
MDTO IS EEN NORM VOOR HET UITWISSELEN VAN EENDUIDIGE 
METAGEGEVENS BINNEN DE OVERHEID. 

OM DUURZAME TOEGANKELIJKHEID VAN OVERHEIDSINFORMATIE 
MOGELIJK TE MAKEN. 

MDTO WORDT TOEGEPAST BIJ HET ONTWIKKELEN EN BEHEREN 
VAN KOPPELINGEN VOOR HET UITWISSELEN VAN METAGEGEVENS 

TUSSEN INFORMATIESYSTEMEN.



WAT IS MDTO?

MDTO beschrijft de generieke metagegevens die nodig zijn om de 

duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te 

maken. En de manier waarop deze metagegevens uitgewisseld

worden tussen informatiesystemen. 



UITWISSELEN VAN GEGEVENS



MDTO BESTAAT UIT:

Informatiemodel 

XML-schema  

RDF-ontologie [is nog in een experimentele fase]

Koppelvlakspecificatie

Specificatie submission Information Package



RDF voorbeeld

XML voorbeeld



WAAROM GEBRUIK JE MDTO (HELPT)?

Bepalen welke generieke metagegevens beschikbaar moeten zijn, 

aangevuld met de domeinspecifieke metagegevens.

MDTO-koppelvlakspecificatie kunnen afspraken gemaakt worden 

met de ontwikkelaars en beheerders van de systemen waarmee 

metagegevens worden uitgewisseld.

Het is makkelijker om informatie te vinden, lezen en 

interpreteren.



IS MDTO VERPLICHT?

MDTO is een norm van het Nationaal Archief. Het beschrijft een 

erkende werkwijze die via consensus tot stand is gekomen. Het 

Nationaal Archief beveelt het gebruik van MDTO aan, maar MDTO 

is niet verplicht.



MAAR 

de Archiefregeling 2009 stelt wel een aantal verplichtingen aan 

metagegevens (Artikel 19 Archiefregeling). Elke 

overheidsorganisatie moet een metagegevensschema vastleggen. 

En aan elk blijvend te bewaren informatieobject bepaalde 

metagegevens koppelen. En deze blijvend te bewaren informatie 

moet na uiterlijk twintig jaar worden overgebracht naar een 

archiefinstelling (Artikel 12 Archiefwet 1995).

MDTO helpt om aan deze verplichting te voldoen.



VOOR WIE IS MDTO BEDOELD?

Voor iedereen die betrokken is bij het maken van keuzes over het 

bijhouden en beschikbaar stellen van metagegevens.

Adviseurs van overheidsorganisatie (architecten,  

informatiemanagers en -beheerders, proces- of 

informatieanalisten, inkoopadviseurs en adviseurs digitale 

archivering. 

Leveranciers van informatiesystemen. Zodat ze voldoen aan de 

eisen van hun klanten. 



WAAROP IS MDTO VAN TOEPASSING

Het verplaatsen van digitale informatieobjecten en bijbehorende 

metagegevens van een informatiesysteem (het bronsysteem) naar 

een archiveringssysteem (het doelsysteem). 

Het beschikbaar stellen van metagegevens vanuit een 

archiveringssysteem aan haar gebruikers (download-functie MDTO-

XML gebruikt.

Let op (MDTO gaat alleen over het verplaatsen en beschikbaar stellen van metagegevens.  Het is niet 

noodzakelijk dat MDTO-metagegevens volgens de structuur en naamgeving van het informatiemodel zijn 

opgeslagen in het bronsysteem.



WANNEER GEBRUIK JE MDTO?

• Bij het ontwerpen van informatiesystemen

• Bij het ontwerpen van koppelingen tussen informatiesystemen

• Bij het gebruik van metagegevens

• Bij het beheren van informatieobjecten

• Bij het opstellen van kaders

• Audits en inspecties



RELATIE VAN MDTO MET WETGEVING, KADERS EN 
ANDERE STANDAARDEN

MDTO is gebaseerd op de internationale standaard NEN-ISO 23081 

Hierin is beschreven wat metagegevens zijn, welke soorten 

metagegevens er zijn en waarvoor ze gebruikt worden. MDTO 

voegt daaraan toe de specifieke keuze van metagegevens die 

binnen de Nederlandse overheid worden gebruikt (het 

informatiemodel), plus afspraken voor het uitwisselen van deze 

metagegevens (de koppelvlakspecificatie). MDTO kan zonder 

voorafgaande kennis van NEN-ISO 23081 gelezen worden.



BELANGRIJKE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN 
TMLO EN TMR

Toepassingsgebied, Terminologie, Specificatie, Onderdelen, 

Presentatie, Nummering attributen, Verplichtingsniveaus 

aangepast, Geen eigen toepassingsprofiel, Aggregatieniveaus

Beperking gebruik, Betrokkene, Bewaartermijn, 

Integriteit, Vorm van informatieobjecten.



WAT IS DE SCOPE VAN MDTO?

• Generiek zijn voor de Nederlandse overheid (werkprocessen en 

informatiesoorten)

• Bijdragen aan de duurzame toegankelijkheid van informatie. 

• Betrekking hebben op informatieobjecten. Inclusief verwijzingen 

naar relevante objecten in de context waarbinnen 

informatieobjecten zijn ontvangen, gemaakt en beheerd (zoals 

actoren en activiteiten). 

• Uitgewisseld worden tussen informatiesystemen onderling, en 

tussen informatiesystemen en haar gebruikers. 



WAT IS BUITEN DE SCOPE VAN MDTO?

• Specifiek zijn voor een bepaald domein. 

• Niet of beperkt bijdragen aan de duurzame toegankelijkheid van 

informatie.

• Betrekking hebben op de objecten in de context (zogenaamde 

contextobjecten). 

• Alleen voor intern gebruik bedoeld zijn en daarom niet 

uitgewisseld worden.

Let op: Metagegevens bij informatieobjecten die buiten de scope 

van MDTO vallen kunnen binnen MDTO als aanvullende 

metagegevens worden vastgelegd.



SOORTEN OBJECTEN 



MDTO MAAKT ONDERSCHEID TUSSEN 
OBJECTTYPEN, GEGEVENSGROEPTYPEN EN 

ATTRIBUUTTYPEN

Objecttypen

Record: Een informatieobject of een verzameling (aggregatie) van 

samenhangende informatieobjecten.

subtype (bestand) van het objecttype Record. 

Aanvullende objecttypen 

Activiteit, Actor, Begrip en Locatie


