DWR-Archief zit, de relaties met de aan te sluiten 
zorgdragers en de te realiseren voorzieningen (services) door de zorgdragers en 
DWR-Archief komen aan bod. 
 
Hoofdstuk 5: De werking van DWR-Archief 
Hoofdstuk 5 beschrijft DWR-Archief de werking van DWR-Archief.  
 
Hoofdstuk 6: Gedetailleerde architectuur in Archimate  
De werking van DWR-Archief en de relatie met aan te sluiten partijen wordt in 
hoofdstuk 6 gedetailleerd uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
architectuurtaal Archimate. Dit hoofdstuk is nadrukkelijk bedoeld voor specialisten. 
Bestuurders en de leden van de stuurgroep kunnen dit hoofdstuk overslaan. 
 
Hoofdstuk 7: Beveiliging 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten besproken, die betrekking hebben 
op de beveiliging. 
 
Hoofdstuk 8: Beheer 
De verschillende beheervormen op de applicatie van DWR-Archief binnen het 
Nationaal Archief worden besproken. 
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2 Projectbeschrijving 

Het doel van het project DWR-Archief is het realiseren van digitale duurzaamheid bij 
het Rijk, zodat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van digitale archivering 
gesteld in beleid en wet- en regelgeving. DWR-Archief draagt daarmee bij aan 
betere informatie-uitwisseling tussen rijksambtenaren en zorgt voor grotere 
transparantie van de overheid voor burgers en bedrijven. Het PID van DWR-Archief 
is december 2012 vastgesteld door de stuurgroep DWR-Archief2. 

2.1 Uitdaging 
Het Rijk heeft zich tot doel gesteld om in 2015 volledig digitaal te werken. Dat 
betekent dat de formele rol van papieren documenten overgenomen wordt door 
digitale documenten. Een deel van deze digitale documenten moet zorgvuldig 
gearchiveerd worden, zoals dat voor papieren documenten ook het geval was. Op 
grond van de Archiefwet zijn overheidsorganen namelijk verplicht “de onder hen 
berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te 
brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de 
daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.”  
 
Daarvoor geldt een aantal voorwaarden:  
• Alle belanghebbenden kunnen - voor zover ze daar rechten toe hebben - 

gezochte document eenvoudig vinden. 
• Documenten zijn en blijven goed leesbaar in gangbare (bij voorkeur standaard) 

formaten.  
• Documenten zijn voorzien van zogenaamde metagegevens die de context van het 

document beschrijven.  
• Documenten worden tijdig vernietigd: niet te vroeg en niet te laat.  
 
De manier waarop digitale documenten nu bewaard worden, voldoet over het 
algemeen niet aan deze voorwaarden. De Rijksarchiefinspectie luidde in 2005 de 
noodklok: “In sneltreinvaart ontstaat een gat in ons collectieve geheugen, omdat 
digitale informatie vaak onvoldoende zorgvuldig bewaard wordt. Dat is niet alleen 
een probleem voor de generaties na ons, maar ook voor overheidsorganisaties die 
over een professionele bedrijfsvoering moeten kunnen beschikken en zich over hun 
daden moeten kunnen verantwoorden.” Na 2005 zijn regelmatig onderzoeken 
verschenen waaruit blijkt dat deze situatie nog steeds geldt. 

2.2 Aanleiding 
Het Nationaal Archief beschikt sinds enkele jaren over het e-Depot als voorziening 
voor het bewaren van digitale documenten onder zijn beheer. Dit betreft 
afgehandelde en blijvend te bewaren documenten waarvan het zorgdragerschap in 
het kader van de Archiefwet formeel en juridisch is overgedragen aan de minister 
van OCW. Op dit moment zijn nog geen digitale documenten vanuit het Rijk 
overgedragen aan het e-Depot (voor de overbrenging blijvend te bewaren materiaal 
naar het Nationaal Archief geldt een wettelijke termijn van twintig jaar). 
 

2 De projectbeschrijving in dit hoofdstuk is overgenomen uit het PID versie 1.0. Er zijn naar aanleiding van het 
opstellen van de PSA wijzigingen ten opzichte van het PID. Dit betreft met name de naam van de dienst 
Selecteren die is veranderd in Transformeren. Deze wijzigingen zullen nog overgenomen worden in een nieuwe 
versie van het PID. 
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Een aantal departementen heeft het Nationaal Archief verzocht om het e-Depot ook 
beschikbaar te stellen voor het beheer van documenten die nog onder de 
verantwoordelijkheid van de departementen vallen; dus niet-afgehandelde en/of 
tijdelijk te bewaren documenten. Het project DWR-Archief betreft de gevraagde 
uitbreiding van de toepassing van het e-Depot: het beheer van alle digitale 
documenten van het Rijk tot vernietiging of overbrenging naar het Nationaal Archief, 
zodat voor al deze documenten aan de eisen van de Archiefwet wordt voldaan. 
In het Implementatieplan I-strategie Rijk 2012-2015 is bepaald dat DWR-Archief de 
rijksbrede generieke voorziening wordt voor digitale archivering.  

2.3 Doel 
Het doel van het project DWR-Archief is het realiseren van digitale duurzaamheid bij 
het Rijk, zodat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van digitale archivering 
gesteld in beleid en wet- en regelgeving. DWR-Archief draagt daarmee bij aan 
betere informatie-uitwisseling tussen rijksambtenaren en zorgt voor grotere 
transparantie van de overheid voor burgers en bedrijven. 

2.4 Opzet DWR Archief 
Niet alle records van het Rijk zullen bewaard en beheerd worden in DWR-Archief. De 
huidige ICT-infrastructuur van de departementen vereist namelijk dat een deel van 
de records nog beschikbaar zijn binnen de eigen systemen, omdat ze daar nog in 
een of andere vorm behandeld of gebruikt worden. Deze departementaal opgeslagen 
records worden binnen DWR-Archief geregistreerd in een zogenaamde 
metadatabank. Van daaruit worden de benodigde beheeracties op afstand 
uitgevoerd (in aanvulling op de beheeracties binnen het departementaal systeem). 
 
Hiermee realiseert DWR-Archief een zogenaamde federatie van bewaarplaatsen. 
Deze federatie biedt een centrale toegang tot alle records in de verschillende 
aangesloten bewaarplaatsen. Het lijkt alsof de federatie één centrale bewaarplaats 
is, maar de records worden niet daadwerkelijk op een centrale plaats bewaard. De 
aangesloten bewaarplaatsen bieden daarvoor een koppelvlak waarmee DWR-Archief 
de records kan benaderen, zodat DWR-Archief toegang heeft tot alle records van de 
departementen, ongeacht de beheerfase waarin deze verkeren. 

2.5 Resultaten 
Het project DWR-Archief richt de bestaande voorziening e-Depot van het Nationaal 
Archief zo in, dat deze gebruikt kan worden voor het beheer van alle digitale records 
van het Rijk, biedt de bijbehorende implementatieondersteuning en de 
beheerorganisatie.  
 
De belangrijkste functionaliteiten van DWR-Archief zijn:  
• Bewaren: Departementen kunnen records bij DWR-Archief in bewaring geven. 

De departementen bepalen zelf welke records in DWR-Archief bewaard worden, 
en welke in een eigen departementaal systeem. 

• Metadatabank: Centrale registratie van alle records binnen de federatie. Hier 
vindt conversie (naar standaard formaat), controle en monitoring van metadata 
plaats. Gegevens over records worden vanuit de metadatabank doorgeleverd 
aan andere rijksbrede voorzieningen. In het bijzonder aan DWR-Zoeken en het 
Rijks open dataportaal. Via deze generieke voorzieningen kunnen medewerkers, 
burgers en bedrijven records in de metadatabank vinden en inzien (voor zover 
ze daar recht toe hebben). 

• Preserveren: Conversie van bestanden in de federatie naar gangbare (bij 
voorkeur standaard) formaten. Daardoor kunnen alle belanghebbenden het 
bestand nu en in de toekomst lezen, zonder dat informatie verloren is gegaan. 
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• Transformeren3: Deze dienst van DWR-Archief betreft het geautomatiseerd 
aanvullen of aanpassen van de metadata in de metadatabank. Selectie van te 
vernietigen records binnen de federatie op basis van met de departementen af 
te stemmen selectiecriteria (de zogenaamde selectielijsten), is een van de 
mogelijke toepassingen. 

 
Met implementatieondersteuning staat het project de departementen bij met 
informatie, advies en planning bij het implementeren (aansluiten) van DWR-Archief 
binnen de bestaande departementale processen en systemen. 

2.6 Opdrachtgever en opdrachtnemer 
DWR-Archief start met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke voorziening 
voor de vijf departementen BZK, Financiën, SZW, EZ en OCW. De intentie is deze 
tot een generieke voorziening voor alle departementen en de Hoge Colleges van 
Staat door te ontwikkelen.  
 
De opdrachtgever voor DWR-Archief is de CIO van EZ, namens de directeuren 
Bedrijfsvoering van de vijf deelnemende departementen. Na vaststelling van de 
generieke status van DWR-Archief, zal dit namens de CIO-Rijk zijn. DWR-Archief 
wordt getrokken door het Nationaal Archief als opdrachtnemer, tevens de beoogd 
functioneel beheerder van de op te leveren resultaten. De deelnemende 
departementen en de opdrachtnemer zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep die 
het beslisorgaan vormt van het project. 
 
Het project DWR-Archief is onderdeel van het programma DWR-Documentdiensten, 
dat zorgt voor de coördinatie van alle projecten uit de I-strategie die te maken 
hebben met het beheer van digitale documenten. 

2.7 Zorgdragerschap 
DWR-Archief brengt geen verandering in de verantwoordelijkheid die de 
departementen hebben als zorgdragers voor documenten. Het Nationaal Archief is 
verantwoordelijk voor het beheer van de voorziening DWR-Archief, niet voor het 
inhoudelijk beheer van de records (documenten plus metadata). In het bijzonder 
betekent dit dat departementen zelf zorg dragen voor de volledige en correcte 
vastlegging van metadata en het ontwikkelen van selectielijsten op basis waarvan 
bepaald kan worden welke records voor vernietiging in aanmerking komen. De 
Minister van OCW is als zorgdrager volledig verantwoordelijk voor de records die 
voor blijvende bewaring formeel zijn overgebracht naar het Nationaal Archief. 

2.8 Business case 
De business case van DWR-Archief is gebaseerd op het uitgangspunt dat alle 
departementen nog maatregelen moeten nemen om digitale archivering conform de 
Archiefwet te realiseren. Hergebruik van de functionaliteit van het e-Depot en het 
gezamenlijk uitvoeren van implementatieondersteuning is goedkoper dan het 
uitvoeren van maatregelen per individueel departement. Dit levert al een bescheiden 
besparing op bij de deelname van de vijf departementen. Deze besparing loopt snel 
op als ook de overige departementen en de Hoge Colleges van staat gebruik maken 
van DWR-Archief. 

3 In de Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid en het PID heette deze dienst Selecteren. Selecteren is een van de 
mogelijke toepassingen van deze dienst. 
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Het PID4 bevat een algemene inschatting van de business case voor departementen. 
De uitgangssituatie verschilt echter sterk per departement. Aan het begin van het 
project wordt de specifieke business case per departement uitgewerkt in een 
aansluitplan. Elk aansluitplan bevat ook de planning en overzicht van activiteiten 
voor het aansluiten van het betreffende departement. 

2.9 Gefaseerde projectaanpak 
De PID bevat een globale beschrijving van de beoogde resultaten. Deze wordt 
gedurende het project verder uitgewerkt in een aantal werkpakketten. Die 
werkpakketten worden met een eigen plan van aanpak vooraf ter goedkeuring 
voorgelegd aan de opdrachtgever en stuurgroep. Dit biedt de mogelijkheid tussen de 
werkpakketen de beoogde projectresultaten bij te stellen en het project zo nodig te 
beperken in scope. Architectuurproducten maken onderdeel uit van de 
werkpakketten. 
 

4 Project Initiatiedocument DWR Archief (2012), vastgesteld door de stuurgroep DWR-Archief,  [link document in 
samenwerkruimte. 
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3 DWR-Archief in context 

De overheid heeft als primaire taak om te zorgen voor een veilige, leefbare 
samenleving. Dat doet het door richting te geven, vergunningen en subsidies te 
verlenen, uitkeringen te verstrekken, wegen te beheren, regels te handhaven, etc. 
Bij het tot stand komen van deze taken wordt in de ondersteunde processen veel 
gedocumenteerd en aan dossiervorming gedaan. Zo wordt het reilen en zeilen van 
de overheid vastgelegd en kan verantwoording worden afgelegd aan de 
samenleving. Zo wordt transparantie bereikt in het functioneren van de overheid. 

3.1 Levensfasen van een document 
Documenten5 doorlopen verschillende stadia vanaf het 
aanmaken, het in behandeling zijn en het bewaren. Sommige 
van die documenten komen uiteindelijk in aanmerking voor 
blijvende bewaring om ze zo als cultureel erfgoed veilig te 
stellen voor toekomstige generaties. De overige documenten 
worden na een voorgeschreven bewaartermijn vernietigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1: Levensfasen van documenten 
 
Tegenwoordig verloopt dit proces veelvuldig digitaal. Het Rijk heeft zichzelf zelfs tot 
doel gesteld om in 2015 volledig digitaal te werken (DWR-Docs). Dit stelt nieuwe 
eisen aan de wijze van archiveren en is een grote uitdaging. Vooral ook omdat de 
wens is uitgesproken om de bewaarfunctie bij het Rijk meer in gezamenlijkheid op 
te pakken. Dit betreft dan niet alleen voor de blijvende bewaarfunctie die wettelijk 
bij het Nationaal Archief is belegd, maar betreft ook de tijdelijke bewaarfuncties die 
nu bij de archieven van de zorgdragers (departementen) zijn belegd. 

3.2 Taak en dienstverlening van het Nationaal Archief 
Als 'nationaal geheugen' beheert het Nationaal Archief de archieven van de 
landelijke overheid. Daarnaast worden ook de archieven van maatschappelijke 
organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest) 
beheerd. Belangrijkste taak van het Nationaal Archief is het toegankelijk houden van 
de informatievoorziening op het gebied van het culturele erfgoed. Dit uit zich in twee 
belangrijke diensten: 

• Het duurzaam selecteren en bewaren van cultureel erfgoed. 
• Het (digitaal) presenteren en toegankelijk maken/houden van cultureel 

erfgoed aan het publiek. 

3.3 Huidige situatie  
Zorgdragers6 zijn functioneel en inhoudelijk 
verantwoordelijk voor de eigen archieven. Hiervoor 
heeft ieder departement een papieren archief, maar  

5 NEN-ISO 15489.1 | 2001 
6 Bron: Archiefwet 1995, artt. 1, lid d, 23, 27, 30, 35, 40 en 41 
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is er ook een digitale variant in de vorm van een DMS/RMS7. In het project DWR-
Docs is afgesproken dat er voor digitale documenten in werkprocessen bij 
departementen standaard platformen (eDocs, FileNet, TRIM) worden gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.2: Doel DWR-Docs in huidige situatie. Uniforme inrichting in DWR-Docs platformen 

eDocs, FileNet en TRIM 
 
Het project DWR-Docs is voornemens om dit in 2015 te 
realiseren, zodat werkprocessen ieder voor zich meer 
uniform en digitaal zijn geïmplementeerd. Het betreft 
diensten zoals het aanmaken en behandelen (verzenden, 
ontvangen, publiceren, recenseren, controleren en 
goedkeuren) van records8. 
 
Taak van het Nationaal Archief is om aan het einde van de documentketen - na een 
afgesproken termijn - de blijvend te bewaren documenten over te nemen van de 
zorgdragers. Het zorgdragerschap wordt dan overgedragen van de zorgdrager aan 
de minister van OCW. De bestanden worden overgebracht naar het Nationaal 
Archief.  
 
Door het project DWR-Archief wordt de dienstverlening van het Nationaal Archief 
opgerekt. Aan het Nationaal Archief wordt gevraagd een voorziening te creëren, 
waarmee documenten binnen de Rijksoverheid over en weer toegankelijk worden 
gemaakt over de hele documentketen. Zorgdragers blijven hierbij functioneel en 
inhoudelijk wel verantwoordelijk voor de eigen archieven. Dit verandert door DWR-
Archief niet. 

3.4 Meest basale bedrijfsfuncties voor documenten 
In figuur 3.3 zijn de meest basale bedrijfsfuncties geschetst gedurende de lifecycle 
van documenten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het domein van de 
zorgdrager en het domein van het Nationaal Archief. 

7 Document - en Record Management Systemen (volgens DWR-Docs de platformen eDocs, Filenet en TRIM) 
8 Een record wordt, in aansluiting op de Archiefwet 1995, NEN 2082 en de Baseline Informatiehuishouding 
Rijksoverheid, gedefinieerd als “Informatieobject, ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metagegevens 
ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken en bewaard om te 
voldoen aan wettelijke en/of administratieve en/of maatschappelijke behoeften”. 
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Figuur 3.3: Bedrijfsfuncties tijdens de levensloop van een document. 
 
Met DWR-Archief wordt een plek gecreëerd die centrale 
toegang mogelijk maakt tot alle documenten in de 
verschillende aangesloten digitale bewaarplaatsen9. Het 
bereik van DWR-Archief ligt in het domein van zowel de 
zorgdragers als het Nationaal Archief. 

3.5 Diensten DWR-Archief 
Hieronder zijn de meest principale diensten (of bedrijfsfuncties) genoemd, die DWR-
Archief gaat leveren.  
Door de tekst heen zijn uitgangspunten geformuleerd naar aanleiding van de 
uitwerking van de diensten van DWR-Archief. Deze uitgangspunten zijn in de tekst 
ingekaderd en doorlopend genummerd. 
 

 

 

Metadatabank 
De centrale registratie van alle records binnen de federatie. Tot de functionaliteit 
van de metadatabank behoort in ieder geval: 

• Het verzamelen en registreren van de metadata van de records in de 
aangesloten bewaarplaatsen. 

• Conversie van de ontvangen metadata naar een standaard metadataschema, 
gebaseerd op het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid. 

• Controle of de metadata voldoet aan de minimale eisen van het 
Toepassingsprofiel. Dit voor zover dat geautomatiseerd mogelijk is. Controle 
op de vorm (geautomatiseerde controle of velden voldoen) en in beperkte 
mate op de inhoud van de metadata. Bijvoorbeeld geautomatiseerde 
controles of dat datums in een bepaalde range vallen. De inhoudelijke 
metadata valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgdrager. 

• Periodieke controle of bestanden nog authentiek zijn. Signalering naar 
zorgdrager als documenten toch gewijzigd zijn (bijvoorbeeld door 
ongeautoriseerde wijzigingen, een technische storing of onbedoeld menselijk 
handelen). In een digitale omgeving zijn audittrails en versleuteling hiervoor 
geëigende technieken. 

• Doorleveren van gegevens over records aan andere systemen die op basis 
daarvan een eigen dienstverlening aanbieden. In het bijzonder DWR-Zoeken 
en een nog nader te bepalen open data portaal. 

• Genereren van rapportages op basis van de beschikbare metadata. 
Bijvoorbeeld een overzicht van alle records, die in aanmerking komen voor 
vernietiging, omdat de vernietigingstermijn verlopen is. 

• Een beheerinterface waarmee archiefbeheerders van de zorgdrager de 
metadata kunnen inzien, de status van verwerking kunnen volgen en 
metadata en instellingen kunnen wijzigen. Dit geldt alleen voor metadata 

9 Bron: Archiefwiki (http://archiefwiki.org/wiki/Archiefbewaarplaats) 

Een bewaarplaats is een 
depot gebouwd en 
ingericht voor de 
bewaring van 
archiefbescheiden 

DWR-Archief uitgangspunt is: 
1. De DWR-Archief diensten hebben geen nadelige impact op de systemen en 

processen van de zorgdragers. 
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waarvan de records in bewaring bij DWR-Archief zijn ondergebracht en niet 
meer bij de zorgdrager aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren 
Functionaliteit voor het bewaren en beheren van records. Departementen kunnen 
hier records in bewaring geven. De departementen bepalen zelf welke records in 
DWR-Archief, dan wel in een eigen departementaal systeem worden bewaard. Tot 
de functionaliteiten behoort in ieder geval: 

• Importfunctie voor het opnemen van records. 
• Bewaren records (metadata en bestand of metadata met verwijzing naar 

bestand bij zorgdrager). 
• Beheerinterface (voor archiefbeheerders van de zorgdrager). 
• Vernietigen van records als vernietigingstermijn verstreken is. 
• Overbrengen zorgdragerschap van records naar Nationaal Archief van 

blijvend te bewaren records. 
 

Preserveren10 
Conversie van bestanden in de federatie 
naar gangbare (bij voorkeur standaard) 
formaten. Zodanig dat alle 
belanghebbenden het bestand kunnen 
lezen, zonder dat daarbij informatie 
verloren gaat. De juridische eigenaar 
blijft altijd verantwoordelijk en daarmee  
opdrachtgever tot preserveren. Het preserveren zelf wordt uitgevoerd door het 
Nationaal Archief. Tot de functionaliteit behoort in ieder geval: 

• Vaststellen van het bestandsformaat van documenten door een controle op 
de inhoud (de extensie van de bestandsnaam geeft onvoldoende informatie 
voor een betrouwbare karakterisering). 

• Conversie van bestanden naar een standaard of gangbaar formaat. Bij 
voorkeur wordt er naar een standaard formaat geconverteerd. Als er geen 
geschikte standaard is wordt voor een ‘gangbaar’ formaat gekozen. In de zin 
dat het formaat met gangbare software te lezen is. 

• Monitoring of het formaat van bestanden nog steeds standaard dan wel 
gangbaar is. Afhankelijk van technische ontwikkelingen is het mogelijk dat 
een formaat dat eerst standaard of gangbaar was, dat na verloop van tijd 
niet meer is. In dat geval moet opnieuw conversie plaatsvinden. 

 

10 Definitie van het Nationaal Archief 

Preserveren is het op zodanige wijze 
vastleggen, bewaren, beheren en beschik-
baarstellen van digitale documenten (in de 
brede zin van het woord), dat deze na 
verloop van tijd nog raadpleegbaar, 
toegankelijk en authentiek zijn. 

DWR-Archief uitgangspunten zijn dat: 
3. Zorgdragers hebben hun dossiers - bij het in bewaring gegeven van records 

bij DWR-Archief - op orde. Dit betekent dat er voor elk bestand een record is 
met de benodigde metadata. 

4. Zorgdragers beslissen zelf welke records met welke autorisatie worden 
opgenomen in DWR-Archief 

5. De koppeling van DWR-Archief naar de zorgdrager is ‘READ ONLY’. 
Wijzigingen aan metadata en/of documenten zijn vanuit DWR-Archief niet 
mogelijk en kunnen alleen bij de bron (zorgdrager) worden gedaan. 

6. Zorgdragers maken van zoveel mogelijk records de metadata kenbaar bij 
DWR-Archief. 
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Preserveren is een dienst die bij voorkeur plaats vindt binnen het e-Depot. Het e-
Depot is daarvoor speciaal ontwikkeld. Hoe de functionaliteit van Preserveren moet 
gaan werken met records waarvan de bestanden zelf nog bij de departementen 
staan zal verder worden uitgewerkt worden bij de start van de pilots met 
preserveren. 

Transformeren metadata (deze dienst werd voorheen selecteren genoemd) 
Deze dienst van DWR-Archief betreft het geautomatiseerd aanvullen of aanpassen 
van de metadata in de metadatabank. Dit op basis van een eenduidige specificatie 
van transformatieregels die door de zorgdrager zijn aangeleverd. Transformaties 
kunnen onder andere gebruikt worden als metadata niet voldoet aan de geldende 
standaarden of aangepast moet worden bij overdracht tussen bewaarplaatsen. In 
het bijzonder kan een transformatie gebruikt worden voor het automatisch invullen 
of aanpassen van bewaartermijnen of bij het aanpassen van metadatawaarden bij 
een departementoverstijgende reorganisatie. Merk op dat alleen transformaties 
mogelijk zijn die geautomatiseerd kunnen worden. De zorgdrager bepaald daarbij de 
transformatieregels en DWR-Archief voert ze uit. 

3.6 DWR-Archief: Federatie van bewaarplaatsen 
Een centrale generieke oplossing voor het bewaren van records bestaat (nog) niet. 
Het realiseren van zo’n centrale voorziening is vooralsnog nog niet realistisch. 
Daarom is er in de doelarchitectuur “Digitale Duurzaamheid” gekozen om - bij het 
bewaren van records - naar een “federatief model” toe te werken. Dit betekent voor 
DWR-Archief dat bestaande voorzieningen in beheer bij zorgdragers blijven, maar 
dat ze toegankelijk worden gemaakt voor andere departementen. 
 
Dit federatieve model voor DWR-Archief is hieronder geschetst. Zichtbaar is hoe het 
tijdelijk bewaren van records binnen het domein van DWR-Archief is gepositioneerd. 
Hiermee valt het onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgdrager 
(de zorg voor het document) en het Nationaal Archief (het bewaren, preserveren en 
selecteren van documenten). 
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Figuur 3.4: Federatie van bewaarplaatsen met diensten DWR-Archief. 
 
De voorziening ‘Record in bewaring bij DWR-Archief’ kan op twee verschillende 
wijzen worden ingevuld, namelijk door het bewaren van: 

• metadata van documenten in DWR-Archief met de verwijzing (in de 
metadatabank) naar unieke authentieke documenten bij de zorgdrager,  

• unieke authentieke documenten plus de metadata in DWR-Archief. De 
zorgdrager draagt nog steeds de zorg over het document, maar heeft ze in 
bewaring gegeven bij DWR-Archief. 

 
In alle gevallen is en blijft de zorgdrager juridisch eigenaar en verantwoordelijk voor 
het unieke authentieke document. De zorgdrager bepaalt voor welke van deze twee 
mogelijkheden gekozen wordt. 

3.7 DWR-Zoeken 
Via DWR-Archief kan naar documenten bij het Rijk worden gezocht. Ze komen zo 
beschikbaar voor gebruikers van alle departementen. Op basis van metadata 
worden documenten ontsloten en worden ze beschikbaar gesteld aan gebruikers die 
het document opvragen. Mits ze daartoe geautoriseerd zijn natuurlijk. 
 
Deze ontsluiting van records uit DWR-Archief wordt geleverd door de voorziening 
DWR-Zoeken. Dit is een voorziening die voortvloeit uit het de I-strategie. Een 
belangrijke doelstelling DWR-Zoeken is dat alle relevante informatie voor een 
rijksambtenaar raadpleegbaar moet zijn. Daarbij wordt aangegeven dat alle 
departementale document management systemen (DMS-en) moeten worden 
ontsloten via één generieke functionaliteit DWR-Zoeken. DWR-Zoeken is hierbij dus 

bewaren 

metadatabank 

preserveren transformeren 
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gepositioneerd als dé standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor het zoeken 
en vinden van interne en externe informatie in digitale bronnen. DWR-Archief draagt 
bij aan deze mogelijkheid door informatie uit digitale DMS-en van zorgdragers te 
ontsluiten aan DWR-Zoeken. Op deze manier hoeven zorgdragers hun DMS-en ook 
niet meer rechtstreeks op DWR-Zoeken aan te sluiten. 
 

 

 
 
Figuur 3.5: Zoeken en toegang in DWR-Archief met gebruik van een Rijksbreed IDM. 
 

3.8 Toegang in DWR-Zoeken 
In het document ‘Toekomstbeeld DWR-Zoeken’ is figuur 3.5 opgenomen. Deze 
figuur beschrijft hoe toegang via een Rijksbreed Identity Management vanuit DWR- 
Zoeken is geregeld. Onderin de figuur is de relatie met DWR-Archief als Rijksbrede 
bron aangegeven. 
 
De autorisatie op documenten vindt plaats in het bronsysteem (bij de zorgdrager) 
en wordt ingelezen bij het indexeren door DWR-Zoeken. Dit gebeurt op basis van de 
gegevens die bij authenticatie bekend zijn van de betreffende eindgebruiker. In de 
visuele weergave is positionering van de authenticatie (donkerblauw), autorisatie 
(groen) en de functionaliteit van DWR-Zoeken (lichtblauw) weergegeven. 
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3.9 Toegang tot documenten in DWR-Archief 
Om ongeautoriseerde toegang tot documenten in het DWR-Archief te voorkomen 
moet de toegang tot documenten zijn geregeld. Hier komen een aantal aspecten bij 
kijken. Dit is complexe materie gebleken, temeer daar toegangsregimes en daarmee 
rechtenstructuren op documenten aan de bron per zorgdrager verschillen.  

3.9.1 Ideale architectuur van toegang in DWR-Archief 
In figuur 3.6 is op hoofdlijnen geschetst hoe toegang tot documenten in DWR-
Archief is geregeld. Het beschrijft hoe een medewerker via het Rijksbrede Single 
Sign On toegang krijgt. Een belangrijke voorwaarde is dat zijn identiteit kan worden 
vastgesteld.  
 

 
 
Figuur 3.6: Toegang op basis van de identiteit. 
 
Dit wordt geleverd door Rijksbrede voorzieningen, waarbij het Rijksbrede Identity 
Management (grofweg het toevoegen, wijzigen en verwijderen van 
Rijksambtenaren) de identiteit van gebruikers vastgelegd (identificatie) en waar met 
het Rijksbrede Single Sign On (SSO) wordt herkend dat degene die aanlogt ook 
daadwerkelijke diegene is die hij/zij zegt te zijn (authenticatie).  
 
Op basis van deze identificatie en authenticatie zijn er Rijksbreed (a.d.h.v. 
lidmaatschap aan groepen) rechten aan gebruikers toebedeeld. Eenzelfde 
rechtenstructuur is in de bron bij de zorgdrager aan documenten gekoppeld. Op 
deze manier wordt bepaald of een gebruiker op basis van zijn identiteit - en 
zijn/haar lidmaatschap tot bepaalde groepen - rechten heeft om toegang te 
verkrijgen tot documenten. 

3.9.2 Knelpunten bij de autorisatie van gebruikers vs. toegang tot documenten 
Probleem is dat de hierboven benoemde Rijksbrede voorzieningen nog niet 
beschikbaar zijn. Dit betekent dat identiteiten van gebruikers op een Rijksbreed 
niveau nog niet voorhanden zijn, evenmin als de groepen waarvan geauthentiseerde 
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gebruikers lid zijn. Hierdoor is het (nog) niet mogelijk om toegang tot documenten 
op een Rijksbreed niveau te regelen. 
 
Namelijk, het ontbreekt Rijksbreed aan: 

1. De identificatie en authenticatie van gebruikers. 
2. De autorisatie van gebruikers (van welke groepen is de gebruiker lid en 

welke toegangsrechten zijn hieraan verbonden) op basis van de 
geauthentiseerde identiteit. 

3. De autorisatie van gebruikers op basis van dezelfde Rijksbrede 
gebruikersgroepen op document niveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.7: Autorisatie van gebruikers vs. de autorisatie vastgelegd in documenten. 
 
Zolang dit niet is geregeld, is het niet mogelijk een vergelijk te maken tussen de 
autorisatie van groepen gebruikers en de groepenautorisaties in documenten. 
Consequentie is dat er geen geautoriseerde toegang tot documenten kan worden 
gerealiseerd, tenzij het openbare documenten betreft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze problemen op te lossen is er een Rijksbreed Programma Toegang 
opgestart. Nog niet bekend is welke resultaten Programma Toegang wanneer gaat 
opleveren. Deze voorzieningen zullen in 2013 echter nog niet beschikbaar zijn. 
DWR-Archief zal toegang tot documenten daarom tijdelijk per aan te sluiten 
zorgdrager moeten oplossen, omdat de identificatie/authenticatie van gebruikers en 
groepenautorisaties tot documenten per zorgdrager verschillend zijn ingevuld en 
geregeld.  
Dit heeft consequenties zowel aan de kant van DWR-Archief als aan de kant van de 
zorgdragers. Belangrijk uitgangspunt van DWR-Archief is namelijk het kunnen inzien 
van records over departementsgrenzen heen. Om hieraan te kunnen voldoen 
moeten zorgdragers Rijksbreed toegang tot records kunnen verlenen. Probleem is 

Gebruiker 

Record 

Document 

Metadata 

Authenticatie 
(Rijks SSO) 

Autorisatie 

Organisatie 
ophanging 

 
Rollen en groepen 

 
Status document 

Autorisatie 
(Groepen) 

Identificatie 
(Rijks IDM) 

DWR-Archief uitgangspunten bij toegang tot documenten zijn: 
5. Autorisaties tot documenten zijn dynamisch en kunnen veranderen 

bijvoorbeeld door verandering van status in het proces en van verandering in 
dienstverbanden. 

6. DWR-Zoeken stelt als eis aan DWR-Archief dat records metadata bevatten met 
de autorisatie. Op basis van deze autorisatie worden zoekresultaten gefilterd. 
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echter dat de meeste zorgdragers dit autorisatieniveau niet kennen en maar tot 
departementsbreed gaan. Dit autorisatieniveau moet daarom door zorgdrager 
worden ingevoerd. 
 
Wanneer het Rijksbrede Toegang is geregeld, moeten deze tijdelijke voorzieningen 
voor identificatie, authenticatie en autorisatie naar de Rijksbrede oplossing worden 
gemigreerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DWR-Archief uitgangspunten bij toegang tot documenten zijn: 
8. Authenticatie: er is vastgelegd en er wordt herkend wat de identiteit van een 

gebruiker is (‘WIE’ is het), bij welke organisatorische eenheid hij/zij hoort. 
DWR-Archief kan deze geauthentiseerde identiteit als zodanig herkennen. 

9. Autorisatie: op document niveau is vastgelegd welke gebruiker (op basis van 
zijn geauthentiseerde identiteit) het document mag (in)zien. Dit is READ 
ONLY, alleen de beheerders van de departementen hebben ook schrijfrechten. 
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4 Informatie in DWR-Archief 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de essentie van DWR-Archief. Nu wordt de 
informatie in DWR-Archief en de interactie tussen verschillende gerelateerde 
systemen beschreven. 

4.1 Informatie in DWR-Archief 
De volgende belangrijkste informatie componenten maken gebruik van DWR-Archief. 

4.1.1 Documenten in DWR-Archief 
Het begrip document legt geen beperkingen op aan de inhoud. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om een tekst, e-mail, tweet, tabel, afbeelding, geluidsfragment, filmpje of een 
combinatie daarvan. Verschillende type documenten11 die bijvoorbeeld worden 
opgenomen in DWR-Archief zijn: 

1. Reguliere office documenten (tekstbestanden, spreadsheets, presentaties, 
emails). 

2. PDF, ODF documenten. 
3. Gescande stukken, zoals o.a. post en andere fysiek aangeleverde stukken. 
4. Mediabestanden, zoals foto’s, geluidsfragmenten en videobestanden. 
5. Screenshots van websites. 

 
De doelarchitectuur richt zich op documenten in de vorm van bestanden (.doc, .odf, 
.pdf etc.). Applicatiegebonden informatie – informatie uit bewaarplaatsen die geen 
op zichzelf staande documenten kunnen exporteren - valt daarmee buiten het 
toepassingsgebied12. Bestanden kunnen onafhankelijk van de applicatie waaruit de 
informatie afkomstig is bewaard en gebruikt worden. Digitale duurzaamheid is 
daardoor voor deze documenten te realiseren zonder dat daarvoor applicaties nodig 
zijn. Voor applicatiegebonden informatie zijn andere, nader te bepalen maatregelen 
nodig. Opmerking is overigens dat digitale duurzaamheid wel degelijk van belang is 
voor applicatiegebonden informatie, want informatie die voorheen in bestanden 
werd bewaard, wordt steeds vaker opgeslagen in applicaties.  

4.1.2 Metagegevens in DWR-Archief 
Aan documenten worden metagegevens meegegeven. Deze spelen een cruciale rol 
in digitale duurzaamheid door de context, inhoud en structuur van records en hun 
beheer door de tijd heen te beschrijven. Metagegevens vertellen waar records 
vandaan komen, wanneer, waarom en door wie ze gemaakt, bewerkt en 
geraadpleegd zijn (contextuele metagegevens). Ook geven metagegevens aan wie 
bij een document mag en welke rechten ze hebben. Kortom: ze zijn nodig om van 
inhoud (content) betekenisvolle inhoud (informatie) te maken: voor de gebruiker 
vindbaar, interpreteerbaar en te vertrouwen.  
 
Functies van metagegevens 
Digitale informatie is vluchtiger en veranderlijker dan papieren informatie. Om te 
zorgen dat de waarde ervan niet vervliegt, moet die waarde worden ‘vastgelegd’, 
door metagegevens ( ‘informatie over de informatie’) toe te voegen. Verschillende 
metagegevens hebben verschillende functies: 
• Vindbaarheid: Metagegevens dragen bij aan de vindbaarheid van informatie. 

Dan is het wel noodzakelijk dat de juiste zoektermen zijn toegevoegd. 
• Authenticiteit: Metagegevens vertellen waar de informatie vandaan komt en 

wanneer, waarom, door wie en in samenhang waarmee ze zijn gemaakt. Die 

11 Het is bekend dat bij zorgdragers ook ZIP bestanden zijn opgeslagen. Open voor debat is nog hoe DWR-Archief 
hiermee om moet gaan. 

12 Documenten als e-mails en twitterberichten vallen alleen in het toepassingsgebied, als de gebruikte applicatie het 
mogelijk maakt ze als bestand op te slaan.  
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gegevens zijn van belang voor een juiste interpretatie van de informatie en voor 
het vaststellen van de authenticiteit. Informatie is authentiek als kan worden 
bewezen dat het is wat het beweert te zijn, dat het opgemaakt of verzonden is 
door de persoon die beweert het te hebben opgemaakt of verzonden is op het 
tijdstip dat is aangegeven. In een papieren werkomgeving worden daar 
bijvoorbeeld watermerken en (gekleurde) parafen voor gebruikt. 

• Betrouwbaarheid: Metagegevens die weergeven hoe informatieobjecten in de 
loop der tijd zijn gebruikt, bewaard en beheerd en wat er mee is gebeurd 
(wijziging, vaststelling, publicatie…), geven houvast bij het bepalen van de 
betrouwbaarheid (authenticiteit en volledigheid) van informatie. Dat wil zeggen 
dat de inhoud kan worden vertrouwd als een volledige en nauwkeurige 
weergave. 

• Zorgvuldig omgang: Het toekennen van metagegevens over gebruiksrechten, 
vertrouwelijkheid en openbaarheid helpen bij een zorgvuldige omgang met 
(gevoelige) informatie. 

• Leesbaarheid: Gegevens over technische kenmerken en het computersysteem 
waarin het wordt bewaard en beheerd, zorgt ervoor dat gegevens leesbaar 
blijven. Als systemen verouderen of vervangen worden, kunnen maatregelen 
genomen worden, zodat de informatie ook in de toekomst leesbaar blijft. 

• Uitwisselbaarheid: Metagegevens zorgen ervoor dat informatie voor 
verschillende partijen en doeleinden toegankelijk is. Burgers hoeven niet steeds 
dezelfde gegevens aan te leveren en dezelfde informatie hoeft niet meerdere 
keren te worden vastgelegd. Dat verkleint de kans op fouten door dubbele 
vastlegging en er worden minder onnodige kosten gemaakt. 

 
Afspraken binnen het Rijk over metagegevens 
Om informatie goed te kunnen uitwisselen, moet elkaars manier van vastleggen van 
metagegevens bekend zijn. Afspraken zijn nodig over welke metagegevens worden 
gebruikt, hoe deze bij het uitwisselen van archiefbescheiden worden uitgewisseld, 
hoe records en metagegevens moeten worden geïnterpreteerd en op welke manier 
die gegevens binnen de Rijksoverheid worden vastgelegd. Het uitgangspunt is dat 
aangesloten wordt bij interdepartementale (en internationale) standaarden, zoals 
NEN-ISO 23081 en de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie. Deze worden 
binnen de kaders van het Toepassingsprofiel Rijk aangevuld met metadata op het 
niveau van het departement. Wel moet er binnen die gezamenlijke afspraken ruimte 
blijven voor de specifieke eisen van de eigen bedrijfsvoering van de zorgdragers. Ze 
zijn niet in beton gegoten en is er ruimte voor eigen toepassingsgebieden 
(Toepassingsprofiel van de Zorgdrager). Zo heeft DWR-Archief zelf ook een 
toepassingsprofiel, waarbij het de wens is dat het toepassingsmodel van DWR-
Archief en die van de zorgdragers zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Het 
stroomlijnen van de toepassingsprofielen is geen specifieke doelstelling van DWR-
Archief, maar binnen het project DWR-Archief zal zeer zeker kennis worden 
opgedaan die als een aanzet in een stroomlijningstraject van de toepassingprofielen 
gebruikt kan worden. Er is bovendien in het metadata schema van DWR-Archief 
(MeDuSa) ruimte om alle oorspronkelijke metadata van de departementen op te 
nemen, inclusief de velden die extra zijn van de departementen ten opzichte van 
DWR-Archief. 
 
In figuur 4.1 zijn schematisch de relaties tussen de richtlijnen en schema’s 
weergegeven 
 
Metagegevens zijn essentieel in digitale duurzaamheid voor het zorgvuldig omgaan 
met gevoelige informatie, voor het tijdig vernietigen of juist het blijvend bewaren 
van informatie. Technische metagegevens zorgen ervoor dat 
bestanden later leesbaar gemaakt kunnen worden. 
Metagegevens spelen ook een belangrijke rol bij de 
automatische verwerking van records. Bijvoorbeeld rechten 

Een dossier is 
een logisch 
geheel van 
documenten die 
gaan over 
dezelfde zaak 
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worden soms automatisch toegekend op basis van het 
dossier13 waar een record bij de zorgdrager toe behoort. De 
beschrijving van de verschillende soorten metagegevens en 
de eisen waaraan ze moeten voldoen valt buiten de scope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1: Relatie tussen NEN-norm 23081, Richtlijn en Toepassingsprofielen Rijk en 

zorgdragers over metadata. 
 
In bijlage in paragraaf 9.2 is aanvullende informatie over metadata opgenomen. 

4.1.3 Records in DWR-Archief 
Wanneer een document tijdelijk of permanent bewaard wordt, wordt van een 
‘record’ gesproken. Een record is de combinatie van een document met de 
bijbehorende metagegevens.  
Documenten hoeven alleen als record bewaard te worden als daar op basis van 
vastgestelde criteria behoefte aan is. Als onderdeel van de inrichting van de 
bedrijfsprocessen wordt door de zorgdrager vastgelegd welke documenten bewaard 
moeten worden en hoe lang. Dit wordt ‘waardering’ genoemd.  

"Waarderen betreft het proces waarbij op verschillende momenten en binnen 
verschillende processen een waarde aan informatieobjecten wordt 
toegekend. Onder meer worden onderscheiden: 
1. het bepalen welke informatieobjecten als archiefstukken worden 
aangemerkt en in het archiefsysteem worden opgenomen 
2. het bepalen welke archiefstukken voor tijdelijke dan wel blijvende 
bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van 
bewaartermijnen"14 

Als onderdeel van de uitvoering van de bedrijfsprocessen moeten de documenten 
die als archiefstukken worden aangemerkt, als record worden opgenomen in een 
geschikte bewaarplaats voor records. In DWR-Archief worden nooit alleen 
documenten "an sich" opgenomen, maar alleen documenten die als archiefstukken 
zijn gewaardeerd en een record vormen met bijbehorende metadata. 

4.2 Applicatielandschap in DWR-Archief 
DWR-Archief is een belangrijk bronsysteem voor records van het Rijk. Het staat 
centraal in de informatievoorziening en heeft vanuit die positie interacties met 
voorzieningen in zijn omgeving. Zie figuur 4.2. 
 
 

13 Bron: Archiefwiki (http://archiefwiki.org/wiki/Dossier) 
14 Bron: NEN 2082:2008 
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Figuur 4.2: Meest basale applicaties en koppelvlakken. 
 
Denk aan: 

• De archieven bij de zorgdragers (departementen, Colleges van Staat, etc.). 
• Het juridisch onderbrengen van archief bij het Nationaal Archief (e-Depot). 
• DWR-Zoeken en daarmee indirect met het programma Toegang (en Rijks 

Identity Management). 
• Presentatie van records (presentatie op website Nationaal Archief 

(GaHetNa), beschikbaar stellen als document (DWR-Zoeken/Rijksportaal) of 
via het open data portaal Rijk). 

4.3 Diensten DWR-Archief ontrafeld 
In hoofdstuk 3 zijn al de belangrijkste diensten van DWR-Archief besproken. In 
figuur 4.3 zijn de diensten in hun onderlinge context geschetst. Ook zijn de 
belangrijkste interacties met de omgeving buiten DWR-Archief weergegeven. Deze 
interacties tezamen vormen het koppelvlak. 
 

 
 
Figuur 4.3: DWR-Archief diensten in onderlinge context en met omgeving. 
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4.4 Services te realiseren door zorgdragers 
De te realiseren services door zorgdragers bij het aansluiten op DWR-Archief zijn: 
 

• Metadataservice 
Een service voor het opvragen van de metadata 
van de bewaarde records en mutaties daarin (ook 
wel harvesting15 genoemd). Dit is een ‘Pull’ 
mechanisme (DWR-Archief neemt initiatief). De 
metadata wordt uitgewisseld volgens het 
gedocumenteerde schema van de bewaarplaats.  

 
• Documentservice (vanuit zorgdrager) 

De Documentservice wordt voor twee doelen ingezet, namelijk als: 
o Een service voor het opvragen en beschikbaar stellen van bestanden 

die bij records horen uit een bewaarplaats van de zorgdrager. Dit 
loopt bij een levering uit de bewaarplaats van de zorgdrager via een 
verwijzing die in de metadatabank van DWR-Archief is opgenomen. 

o Een service voor het tijdelijk opvragen en beschikbaar stellen van 
bestanden uit een bewaarplaats van een zorgdrager aan DWR-
Archief, met als doel het verrijken van technische metadata van in 
bewaring gegeven documenten. Na het verrijken van metadata 
wordt het document in DWR-Archief verwijderd. 

 
• Exportservice (van zorgdrager naar het Nationaal Archief) 

Een service voor het in bewaring geven van records (documenten met 
metadata) vanuit de bewaarplaats van de zorgdrager naar DWR-Archief. Dit 
gebeurt op basis van ‘Push’ (de zorgdrager neemt initiatief). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Groepenservice 
Een service dat op basis van een identiteitskenmerk (idealiter het RIN) aan 
DWR-Archief teruggeeft tot welke groepen een gebruiker behoort. Deze 
groepen moeten corresponderen met de groepen die zijn vastgelegd in de 
metadata van documenten, zodat kan worden gecontroleerd of gebruikers 
geautoriseerd zijn om de documenten in te zien. 

4.5 Services te realiseren door het Nationaal Archief (DWR-Archief) 
De belangrijkste te realiseren services door het Nationaal Archief zijn: 
 
• Documentservice (vanuit DWR-Archief) 

Een service voor het opvragen en beschikbaar stellen van bestanden die bij 
records horen. Dit loopt bij een levering uit de bewaarplaats van DWR-Archief 
via een verwijzing uit de metadatabank van DWR-Archief. Deze service maakt 
onderdeel uit van DWR-Archief. 

 
• Exportservice (van het Nationaal Archief naar zorgdrager) 

Er is ook een exportservice die van DWR-Archief kan terug leveren aan de 

15 Definitie Forum Standaardisatie 

DWR-Archief uitgangspunten bij de import/export van documenten: 
9. Er zijn afspraken gemaakt over de vertaling van velden in het metamodel van 

de zorgdrager naar het metadatamodel (MeDuSa) van het Nationaal Archief 
(metadatamapping). Op basis van deze afspraken kan conversie plaatsvinden 
tussen de metamodellen bij de import en export tussen zorgdragers en het 
Nationaal Archief  

Harvesting is het 
vraaggestuurd 
aanbieden en ophalen 
van verzamelingen 
metadata 
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zorgdrager (export). Het betreft het doorleveren van metadata aan zorgdragers 
of het doorleveren van records (documenten met metadata) naar zorgdragers. 
Dit is een belangrijke wens van zorgdragers bij het verplaatsen van records 
tussen zorgdragers bij departementale herindelingen. 

 
• Overbrengservice  

Een service die de juridische overbrenging16 van 
records van de zorgdrager naar het Nationaal 
Archief betreft. Deze service valt onder het 
DWR-Archief en wordt door het Nationaal Archief 
gerealiseerd. 

 
• Beheerservice 

Een service voor archiefbeheerders van de zorgdrager, zodat deze beheer 
kunnen uitvoeren op metadata van de in bewaring gegeven records. Beheer via 
deze service kan alleen plaatsvinden wanneer de records bij DWR-Archief in 
bewaring zijn gegeven en niet meer bij de zorgdrager aanwezig zijn. Beheer op 
documenten is via deze service uitgesloten. 

 
Opmerking is dat de genoemde services het koppelvlak bepalen en door of 
zorgdragers of DWR-Archief moeten worden gerealiseerd. Natuurlijk betreffen al 
deze services interacties tussen twee partijen en moeten aan beide kanten 
inspanningen worden verricht om te kunnen aansluiten. 

4.6 Aansluitvoorwaarden 
Elke bewaarplaats die aansluit op DWR-Archief moet voldoen aan een aantal 
aansluitvoorwaarden. De aansluitvoorwaarden zijn onderwerp van een afzonderlijk 
deelproject en een van de producten die in het kader van DWR-Archief worden 
opgeleverd. Hieronder volgt de set van aansluitvoorwaarden zoals die tot nu toe 
bekend zijn. Deze set wijkt af van wat er het PID stond en zal nog verder worden 
uitgewerkt in samenwerking met de Nationaal Archief en de departementen. De  
aansluitvoorwaarden zoals op basis van huidig inzicht (juni 2013) geformuleerd zijn: 
• De bewaarplaats van de zorgdrager beschikt over de benodigde technische 

services voor de uitwisseling van informatie tussen de bewaarplaats en DWR-
Archief. Anders kunnen records niet geautomatiseerd worden uitgewisseld. 

• Er is een gedocumenteerd toepassingsprofiel voor de metadata, zoals deze in de 
bewaarplaats wordt beheerd. Wanneer het metadataprofiel bij DWR-Archief 
bekend is, kunnen op basis hiervan bewerkingen (bijvoorbeeld vertalingen) 
worden gemaakt. In het schema zijn als verplichte velden opgenomen: 

o een verwijzing naar de bij een record behorende bestanden en  
o een beschrijving welke personen en groepen leesrechten hebben voor 

dat record.  
Merk op dat het schema per bewaarplaats mag verschillen. Een bewaarplaats 
kan zelfs meerdere schema’s hebben. 

• Er is een automatisch uit te voeren vertaling mogelijk van het metadataschema 
van de zorgdrager naar het metadataschema van DWR-Archief, zodat de 
overdracht van records geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Beide 
metadataschema’s zijn gebaseerd op het Toepassingsprofiel Metadata Rijk.  

• Bij alle records is de metadata volledig en correct gevuld conform het eigen 
metadataschema. Zo zijn records te herleiden, wordt de vindbaar vergroot en 
wordt voldaan aan de ISO15489 voorwaarden (authenticiteit & integriteit, 
vindbaarheid, raadpleegbaarheid en interpreteerbaarheid). 

16 Bron: Archiefwiki (http://archiefwiki.org/wiki/Overbrenging) 
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• Records zijn zodanig geordend dat ze te herleiden zijn tot het proces waaruit ze 
voortkomen. Zo wordt de vindbaarheid van records vergroot en wordt voldaan 
aan de authenticatie eisen (vindbaarheid en interpreteerbaarheid). 

• In de metadata van de records zijn bewaartermijnen opgenomen op basis van 
een vastgestelde selectielijst.  

• Bestanden zijn beschikbaar in één van de voor het Rijk vastgestelde standaard 
bestandsformaten of zijn daarnaar te converteren d.m.v. de dienst ‘preserveren’ 
van DWR-Archief. Zo wordt de toegankelijkheid tot records – vooral ook in de 
toekomst - gegarandeerd. 

• Documenten wijzigen niet. Niet per ongeluk (bijvoorbeeld door een technische 
storing) en niet bewust (bijvoorbeeld door het bewerken van een tekst). Als er 
een nieuwe versie van een document wordt gemaakt, dan wordt daarvoor een 
nieuw record gemaakt. Het oude blijft bestaan, totdat de bewaartermijn 
verstreken is. Zo blijven records en de bewerkingen op records bewaard en 
wordt digitale duurzaamheid gerealiseerd. Bij vernietiging van een record wordt 
daarvan een bewijs opgemaakt. 

• De uitgangspunten van de inrichting van de bewaarplaats zijn bekend. 
Bijvoorbeeld: Hoe wordt omgegaan met bestanden die in meerdere dossiers 
zitten en hoe wordt er omgegaan met versies.  

• Dossiers die bestanden bevatten met bestandsformaten die niet door DWR-
Archief niet worden ondersteund kunnen niet in bewaring worden genomen. Een 
voorbeeld is een Prezzi bestand. Rationale is dat het dossier niet volledig is. 

 
De aansluitvoorwaarden zijn de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van 
DWR-Archief. Dat wil niet zeggen dat een bewaarplaats met deze voorwaarden 
voldoet aan alle inhoudelijk eisen voor digitale duurzaamheid. DWR-Archief 
veronderstelt dat de departementen voldoen aan de eisen uit beleid, wet- en 
regelgeving en aan de principes van de Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid.  
Merk op dat het mogelijk is dat de ontvangende zorgdrager - bij een formele 
overdracht tussen bewaarplaatsen van zorgdragers - aanvullende acceptatie-eisen 
kan stellen. Bijvoorbeeld bij een departementale herindeling kan het ontvangende 
ministerie bepaalde aanvullende eisen stellen. Deze acceptatie-eisen kunnen per 
zorgdrager verschillen en maken geen onderdeel uit van de aansluitvoorwaarden 
van DWR-Archief. De bedoeling is wel om de aansluitvoorwaarden van DWR-Archief 
en de acceptatiecriteria van Nationaal Archief op één lijn te brengen en als één 
geheel te communiceren. 
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5 De werking van DWR-Archief 

In de hoofdstukken 3 en 4 is DWR-Archief vooral beschouwd als ´black box' in 
relatie met zijn externe omgeving. In dit hoofdstuk wordt de werking van DWR-
Archief bekeken. 
 
Digitale documenten met bijbehorende metadata worden gezien als een “information 
package”. Voordat de werking kan worden uitgelegd is het belangrijk dat duidelijk is 
welke type 'information packages' er zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 De werking van DWR-Archief op hoofdlijnen 
In figuur 5.1 zijn de belangrijkste functies binnen DWR-Archief benoemd. Het 
beschrijft het proces hoe een zorgdrager (producer) een document plus metadata 
(SIP) aanlevert bij DWR-Archief.  

 
 
Figuur 5.1: Belangrijkste functies binnen DWR-Archief (OAIS model). 
 
Via een Ingest wordt de SIP (meerdere bestanden en bijbehorende metadata in een 
hiërarchie) uit het aangeleverde SIP-pakket geïmporteerd en gecontroleerd en wordt 
de SIP, indien goedgekeurd, opgenomen in DWR-Archief. Het bewaren (Archival 

Soorten van information packages (OAIS model) 
• SIP (Submission Information Package):  

het bestand plus de metadata die de leverancier/zorgdrager van de informatie 
meelevert aan een digitaal archief (DWR-Archief). 

• AIP (Archival Information Package):  
het digitaal archief (DWR-Archief) voegt allerlei eigen metadata toe aan het bestand 
om dit goed te kunnen beheren en slaat het geheel op als AIP. 

• DIP (Dissemination Information Package):  
als een gebruiker de informatie opvraagt, maakt het digitaal archief (DWR-Archief) 
een 'package' met het digitale bestand en alleen de metadata die de gebruiker van 
dit bestand nodig heeft (dus geen beheersmetadata, etc.). 
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Storage) van documenten en/of metadata in DWR-Archief is in de volgende vormen 
mogelijk: 
 
 Metadata van Document Verwijzing naar 
Binnen 
DWR-Archief DWR-Archief in DWR-Archief Document in 

DWR-Archief 
Binnen 
DWR-Archief DWR-Archief bij Zorgdrager Document bij 

Zorgdrager 
    
Buiten 
DWR-Archief Zorgdrager bij Zorgdrager Document bij 

Zorgdrager 
 
In het proces van Data management wordt de metadata van de archiefbestanden en 
worden de op de archiefbestanden toegepaste handelingen duurzaam vastgelegd 
(de AIP).  
Vervolgens is het mogelijk om documenten uit DWR-Archief te ontsluiten aan 
gebruikers. Dit gebeurt d.m.v. Access. Feitelijk is dit het toegang geven van daartoe 
geautoriseerde gebruikers (personen of systemen) tot de opgeslagen bestanden met 
hun metadata, in de vorm van een DIP.  
 
Gedurende het geheel is het belangrijk dat documenten en metadata toegankelijk 
blijven, ook wanneer bijvoorbeeld toeganggevende systemen in de loop der tijd 
misschien veranderen of verdwijnen. Dit proces wordt preserveren (Preservation) 
genoemd. Het betreft het geheel van systemen, procedures, hulpmiddelen en 
mensen dat is bedoeld om de duurzame toegankelijkheid van de opgeslagen 
bestanden en metadata te realiseren17. 
 
Om de metadatabank te vullen en actueel te houden wordt bij DWR-Archief onder 
meer een techniek ingezet die bekend staat als metadata harvesting (staat niet in 
figuur). Hierbij wordt periodiek vanuit de metadatabank contact gelegd met de 
bewaarplaatsen om metadata op te vragen en om te bezien welke mutaties er 
hebben plaatsgevonden. Deze mutaties worden vervolgens verwerkt in de 
metadatabank. Metadata harvesting is een beproefd concept voor het doorzoekbaar 
maken van federaties van documenten. De metadata wordt vervolgens via de Ingest 
workflow opgenomen in DWR-Archief. 

5.2 Componenten in DWR-Archief 
Qua dienstverleningsconcept maakt DWR-Archief gebruik van het e-Depot en de 
applicatie SDB4. Verschillen zitten in de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het 
beheer van de documenten (in DWR-Archief is het beheer de verantwoordelijkheid 
van de zorgdragers en in het e-Depot het Nationaal Archief). Daarnaast zijn er 
verschillen in de metadata die van toepassing zijn op documenten 
(toepassingsprofielen). 
 
In de basis bestaat DWR-Archief (en dus ook e-Depot) uit een viertal componenten. 
Dit zijn de Applicatie, de workflow engine (Job Queue), de bewaring van 
documenten en de metadatabank van metadata. 
 
Bewaring van documenten 
Bij bewaring van documenten wordt onderscheid gemaakt tussen ‘in bewaring 
gegeven’ en ‘blijvend te bewaren’ documenten gemaakt. De blijvend te bewaren 
documenten betreffen de juridisch overgebrachte records in de bewaarplaats van 
het e-Depot. De in bewaring gegeven documenten zijn ondergebracht in de 

17 Bron: Open Archival Information System( http://archiefwiki.org/wiki/Open_Archival_Information_System) 
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bewaarplaats van DWR-Archief of in de bewaarplaats van de zorgdrager. In de bij 
het document behorende metadata in de metadatabank staat de verwijzing (URL) 
naar het document in de departementale bewaarplaatsen, zodat het lijkt alsof deze 
bestanden in de eigen file store zijn opgeslagen.  
 
Workflow engine 
De workflow engine vormt de basis voor alle beheeracties die worden uitgevoerd. 
Hiermee kunnen vooraf gedefinieerde workflows (een opeenvolging van elementaire 
acties) handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld op een vast 
tijdstip of als aan bepaalde condities wordt voldaan. De workflow engine wordt 
gebruikt voor alle diensten van DWR-Archief. Denk aan workflows voor: 
 
• Ingest: workflows voor het importeren van records. Standaard beschikt het SDB 

platform over ingest workflows op basis van harvesting volgens OAI-PMH en de 
import van SIP’s. De OAI-PMH interface wordt gebruikt voor de koppeling van de 
departementale bewaarplaatsen aan de metadatabank. De SIP-import wordt 
gebruikt voor het migreren van records naar de dienst ‘in bewaring geven’. 

 
• Preservation: workflows voor het detecteren van bestanden in een verouderd 

formaat en het zo nodig converteren van deze bestanden. De preservation 
workflows worden gebruikt voor de dienst ‘preserveren’. Merk op dat het SDB 
platform niet standaard alle mogelijke conversies ondersteunt. Voor bepaalde 
conversies zal daarom aanvullende software worden geselecteerd en 
geïmplementeerd. Omdat er steeds nieuwe bestandsformaten bijkomen, zal dit 
een continu proces zijn binnen het beheer van DWR-Archief.  

 
• Access: workflows voor de toegang tot de in DWR-Archief beheerde records. 

O.a. voor handmatige download en voor automatische levering aan andere 
systemen. De access functie wordt gebruikt voor de diensten ‘zoeken en 
presenteren’ (metadata beschikbaar stellen aan DWR-Zoeken), ‘migreren’ 
(records exporteren), ‘doorleveren open data’ (records beschikbaar stellen aan 
open data portaal’) en ‘overbrengen naar e-Depot’ (records blijvend bewaren). 

 
• Data management: workflows voor diverse beheeracties op records. De data-

managementfunctie wordt gebruikt voor de dienst ‘vernietigen’. Hiervoor worden 
workflows gemaakt, specifiek voor de selectielijsten van de departementen. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat de zorgdrager de selectielijsten eenduidig kan 
vertalen naar te automatiseren criteria. 

 
Metadatabank 
In de metadatabank wordt de metadata van alle records opgeslagen volgens een 
XML-schema. Dit kan metadata van documenten bewaard in DWR-Archief of bij de 
zorgdrager zijn. In de metadata is een verwijzing opgenomen waar het bijbehorende 
document staat. De metadata in de metadatabank is zo ook de plaats waar 
bijvoorbeeld DWR-Zoeken zoekt naar documenten. Wanneer een document 
gevonden wordt, kan DWR-Zoeken het document met gebruik van de verwijzing in 
de metadata en de documentservice het document ophalen en presenteren of 
beschikbaar stellen. De gebruiker moet hier uiteraard wel toe geautoriseerd zijn. 
 
Applicatie 
• Explorer: een webbased interface voor het zoeken naar bewaarde records, en 

het uitvoeren en monitoren van beheeractiviteiten op die records. De explorer 
zal gebruikt worden als het dashboard voor DWR-Zoeken. 

• Rapportage: In SDB4 is een rapportage-tool (JasperReports) beschikbaar. Met 
deze tool kunnen rapportages worden gemaakt over de database (bijvoorbeeld 
foutmeldingen bij importeren van records, etc.) en over bestanden (bijvoorbeeld 
veroudering, aantallen, integriteit, etc). 
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5.3 SDB voor DWR-Archief 
SDB(Safety Deposit Box) wordt gebruikt voor de ontwikkeling van DWR-Archief (als 
metadatabank met workflow enige). De argumenten daarvoor zijn: 

• Het Nationaal Archief beschikt reeds over de kennis en organisatie om van 
SDB gebruik te maken en daar ondersteuning bij te bieden. 

• Als medefinancier van SDB beschikt het Nationaal Archief tegen alleen vaste 
supportkosten over een eeuwigdurende licentie voor SDB. Hierdoor kan het 
Nationaal Archief zonder extra kosten of aanbesteding SDB gebruiken voor 
DWR-Archief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DWR-Archief uitgangspunten bij het gebruik van SDB voor DWR-Archief: 
11. SDB beschikt over alle basisfunctionaliteit die nodig is voor de ontwikkeling 

van DWR-Archief. Deze functionaliteit zal specifiek voor DWR-Archief moeten 
worden geconfigureerd (m.n. inrichten van de benodigde workflows).  

12. SDB beschikt over de mogelijkheid tot remote file access. 
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6 Beschrijvingen van functies met Archimate (voor architecten) 

In dit hoofdstuk worden de in dit document genoemde diensten en workflows in 
meer detail uitgewerkt in de architectentaal Archimate. De doelgroep van dit 
hoofdstuk zijn daarmee architecten, applicatiebeheerders en de 
softwareontwikkelaars die het project gaan realiseren. Bestuurders en de leden van 
de stuurgroep kunnen dit hoofdstuk overslaan.  
Dit deel heeft ook al veel meer het karakter van een solution architectuur en zal 
gedurende het project verder ontwikkeld worden. 

6.1 In bewaring geven (van records) 
In bewaring gegeven documenten zijn eigendom van de zorgdrager en vallen onder 
hun eigen verantwoordelijkheid. Doelstelling van DWR-Archief is om digitale 
duurzaamheid bij het Rijk te vergroten en transparantie te verhogen door alle 
documenten beschikbaar te kunnen maken voor gebruikers.  
 

 
 
Figuur 6.1: In bewaring geven van records. 
 
In DWR-Archief is daarom bekend waar in bewaring gestelde documenten staan. Om 
dit te realiseren kan de zorgdrager ervoor kiezen records (documenten plus 
metadata) bij DWR-Archief in bewaring te geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de ‘exportservice’, waarbij het initiatief bij de zorgdrager ligt (push-mechanisme). 
De service ‘Ingest Metadata en Documenten’ neemt het record op in DWR-Archief. 
Het document staat hierna niet meer bij de zorgdrager. 

6.2 Doorzoekbaar maken (van DWR-Archief) 
Om documenten in bewaarplaatsen bij zorgdragers via DWR-Archief toch 
doorzoekbaar te maken, wordt de metadata van deze documenten in DWR-Archief 
opgenomen. Dit kan op twee manieren: 
 
Met de Metadataservice (Pull) 
Deze metadata wordt met gebruik van de ‘Metadataservice’ in combinatie met de 
‘Documentservice’ opgehaald bij de zorgdrager. Met de ‘Documentservice’ wordt het 
document bij de zorgdrager tijdelijk opgehaald om de metadata van het document 
te kunnen bepalen. Het document wordt in principe niet in DWR-Archief opgenomen, 
immers het document blijft in bewaring bij de zorgdrager. De service ‘Ingest 
Metadata’ neemt de metadata op in metadatabank van DWR-Archief. Dit is een ‘Pull’ 
mechanisme (DWR-Archief neemt initiatief). 
 
Met de Exportservice (Push) 
Metadata kan ook worden opgehaald met de 'Exportservice'. Dit gebeurt op basis 
van ‘Push’, waarbij de zorgdrager het initiatief neemt. Verschil met de exportservice 
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in paragraaf 6.1 is dat nu alleen de metadata wordt bewaard in DWR-Archief. Het 
document wordt in deze workflow alleen gebruikt voor de verrijking van de 
metadata en wordt niet bewaard in DWR-Archief. 
 

 
 
Figuur 6.3: Doorzoekbaar maken van records. 
 
Metadata van in bewaring gegeven documenten kan veranderen. Daarom is het 
nodig dat de metadata na aanpassing wordt gesynchroniseerd.  

6.3 Beheer op metadata (van bij DWR-Archief in bewaring gegeven records) 
Wanneer records (documenten plus metadata) door zorgdragers bij DWR-Archief in 
bewaring zijn gegeven, moet er vanuit de zorgdrager natuurlijk nog wel beheer  
kunnen plaatsvinden. Dit beheer kan alleen plaatsvinden op: 

• de metadata van documenten die daadwerkelijk in DWR-Archief zijn 
opgenomen en niet meer bij de zorgdrager aanwezig zijn, 

• de metadata van de in bewaring gegeven records en nooit op de 
documenten zelf. Beheer op documenten is via deze service uitgesloten. 

 
De ‘Explorer’ van SDB4 wordt gebruikt bij het beheren van records. 
 
 
 

 
 
Figuur 6.4: Beheer op metadata van in bewaring gegeven records. 

6.4 Overbrengen (van records) 
Na een vastgestelde termijn worden records vernietigd of overgebracht naar het 
Nationaal Archief. Bij overbrenging betekent dit dat in bewaring gegeven 
documenten met metadata binnen het e-Depot vanuit het compartiment van de 
zorgdragers bij DWR-Archief worden overgebracht naar het compartiment van het 
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Nationaal Archief. Bij overbrenging vanuit de zorgdrager naar het domein van het 
Nationaal Archief fungeert DWR-Archief altijd als tussenstation. Met de service 
'Overbrengen' worden documenten overgebracht naar het Nationaal Archief. De 
bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat over van de zorgdrager naar de minister van 
OCW. 
 

 
 
Figuur 6.5: Overbrenging van tijdelijk te bewaren records naar het Nationaal Archief. 
 
Op basis van de metadata is bekend welke records voor juridische overbrenging 
naar het Nationaal Archief in aanmerking komen. De service ‘overbrengen’ 
selecteert deze records en converteert de metadata naar de format van het 
toepassingsprofiel van e-Depot voor blijvend te bewaren records.  

6.5 Vernietigen (van records) 
Bij het vernietigen van records worden records in DWR-Archief vernietigd. De 
selectie van de te vernietigen records binnen de federatie gebeurt op basis van de 
door de departementen opgestelde selectielijsten. Deze selectielijsten worden door 
zorgdragers vertaald naar bewaartermijnen in de records van DWR-Archief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodiek wordt er op basis van de vernietigingsdatum een selectie van de te 
vernietigen records gemaakt. Deze records (document met metadata) worden 
vervolgens vernietigd, wanneer deze records bij DWR-Archief in bewaring zijn 
gegeven en niet meer bij de zorgdrager aanwezig zijn. Zit het te vernietigen 
document nog wel bij de zorgdrager, dan kan DWR-Archief alleen naar de 
zorgdrager signaleren. De zorgdrager moet in dat geval zelf het record in het 
departementale DMS verwijderen. Nadat de zorgdrager de records heeft verwijderd 
zal bij de eerstvolgende synchronisatie de metadata van deze records ook uit DWR-
Archief verdwijnen. 
Het kan voorkomen dat er een verandering is van de bewaartermijn, bijvoorbeeld 
als er een legal hold geldt voor een bepaald dossier. De zorgdrager is ervoor 
verantwoordelijk dat deze hold in de metadata wordt verwerkt. DWR-Archief maakt 
in het metadata schema mogelijk dat dit soort wijzigingen kunnen worden 

DWR-Archief uitgangspunten bij het vernietigen van records: 
14. DWR-Archief vernietigt alleen records in opdracht van de zorgdrager wanneer 

deze bij DWR-Archief in bewaring zijn gegeven. De zorgdrager blijft echter 
ten allen tijden verantwoordelijk voor het vernietigen. 

15. Staan de documenten nog bij de zorgdrager, dan kan DWR-Archief alleen 
signaleren dat de records bij de zorgdrager vernietigd moeten worden. 
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bijgehouden. Vernietiging van records geschiedt uitsluitend na het doorlopen van de 
vernietigingsprocedure en goedkeuring door of namens de zorgdrager. 
 

 
 
Figuur 6.6: Vernietigen van in bewaring gegeven records. N.B. Bij vernietigen is de Zorgdrager 

de opdrachtgever en die neemt in de service Data Management het initiatief. 

6.6 Transformeren van metadata in DWR-Archief 
Het transformeren van metadata van bij DWR-Archief in bewaring gegeven 
documenten betreft het geautomatiseerd aanvullen of aanpassen van de metadata  
 

 
 
Figuur 6.7: Zoeken in DWR-Archief en het presenteren van documenten. 
 
in de metadatabank. Dit gebeurt op basis van een eenduidige specificatie van 
transformatieregels, die door de zorgdrager zijn aangeleverd. De dienst 
Transformatie kan onder andere worden gebruikt, als metadata niet voldoet aan de 
geldende standaarden of aangepast moet worden bij bijvoorbeeld de overdracht 
tussen bewaarplaatsen. In het bijzonder kan een transformatie gebruikt worden 
voor het automatisch invullen of aanpassen van bewaartermijnen of bij het 
aanpassen van metadatawaarden bij een departementoverstijgende reorganisatie. 
Alleen geautomatiseerde transformaties zijn mogelijk. De zorgdrager bepaald de 
transformatieregels en DWR-Archief voert ze uit. 

6.7 Zoeken in DWR-Archief en het presenteren van documenten 
Belangrijke functie van het DWR-Archief is dat in bewaring gestelde documenten 
kunnen worden ontsloten aan gebruikers. Gebruikers maken gebruik van DWR-
Zoeken om te zoeken in DWR-Archief. DWR-Zoeken heeft hiertoe rechtstreeks 
toegang tot de metadatabank van DWR-Archief. In de metadatabank staat in de 
metadata een verwijzing (URL) naar de plaats waar het gezochte document wordt 
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bewaard. Dit kan in de bewaarplaats van DWR-Archief zijn (wanneer het aan DWR-
Archief in bewaring is gegeven) of kan bij de bewaarplaats van de zorgdrager zijn. 
 

 
 
Figuur 6.8: Zoeken in DWR-Archief en het presenteren van documenten. 
 
Wanneer een gebruiker is geautoriseerd tot een document, dan wordt het document 
met gebruik van de Documentservice - afhankelijk van waar het document staat - 
geleverd uit de bewaarplaats van DWR-Archief of van de zorgdrager. Voor de 
levering van het document wordt in DWR-Archief gebruik gemaakt van de workflow 
‘Access’. 

6.8 Overdracht van records tussen zorgdragers 
DWR-Archief biedt – als onderdeel van de dienst bewaren een service die de 
overdracht van records tussen bewaarplaatsen van zorgdragers mogelijk maakt. Dit 
kan bijvoorbeeld handig zijn bij een departementoverstijgende reorganisaties, 
waarbij het voor komt dat een deel of delen van departementen worden 
overgedragen aan een ander departement. Het daarbij betrokken deel van het 
archief komt daarmee onder de ministeriele verantwoordelijkheid van het andere 
departement te vallen en moet worden overgedragen.  
 
Figuur 6.9 beschrijft hoe records – met tussenkomst van DWR-Archief - van 
Zorgdrager A aan Zorgdrager B worden overgedragen. De records worden eerst met 
gebruik van de exportservice van de zorgdrager in bewaring gegeven bij DWR-
Archief. Zorgdrager A neemt hiertoe initiatief (push). Met een Ingest worden deze 
records ingelezen bij in DWR-Archief. Vervolgens exporteert DWR-Archief met de 
exportservice de records vanuit DWR-Archief naar Zorgdrager B. Dit kan – 
afhankelijk van de afspraken - op initiatief van DWR-Archief (push) of op verzoek 
van Zorgdrager B (pull).  
De zorgdragers zijn verantwoordelijk voor de selectie van de over te dragen records. 
DWR-Archief voert de overdracht uit. 
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Figuur 6.9: Overdragen van records van de ene naar de andere zorgdrager via DWR-Archief. 

6.9 Overview van DWR-Archief 
In figuur 6.10 zijn alle bovenstaande diensten in één overzichtsplaat bij elkaar 
gebracht. 
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Figuur 6.10: Totaal view van DWR-Archief. 
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7 Beveiliging 

In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten die betrekking hebben op de 
beveiliging. 

7.1 Applicatiescan informatiebeveiliging DWR archief 

Er is een quick scan gemaakt voor de informatiebeveiliging van het DWR archief. Bij 
deze scan is in beschouwing genomen dat het project zich in een pilotfase bevindt, 
waarbij in eerste instantie drie departementen (BZK, EZ en SZW) aansluiten. In een 
latere fase zal voor elk aan te sluiten departement een uitgebreide veiligheidsscan 
plaats vinden. 
De quick scan heeft opgeleverd dat de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 
(maatregelen 4.6 conform het beleid) voor de aspecten beschikbaarheid en 
integriteit voldoende zijn.  

7.2 Beveiligingarchitectuur 

DWR archief moet voldoen aan het Voorschrift 
Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007, het Voorschrift 
Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 
2013 (VIR-BI18) en de Baseline Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (BIR). Er is voor gekozen het DWR-archief 
geschikt te maken voor informatie met als hoogste 
rubricering departementaal vertrouwelijk. 
Voor de informatie met departement vertrouwelijk is 
het mogelijk de toegankelijkheid zo te beperken zodat 
alleen diegenen die daartoe geautoriseerd zijn toegang 
hebben tot deze informatie in alle fasen van de 
levenscyclus van de informatie. Deze autorisatie is 
dynamisch en kan gedurende de levenscyclus 
veranderen. De opsteller/vaststeller heeft controle over 
wie de geautoriseerde zijn. Beheerders technisch en 
functioneel, archief medewerkers, etc. behoren niet tot 
de geautoriseerde. 
Prioriteit wordt gegeven aan rijksbreed identity 
management, met als doel de samenwerking op basis 
van een goede informatie-infrastructuur te laten lopen. 
Door het toenemend gebruik van het rijksportaal, is er 
al behoefte aan het rijksbreed toegankelijk hebben van 
informatie. In het ontwerp van het systeem en de 
rubricering19 van informatie moet hier rekening mee 
worden gehouden. 

Uitspraken die van toepassing zijn: 
• Vertrouwelijke gegevens binnen DWR archief zijn onleesbaar gemaakt voor 

ongeautoriseerde kennisname en zijn verdeeld in twee categorieën, t.w.: 

18 Bron: Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie, Artikel 1a 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0016435/geldigheidsdatum_07-04-2013) 

19 Bron: Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie, Artikel 1c 

VIR-BI: Bijzondere 
informatie: 
staatsgeheimen en 
overige bijzondere 
informatie waarvan 
kennisname door niet 
gerechtigden nadelige 
gevolgen kan hebben 
voor de belangen van 
de Staat, van zijn 
bondgenoten of van 
één of meer ministeries 

Rubriceren is het 
vaststellen en aangeven 
dat een gegeven 
bijzondere informatie is 
en het bepalen en 
aangeven van de mate 
van beveiliging die aan 
deze informatie moet 
worden gegeven 
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1) Staatsgeheime documenten. 
Staatsgeheime documenten worden in DWR archief niet opgenomen en 
zijn buiten scope van het project.  

2) Departementaal vertrouwelijke documenten. 
Deze documenten zijn beveiligd door de autorisatie-instellingen. 
Gedragingen van beheerders worden gelogd en deze loggings worden 
periodiek gecontroleerd, daar beheerders zichzelf rechten kunnen 
toewijzen. De groep beheerders met deze rechten is daarom beperkt. 
Beheerders zijn verder niet in staat om de loggings te wijzigen. Op deze 
manier is deze groep beheerders beperkt en zijn mutaties en 
handelingen achteraf te traceren. 

• Voor DWR-Archief speelt bij vertrouwelijke documenten ook het onderscheid 
tussen de vertrouwelijkheid van het document en de vertrouwelijkheid van de 
metadata. Het is denkbaar dat de metadata van een vertrouwelijk document zelf 
niet vertrouwelijk is en wel geregistreerd kan worden in DWR-Archief. De keus 
hiervan is aan het departement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Informatiebeveiliging is een integraal onderdeel van corporate governance en 
volgt de wettelijke normen. Hierbij wordt het beveiligingsbeleid van het NA 
gevolgd. 

 
Van informatie is de rubricering bekend. Deze is basis voor de manier waarop met 
de informatie wordt omgegaan. DWR-Archief ondersteunt de rubricering die 
rijksbreed wordt afgesproken.  

 
 

DWR-Archief uitgangspunten bij vertrouwelijkheid: 
17. De zorgdrager is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en beslist over 

de autorisatie van records.  
18. DWR-Archief neemt geen documenten op met rubricering zwaarder dan 

departementaal vertrouwelijk. 
19. DWR archief accepteert om preserverings redenen geen encrypted 

documenten. De INGEST van encrypted documenten leidt tot een 
foutmelding. Deze wordt teruggekoppeld naar de zorgdrager. 
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8 Beheer 

Als definitie voor Archiefbeheer hanteren we: “Geheel van normen, plannen, 
procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het 
beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het 
beschikbaar stellen daarvan20.” 
 
De volgende beheervormen worden in relatie tot de applicaties die gezamenlijk het 
DWR-Archief vormen21, onderkend: 

8.1 Inhoudelijk beheer,  
Inhoudelijk beheer kent twee vormen: 

• Recordbeheer gaat over de inhoud van de records en is voorbehouden aan 
de zorgdrager. Wel kan het Nationaal Archief hier ook een adviserende en/of 
ondersteunende rol vervullen, met name vanuit functioneel beheer. 

• Archiefbeheer richt zich op het beheer en onderhoud van de structuur van de 
bewaarplaatsen en de inrichting van de metadata in de diensten van DWR-
Archief. Dit conform de wettelijke kaders en de gemaakte afspraken voor 
het gebruik van de ingerichte bewaarplaatsen en de federatie. Het bewaken 
van het concept van de federatie, zodat deze blijft voldoen aan de 
wettelijke- en functionele eisen, hoort hier ook bij. Daarnaast ondersteunt 
en adviseert het Archiefbeheer in projecten en bij de aansluiting van nieuwe 
organisaties op de federatie. Het Archiefbeheer van de bewaarplaatsen zelf 
is een taak van de zorgdrager.  

8.2 Functioneel beheer  
Betreft het beheer dat zorg draagt voor functioneel correct werkende systemen. Om 
dit te realiseren zijn er richtinggevende, sturende en uitvoerende rollen te 
onderkennen (conform BiSL). De richtinggevende en sturende rollen moeten in nauw 
overleg met de klant ingeregeld worden: wat kan er gedaan worden, op basis van 
welke criteria (prioriteiten) en met welke middelen? Om de systemen op het 
operationele vlak optimaal te laten aansluiten op de wens van de klant (in de meest 
brede zin van het woord), moeten er diverse operationele taken worden uitgevoerd. 
Het belang daarvan is zodanig verweven met de operatie van de klant, dat dit niet 
wordt uitbesteed maar door het Nationaal Archief in eigen beheer wordt 
gerealiseerd. Het Nationaal Archief fungeert daarbij als vertegenwoordiger van de 
klant en als (gedelegeerd) opdrachtgever van de uitvoerende partijen van technisch- 
en applicatiebeheer. Als rollen/taken worden gezien (hoofdgebieden): 

• Gebruikersondersteuning en –advisering. 
• Wijzigingenbeheer. 
• Coördineren en uitvoeren gebruikers acceptatie testen (GAT) en eventueel 

noodzakelijke ketentesten. 

20 Bron: http://archiefwiki.org/wiki/Archiefbeheer). 
21 Door de gekozen methodiek van bewaarplaatsen blijft de data (ook fysiek) binnen de verantwoordelijkheid van de 

zorgdrager. Het beheer van het DWR-Archief richt zich in dit verband dan ook op het geheel van toepassingen en 
diensten die hiervoor worden ontwikkeld (oa de federatie en de Harvester). Het beheer van de diverse 
bewaarplaatsen (inbegrepen het e-depot) en de onderliggende systemen blijft een verantwoordelijkheid van de 
diverse zorgdragers. 
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8.3 Applicatiebeheer 
Dit gaat om het beheer dat aan de applicaties moeten worden uitgevoerd om deze 
technisch werkend en actueel te houden. Denk aan aanpassingen in de 
programmatuur en het opleveren en onderhouden van de applicatiedocumentatie. 
Deze aanpassingen kunnen gedreven worden vanuit de leverancier van de (basis 
van de) tooling (bijvoorbeeld updates) of als programma-aanpassingen als gevolg 
van het doorvoeren van klant- (gebruikers-) wensen. De wijzigingen worden 
uitgevoerd tot en met de technische acceptatie. Applicatiebeheer is door Nationaal 
Archief (op dit moment) aan Ordina uitbesteed. Het Nationaal Archief voert de regie. 

8.4 Technisch beheer 
Het technisch beheer is het beheer dat aan de technische infrastructuur moet 
worden uitgevoerd (preventief en correctief). Het technische beheer wordt naar 
verwachting door het NA conform de sourcing richtlijnen uitbesteed aan het SSC-
ICT. 
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9 Bijlage: Betrokken personen 

Deze PSA is al in een vroeg stadium besproken met de vijf ministeries die 
deelnemen aan het project DWR-Archief. Tussen 15 april 2013 en 10 mei 2013 heeft 
bovendien een publieke review plaatsgevonden van dit document en op 3 juni heeft 
nog een laatste review plaats gevonden met vertegenwoordigers van alle vijf de 
departementen die deelnemen aan DWR-Archief. 
 
Hieronder volgt een lijst van mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit document. Achter hun naam staat de organisatie waarvoor ze werken en of 
ze in de publieke review commentaar hebben geleverd. 
 

• Mette van Essen Nationaal Archief 
• Wouter van Gaalen DWR-Zoeken 
• Nico Gietema  Binnenlandse Zaken 
• Margriet van Gorsel Nationaal Archief  Publieke review 
• Marielle de Groot ICTU 
• Petra Helwig  Nationaal Archief 
• Cornelis Hogeveen Ordina     
• Chris Houwing  Nationaal Archief   
• Pieter van Koetsveld Nationaal Archief  Publieke review 
• Wijbe Kramer  Buitenlandse Zaken 
• Ramon de Louw Economische Zaken 
• Jeroen van Luin Nationaal Archief 
• Reuben Maduro  Economische Zaken 
• Wout van der Reijden Nationaal Archief  Publieke review 
• Peter Rijvers  Sociale Zaken 
• Pieter Rood  Economische Zaken 
• Erik Saaman  Nationaal Archief 
• Petra Schrauwen Financiën 
• Jacques Selder  Sociale Zaken 
• Ruud Seen  Ordina     
• Rob Spoelstra  Kamer van Koophandel  Publieke review 
• Ralf Stofmeel  Economische Zaken  Publieke review 
• Stephan Tolido  Economische Zaken 
• Pieter Verkiel  Economische Zaken 
• Nienke Weegink Sociale Zaken 
• Tjeerd van Wengen Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

 
Voor de publieke review is een aantal mensen gericht benaderd dat al eerder 
betrokken was bij de totstandkoming van de PSA. Verder zijn architecten uit de 
LinkedIn groep “Rijksarchitecten” benaderd. De opmerkingen en suggesties van de 
publieke review en de reacties (wat er met de opmerkingen en suggesties is 
gebeurd) van de auteurs van de PSA zijn verwerkt in het Excelbestand 
“Review_PSA_DWR-Archief_201305.xls”. Dit is teruggekoppeld aan de deelnemers 
aan de publieke review. 
 
 
 
 

 Pagina 55 van 66 



 
PSA DWR-Archief - versie 1.0 

 

10 Bijlage: Standaarden bij informatie-uitwisseling 

Om informatie-uitwisseling tussen de aan te sluiten Rijksoverheden te 
vereenvoudigen worden standaarden gekozen. Hiervoor is de lijst van open 
standaarden van het forumstandaardisatie22 geraadpleegd. Dit heeft de volgende 
standaarden opgeleverd. Wel moet nog worden onderzocht welke standaarden de 
voorkeur verdienen en daarom moet er uit deze standaarden nog wel gekozen 
worden. Dit zal later in het project gebeuren op basis van ervaringen met het 
gebruik gedurende het project . De keuze voor een standaard wordt alleen gemaakt 
met uitdrukkelijke instemming van stuurgroep. 

10.1 Metadataservice 
Een service voor het opvragen van de metadata van de bewaarde records en 
mutaties daarin (ook wel harvesting genoemd). De metadata worden uitgewisseld 
volgens het gedocumenteerde schema van de bewaarplaats. 
 

OAI-PMH 2.0  

Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen 
metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere 
objecten, met als doel het opnemen van deze metadata in een 
centrale bibliotheek. Uitgezonderd zijn die toepassingen waarvoor 
op basis van de lijst voor 'pas toe of leg uit' het gebruik van 
Digikoppeling verplicht is. 
OAI-PMH is een Rijksstandaard (forum standaardisatie 
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/oai-pmh). 

CMIS 1.1 

Content Management Interoperability Services (CMIS23) is een open 
ICT-standaard op het gebied van het beheer van ongestructureerde 
informatie in een organisatie (Enterprise Content Management). 
CMIS is vrijgegeven door de ICT-bedrijven Oracle, IBM, Microsoft, 
OpenText, SAP en Alfresco. CMIS wordt wel de SQL voor Enterprise 
Content Management genoemd. Dankzij CMIS kunnen verschillende 
digitale bergplaatsen en archieven van verschillende leveranciers 
door een enkele applicatie benaderd worden. 

CMIS definieert een domain model plus web services en Restful 
AtomPub (RFC5023) bindings die gebruikt kunnen worden door 
applicaties. CMIS voorziet in een algemeen data model die 
bestanden en mappen met generieke eigenschappen aan kan. Er is 
voorzien in een reeks van standaard services voor het toevoegen en 
ontvangen van documenten. Er is ook een access control system, 
een checkout een version control facility. Twee protocollen zijn 
gedefinieerd,  WSDL en SOAP (bekend bij de WUS-adapter van 
digikoppeling). 

22 Bron: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/open-
standaarden?lijst=Pas%20toe%20of%20leg%20uit&status%5B%5D=Opgenomen&pagetitle=pastoeof 

23 Bron: http://docs.oasis-open.org/cmis/CMIS/v1.1/csprd01/CMIS-v1.1-csprd01.html en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_Management_Interoperability_Services 
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Digikoppeling 

Digikoppeling is bij de overheid de bouwsteen/standaard, waarmee 
overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar 
onderling informatie kunnen uitwisselen en is de 'postbode' voor de 
overheid. Het bestaat uit een set standaarden voor elektronisch 
berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. De 
Overheidsservicebus onderkent twee hoofdvormen van 
berichtenverkeer: - Bevragingen; een vraag waar direct een reactie 
op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als 
een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw 
worden aangeboden. - Meldingen; men levert een bericht en pas 
(veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is 
snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet 
beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel 
gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden. 
Digikoppeling is een Rijksstandaard (forum standaardisatie  
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/ebms-en-
wus-conform-osb-nu-digikoppeling) 

10.2 Documentservice 
Een service voor het opvragen van de bestanden a.d.h.v. de verwijzing die in de 
metadata van het records is opgenomen. 
 

CMIS 1.1 Zie bij Metadataservice. 

Http(s) 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de 
communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser) en 
een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het World Wide 
Web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van 
een intranet). 
Bron: Archiefwiki 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol) 
 
HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een 
uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling 
van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens 
versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld 
iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke 
gegevens verstuurd worden.. 

10.3 Exportservice 
Een service die wordt gebruikt voor het leveren van een batch van records van de 
bewaarplaats van de zorgdrager naar het DWR-Archief. De exportservice kan ook 
van het het DWR-Archief terug aan de zorgdrager leveren. 
 

FTP 

File Transfer Protocol (FTP) is een protocol dat uitwisseling van 
bestanden tussen computers vergemakkelijkt. Het standaardiseert 
een aantal handelingen die tussen besturingssystemen vaak 
verschillen. 
Bron: Archiefwiki 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol) 

CMIS 1.1 Zie bij Metadataservice. 
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Digikoppeling Zie bij Metadataservice. 

10.4 Groepenservice 
Bij de groepenservice is het belangrijk dat voor een gegeven digitale identiteit van 
een persoon (of applicatie) kan worden opgevraagd tot welke groepen deze persoon 
behoord. Er kan op basis van de leesrechten van een record worden vastgesteld of 
de persoon leesrechten heeft voor dat record. 
 

SAML2.0  

De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-
gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers 
authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt 
organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de 
identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke 
vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals 
Internet applicaties of diensten. 
 
Federatieve (web)browser-based single-sign-on (SSO) en single-
sign-off. Hiermee krijgt een gebruiker na eenmalig inloggen via zijn 
browser toegang tot verschillende diensten van verschillende 
partijen. Kan in combinatie met Digikoppeling worden gebruikt (Zie 
metadataservice). 
SAML is een Rijksstandaard (forum standaardisatie  
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/saml). 
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11 Bijlage: Achterliggende concepten/begrippen 

11.1 Rijk en (kern)departementen 
De Rijksoverheid is de bestuurslaag op landelijk niveau. Deze wordt gevormd door 
alle ministeries, gerelateerde uitvoeringsorganisaties en inspecties, zelfstandige 
bestuursorganen en de rechterlijke macht die onder de verantwoordelijkheid van 
een ministerie vallen. Tot slot zijn er nog de Hoge Colleges van Staat. De 
Rijksoverheid houdt zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van plannen 
van de regering. Plannen welke worden voorgelegd en gecontroleerd door het 
parlement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: de Rijksoverheid in context met de hele overheid 
 
Een minister geeft politieke leiding aan een ministerie en wordt vaak bijgestaan door 
een of meer staatssecretarissen. Daarmee is de minister ook verantwoordelijk voor 
eerder genoemde ambtelijke organisaties die onder zijn ministerie vallen.  
Uitzondering hierop zijn de Hoge Colleges van Staat die de Rijksoverheid controleren 
en adviseren. In de Grondwet is vastgelegd dat deze colleges onafhankelijk en 
zelfstandig zijn. Denk aan de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de 
Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. 

11.2 Metadata 
 
Metadata standaard 
Een document op hoog niveau waarin de basis principes en uitgangspunt van een 
metadatastandaard beschreven worden (bijvoorbeeld ISO 23081 – Metagegevens 
voor archiefbescheiden). 
 
Toepassingsprofiel (Metadataprofiel) 
Een metadataprofiel beschrijft de manier waarop de metagegevens gebruikt moeten 
worden in de context van de organisatie. Een voorbeeld van een metadataprofiel is 
het Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid. Dit profiel is een specificatie 
van de elementen die in de Richtlijn metagegevens overheidsinformatie worden 
beschreven, uitgebreid met enkel subelementen. 
 
De richtlijn beschrijft welke concepten er in metagegevenselementen vastgelegd 
moeten worden en is bedoeld om de semantiek of betekenis van die elementen te 
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verankeren. Het toepassingsprofiel voegt daar afspraken en richtlijnen aan toe over 
de manier waarop de elementen gebruikt moeten worden. Het identificeert wanneer 
elementen verplicht zijn en geeft toelichting en voorbeelden waarmee het begrip van 
de elementen verduidelijkt kan worden. Hoewel een toepassingsprofiel op zich niet 
direct iets te maken heeft met applicaties, vormt het op die manier wel de basis 
voor een deel van de functionele eisen die aan applicaties gesteld worden. 
 
Waaruit bestaat een metadataprofiel? 
1. een toelichting op de totstandkoming van het toepassingsprofiel; 
2. uitleg over het gebruik van het toepassingsprofiel; 
3. een tabel met daarin tenminste de volgende kolommen: 

• namen van metagegevenselementen die gekoppeld moeten worden aan de 
records van de organisatie. De elementen kunnen onderverdeeld worden 
naar subelementen; 

• de definities van deze elementen24 
• aanduiding welke elementen verplicht, aanbevolen en optioneel zijn; 

4. een verwijzing naar (eventueel) bestaande woordenlijsten, thesauri etc. die 
gebruikt kunnen dan wel moeten worden voor het bepalen van de inhoud van 
metagegevenselementen  

 
Metadataschema 
Om relaties tussen de verschillende metadata elementen te kunnen leggen, moeten 
deze gegevens gestructureerd worden in een metadataschema. Een 
metadataschema is eigenlijk een logisch plan die de relatie tussen de verschillende 
elementen legt. In een metadataschema wordt een set van regels inclusief regels 
voor semantiek en syntax, die het mogelijk maken metagegevens te beheren, 
beschreven. 
Daarnaast is een metadataschema een machine interpreteerbare representatie voor 
het beheren van de records en is nodig voor een geautomatiseerde extractie en 
uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen. Bij DWR-Archief wordt 
hiervoor XML en XSD gebruikt. 
 
Metadatamapping 
Bij Metadatamapping wordt in eerste instantie een vergelijking gemaakt tussen de 
gebruikte metadata elementen van twee profielen. Een einddoel van zo'n mapping 
kan een conversie van de metadata van het ene systeem naar het andere systeem 
zijn. 
Een belangrijke eerste stap bij een metadata mapping is bepalen wat het is dat je 
gaat mappen. Heb je te maken met een metadata standaard, een metadataprofiel of 
een metadataschema. Dit is van belang omdat je te maken hebt met verschillende 
abstractie niveaus . 
 
Elke mapping begint met het zoeken naar overeenkomsten. Die overeenkomsten 
zoek je op verschillende gebieden: 
1. Onderwerp en toepassingsgebied: over wat voor soort metadata gaan de te 

mappen schema's? 
2. Normatieve verwijzingen: waar stammen de schema's van af? 
3. Uitgangspunten: met wat voor soort metadataschema hebben we te maken? Zo 

is het nogal een verschil of je te maken hebt met enkelvoudige of meervoudige 
entiteitsmodellen (beschrijft het schema bijvoorbeeld alleen records of ook 
actoren en/of processen?). 

24. Voor de Rijksoverheid met met verwijzing naar de Richtlijn Metagegevens 
Overheidsinformatie en het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid; 
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4. Terminologie: welk jargon wordt er gebruikt 
Het is uiteindelijk de bedoeling dat de metadata elementen die qua betekenis gelijk 
zijn aan elkaar worden gevonden. Dit gebeurt vaak in de vorm van een tabel. Hierna 
kan er een technische vertaling gemaakt worden voor de conversie van metadata 
tussen twee systemen. 
 
SIP/DIP 
De termen SIP, AIP en DIP komen voort uit het OAIS-model (Open Archival 
Information System Reference Model). Dit model is ontwikkeld om de principes en 
processen te benoemen die je nodig zijn voor het duurzaam beheren van digitale 
informatie. Naast een functioneel model is kan het OAIS ook gezien worden als een 
informatie model waarin de soorten extra informatie (metadata)worden beschreven 
die met digitale bestanden moeten worden meegeleverd om het bestand duurzaam 
toegankelijk te houden. 

11.3 Aggregatie 
Onderscheidt de niveaus waarop een entiteit kan worden beschreven. Met het 
vaststellen van aggregatieniveaus worden de volgende doelen bereikt: 

1. het (hie ̈rarchisch) groeperen van informatieobjecten en daarmee het 
aangeven van de (logische) samenhang er tussen 

2. het efficiënt toekennen van metagegevens (voorkomen van onnodige 
redundantie bijv.) 

3. het gemakkelijker kunnen uitwisselen van informatie 
4. het vergemakkelijken van zoeken van informatie 

11.4 Digitale duurzaamheid 
Een situatie waarin digitale documenten (in de brede zin van het woord) t.b.v. 
wettelijke eisen, administratieve eisen of maatschappelijke behoeften bewaard 
moeten worden. Dit is op een zodanige wijze worden vastgelegd, bewaard, beheerd 
en beschikbaar gesteld, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, 
toegankelijk en authentiek zijn. Wanneer van toepassing worden ze binnen de 
daarvoor gestelde termijn vernietigd. 

11.5 Zorgdragerschap en overdracht 
Een zorgdrager is degene die bij of krachtens de [Archief]wet belast is met de zorg 
voor de archiefbescheiden. In het algemeen is het dagelijks bestuur van een 
overheidsorgaan belast met de zorg voor de archiefbescheiden, tenzij deze niet 
aanwezig is. In dat geval is het bestuur met de zorg belast, of anders de persoon 
met enig openbaar gezag bekleed. (Archiefwet 1995, art. 1, lid d, 23, 27, 30, 35, 40 
en 41). 
In feite valt het zorgdragerschap van archiefstukken onder de verantwoordelijkheid 
van het departement, totdat deze juridische wordt overgedragen aan het Nationaal 
Archief. 

11.6 Waardering en selectie 
Waardering is het bepalen welke documenten als records moeten worden 
vastgelegd, en vervolgens het bepalen welke records blijvend te bewaren zijn, dan 
wel na welke termijn ze moeten worden vernietigd. De eerste vorm van waarderen 
vindt plaats door analyses van de bedrijfsprocessen. Het resultaat hiervan wordt in 
procesbeschrijvingen vastgelegd. De tweede vorm van waarderen vindt plaats door 
een risicoanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met belangen van de 
bedrijfsvoering, de recht- of bewijszoekende burger en cultuurhistorisch erfgoed. 
[NEN 2082: 6.8.1] 
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Selectie is het daadwerkelijk uitvoeren van de bij waardering (3.3.2) gemaakte 
keuzes. Net als waardering heeft selectie twee aspecten: het daadwerkelijk als 
record vastleggen van een document dat bewaard moet worden, en vervolgens het 
door middel van metagegevens beschrijven of het record blijvend te bewaren is dan 
wel na welke termijn het moet worden vernietigd. Dit is vervolgens het uitgangspunt 
voor overdracht en vernietiging. 
[MoReq2010: 8; 9; NEN 2082: 6.5.1; 6.8.1] 

11.7 Vernietigen 
Een record wordt vernietigd bij overdracht25 of wanneer de bewaartermijn is 
verstreken. Dit dient te gebeuren op een gecontroleerde en controleerbare wijze. 
[MoReq2010: 8; 9; NEN 2082: 6.5.2] 

11.8 Federatie 
Bij de Rijksdienst wordt steeds meer samengewerkt. Dit omdat maatschappelijke 
vraagstukken steeds vaker over beleidsterreinen van meerdere Rijksoverheden 
gaan. Zo ontstaat steeds meer de wens om generieke voorzieningen met elkaar te 
delen. Zo wordt samenwerking bevorderd en worden efficiency winsten gerealiseerd. 
 
Nu worden ondersteunende voorzieningen zoals archieven bij Rijksoverheden per 
overheidsorganisatie gefaciliteerd. Dit heeft met ministeriele verantwoordelijkheden 
te maken. Voorzichtig worden al steeds meer onderlinge afspraken tussen 
ministeries over inrichtingen en/of standaarden gemaakt, maar er is nog een lange 
weg te gaan.  
 
Een gezamenlijke generieke oplossing voor het bewaren van records is nog niet. 
Daarom is er in doelarchitectuur “Digitale Duurzaamheid” voor gekozen om - bij het 
bewaren van records - naar een “federatief model” toe te werken. Dit betekent dat 
bestaande voorzieningen in eigen beheer bij overheidsorganisaties blijven, maar dat 
ze voor een aantal diensten wel toegankelijk worden gemaakt voor andere 
organisaties. 

11.9 Harvesting 
Harvesting betreft het verzamelen van records uit de digitale archieven van de 
ministeries. Bij DWR-Archief gaat het bij de federatieve opzet in eerste instantie om 
de Metagegevens van de documenten en de verwijzing naar de documenten in de 
RM-systemen van de departementen, maar niet over de documenten zelf. Deze 
blijven achter in de RM systemen van de departementen zelf. 

11.10 Identity management (Single Sign On) 
Single Sign On is een generieke identificatiefunctionaliteit. Functionaliteit bestaat, 
maar het gebruik is alleen nog geïmplementeerd bij SZW. 

11.11 Presentatiekanalen 
De volgende presentatiekanalen zijn relevant: 

• DWR-Zoeken 
Dienst van DWR-Archief (zie projectresultaten). 

• Open data portal 
Portal voor het beschikbaar stellen van open data. 

• Overige presentatiekanalen 
Websites zoals GaHetNa en het Rijksportaal om gegevens uit DWR-Archief 
beschikbaar te stellen. 

25 Fysieke vernietiging is niet nodig als er bij de overdracht geen feitelijke migratie naar een ander systeem 
plaatsvindt. 

Pagina 62 van 66 

 



 
DWR-Archief – versie 1.0 

 

11.12 Bewaarplaatsen 
Een archiefbewaarplaats is een Archiefdepot of geheel van archiefdepots gebouwd 
en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden. Een archiefruimte is 
een Archiefdepot bestemd voor de bewaring door de archiefvormer van recente 
archiefbescheiden.  
 
Een overzicht van de bewaarplaatsen die op termijn gaan aansluiten op DWR-
Archief: 
1. e-Depot Nationaal Archief 

De e-Depot applicatie van het Nationaal Archief voor blijvend te bewaren digitale 
archiefstukken. 

2. Tijdelijk bewaren DWR-Archief. 
De dienst van DWR-Archief (zie projectresultaten). 

3. CDD+ 
Digitaal depot applicatie van JustID 

4. e-Docs systemen. 
Documentmanagement systemen gebaseerd op e-Docs. Wordt gebruikt door de 
departementen AZ, OCW en EZ 

5. TRIM systemen 
TRIM is een document management systeem dat gebruikt wordt door BuZa en 
I&M. 

6. Filenet systemen 
Filenet is een document management systeem. Er zijn per departement 
verschillende implementaties van. Digidoc2 wordt nu gebruikt door BZK, SZW en 
gaat gebruikt worden door Financiën. DigiJust wordt gebruikt door VenJ. 
Marjolein wordt gebruikt door VWS. 

7. DMS Defensie 
Het mogelijk maken van het aansluiten van het primaire DMS van Defensie is 
wel in scope van DWR-Archief, maar over het DMS is op dit moment nog niets 
bekend. 

8. DMS-en van Eerste Kamer enz. 
Documentmanagement systemen van Hoge Colleges van Staat. Het mogelijk 
maken van een aansluiting op deze systemen is wel binnen scope van DWR-
Archief. De daadwerkelijk aansluiting alleen als het de aansluiting van de 
kerndepartementen niet vertraagt. 

9. Secundaire DMS-en 
Secundaire document management systemen van departementen en Hoge 
Colleges van Staat die niet direct in scope zijn van DWR-Archief maar in potentie 
wel zijn aan te sluiten 
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12 Bijlage: Principes Digitale Duurzaamheid  

In de loop der jaren zijn er principes geformuleerd die betrekking hebben op het 
realiseren van digitale duurzaamheid. Ze zijn onder meer vastgelegd in wetgeving 
(zoals de Archiefwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur), in architecturen (zoals 
NORA en MARIJ), in beleidsdocumenten (zoals de I-strategie Rijk) en in standaarden 
die de overheid heeft geadopteerd (zoals NEN-ISO 15489). Deze principes zijn 
samengevat in de Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid en hieronder 
(onveranderd) overgenomen. De onderbouwing van de principes is hier weggelaten, 
zie daarvoor de doelarchitectuur. 
 
De verantwoordelijkheid voor de implementatie van deze principes ligt bij de 
individuele departementen, niet bij het project DWR-Archief. Maar omdat DWR-
Archief diensten ontwikkelt voor digitale duurzaamheid zijn deze principes wel 
richtinggevend voor de verdere invulling van de projectresultaten. Als daarbij 
afgeweken wordt van deze principes, dan dient dat aan de stuurgroep voorgelegd te 
worden. 
 
Kerndepartementen werken digitaal  
De bedrijfsprocessen van de kerndepartementen worden in 2015 volledig digitaal 
uitgevoerd. Als papieren documenten worden ontvangen, worden die gedigitaliseerd 
ten behoeve van de digitale behandeling in het bedrijfsproces.  
 
Samenwerking is mogelijk   
Het Rijk werkt als één concern. Daarom is samenwerking over de grenzen van 
organisatieonderdelen zonder problemen mogelijk. Records zijn om die reden 
rijksbreed toegankelijk en (her)bruikbaar, onafhankelijk van de organisatie waarvan 
een ambtenaar deel uitmaakt en onafhankelijk van tijd, plaats, applicatie en 
apparaat.  
 
Bedrijfsprocessen zijn leidend  
Het bedrijfsproces is leidend voor de inrichting van digitale duurzaamheid. 
Documenten worden als records bewaard omdat ze de weerslag vormen van 
bedrijfsprocessen en omdat ze worden gebruikt binnen bedrijfsprocessen. Dat 
betekent dat de afwegingen om een document te bewaren en de manier waarop dat 
gebeurt, worden gemaakt vanuit het belang van het bedrijfsproces. 
 
Digitale duurzaamheid vanaf het begin  
Vanaf het moment van opmaak of ontvangst van een te bewaren document worden 
zoveel mogelijk zaken geregeld die voor de hele levensduur van het record van 
belang zijn. Uitgangspunt is de beschrijving van de bedrijfsprocessen, waarin is 
aangegeven welke documenten in dat proces worden ontvangen en gecreëerd. Bij 
de creatie of ontvangst van een document is daardoor bekend of een document een 
record wordt en welke regimes er gelden ten aanzien van openbaarheid, beveiliging, 
bewaring en vernietiging. Een grote verantwoordelijkheid ligt daarbij bij individuele 
medewerkers in de bedrijfsprocessen.  
 
Records zijn eenvoudig te vinden  
Records zijn eenvoudig te vinden, zowel op basis van metagegevens als op basis 
van inhoud. 
 
Records zijn raadpleegbaar, tenzij… 
Records zijn in principe openbaar. Dit principe kan worden ingeperkt, bijvoorbeeld  
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op grond van de uitzonderingsbepalingen in de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
Deze beperkingen zijn echter niet strenger dan strikt noodzakelijk. In het bijzonder 
geldt dat rijksambtenaren alle informatie van het Rijk mogen raadplegen. Van elk 
record is bekend voor wie het toegankelijk is.  
 
Metagegevens zijn vastgelegd  
Ieder record is beschreven met metagegevens die context, inhoud, structuur en 
eventueel gedrag van het record vastleggen, evenals het beheer ervan door de tijd 
heen. Metagegevens zijn onmisbaar voor duurzame toegankelijkheid, in het 
bijzonder voor zoeken, inzien, begrijpen, preserveren en vernietigen. De wijze 
waarop metagegevens worden toegekend is rijksbreed geüniformeerd en vastgelegd 
in de metagegevensschema’s van de ministeries. Waar mogelijk worden 
metagegevens automatisch gegenereerd. 
 
Records zijn beveiligd 
Een record kan alleen worden aangemaakt, gewijzigd, geraadpleegd en vernietigd 
door personen die daartoe bevoegd zijn. Autorisaties worden toegekend op basis 
van een rijksbrede identificatie en een rijksbreed gebruikersprofiel. Persoonlijke 
gegevens mogen niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan waarvoor 
ze zijn opgemaakt en/of aangeleverd. Individueel ongevoelige gegevens uit records 
mogen niet geaggregeerd kunnen worden tot nieuwe records met gevoelige 
gegevens. 
 
Ordening in procesgebonden dossiers  
Records zijn samengebracht in dossiers, gerelateerd aan het bedrijfsproces dat de 
records heeft voortgebracht. Eenzelfde document kan in meerdere bedrijfsprocessen 
en dus ook in meerdere dossiers voorkomen. Omdat de metagegevens dan 
verschillend zijn worden deze documenten, beschouwd als verschillende records. 
 
Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van records 
Overheidsorganen zijn verplicht records in goede, geordende en toegankelijke staat 
te brengen en te bewaren. Deze verplichting geldt zowel voor permanent te bewaren 
als voor op termijn te vernietigen records, en zowel voor de ‘traditionele’ 
tekstdocumenten als voor nieuwere verschijningsvormen als e-mail, tweets, 
spreadsheets of websites. Een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 
informatiehuishouding ligt bij de individuele medewerkers. 
 
Ieder record heeft een unieke bron  
De eigenaar van de bron is verantwoordelijk voor de authenticiteit (inhoud, 
structuur, verschijningsvorm en gedrag) van de records. Records worden gebruikt 
uit deze unieke bron. Om technische redenen (zoals in relatie tot performance, 
beveiliging of mobiliteit) kunnen kopieën nodig zijn. Als door fouten in techniek of 
beheer een gekopieerd record afwijkt van de vastlegging in de bron, wordt het 
record in de bron als juist aangemerkt.  
 
Vernietiging na afloop bewaartermijn 
Een record is voorzien van een bewaartermijn en wordt na het verlopen van deze 
termijn vernietigd.  
 
Direct overbrengen voor permanente bewaring  
Records die voor permanente bewaring in aanmerking komen, worden zo snel als 
mogelijk overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Dit kan ook eerder zijn dan na 
de verplichte termijn van twintig jaar. Overbrenging houdt in dat het 
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zorgdragerschap overgaat naar de beheerder van de archiefbewaarplaats en dat de 
records in principe openbaar worden. 
 
Actieve preservering is geregeld 
De zorgdrager is er verantwoordelijk voor dat records toegankelijk blijven. Indien de 
toegankelijkheid van records niet langer gegarandeerd is als gevolg van wijziging of 
in onbruik raken van formaten en applicaties, zorgt de zorgdrager voor conversie of 
migratie van de betrokken records of voor emulatie van de applicatie. Daarbij dient 
de authenticiteit van de records behouden te blijven.  
 
Bestand tegen veranderingen  
De informatiehuishouding is bestand tegen reorganisaties en veranderingen in het 
werkproces. De inrichting van de informatiehuishouding is daarom flexibel. 
Standaardisatie draagt bij aan de gewenste flexibiliteit omdat zij de mobiliteit van 
informatie en personen bevordert. 
 
Gebruik maken van generieke voorzieningen  
Organisaties binnen de Rijksoverheid die een bepaalde functionaliteit nodig hebben,  
zijn verplicht een rijksbrede generieke voorziening te gebruiken, als deze 
beschikbaars is. Dit zijn voorzieningen waarvan bestuurlijk is vastgesteld dat ze 
rijksbreed toepasbaar zijn en kwalitatief van voldoende niveau. De verplicht te 
gebruiken voorzieningen zijn opgenomen in de ‘Catalogus generieke I- en ICT-
diensten’ en maken als zodanig deel uit van de rijksbrede I-infrastructuur. 
 
Specificaties op open standaarden baseren 
De specificaties van processen, applicaties, systemen en de informatie die zij 
uitwisselen, zijn gebaseerd op open standaarden (waar die beschikbaar zijn) zodat 
deze maximaal herbruikbaar zijn. Het Forum Standaardisatie publiceert een lijst met 
open standaarden waarvoor het “pas toe of leg uit”-principe geldt. 
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