
Omgevingswet en duurzame toegankelijkheid

Onder de 

Omgevingswet wordt 

alle informatie 

digitaal gemaakt en 

digitaal duurzaam 

beheerd…
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Archiefwet 2021 – CONCEPT!

• Artikel 4.1 Duurzame toegankelijkheid

• Verantwoordelijke overheidsorganen treffen passende maatregelen om 

hun documenten duurzaam toegankelijk te maken en te houden.

• Het begrip ‘duurzame toegankelijkheid’ vervangt het begrip ‘goede, 
geordende en toegankelijke staat’

• Nodig is een voortdurende zorg voor documenten zodat deze vindbaar, 
beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en 
toekomstbestendig (beschermd worden tegen veranderingen van elke 
aard)



Archiefwet 2021 – CONCEPT!

Informatie 

Eeuwig te bewaren 

Op termijn te 

vernietigen 

BB: Ontheffing

Korte 

bewaartermijn

Lange bewaartermijn 

BB: overbrengen, op andere locatie 

opschorting

Overbrenging



Archiefwet 2021 – CONCEPT!

Korte termijn beheer

• Regulier technisch, applicatie- en functioneel beheer.

• Meer specifiek:

- Toepassing van bewaartermijnen en uitvoering van de 

vernietiging

- Toekennen van metadata conform MDTO

- Kunnen zoeken, vinden en weergeven

- Conversie/migratie/emulatie in de context van bedrijfsvoering 

c.q. veranderende middelen. (geen preserveringsdoel)



Archiefwet 2021 – CONCEPT!

Lange termijn beheer

• Extra preserveringsmaatregelen treffen en daar beleid op hebben 

• Duurzame toegankelijkheidsstrategie: monitoren van relevante ontwikkelingen 
en risico’s in de informatiehuishouding, het bepalen van oplossingen en het 
nemen van concrete maatregelen. 

• Inhoudelijk worden er extra eisen gesteld aan:

- duurzame bestandsformaten

- bitpreservering

- functionele preservering

- identificatiekenmerken

- conversie/migratie/emulatie met het oog op preservering.



Archiefwet 2021

• (vervroegde) Overbrenging = ‘archiefdienst met depot’
“Het verantwoordelijke overheidsorgaan brengt documenten die ouder zijn 
dan tien jaar en die op grond van een selectielijst voor blijvende bewaring 
in aanmerking komen over naar de archiefdienst die met de blijvende 
bewaring van die documenten is belast”

• Ontheffing van overbrenging = ‘bewaren bij de bron’
“Een verantwoordelijk overheidsorgaan kan ontheffing worden verleend 
van de verplichting om documenten naar een archiefdienst over te 
brengen.”

• Overbrenging zonder verplaatsen = ‘duto bij de bron’
“Wel is aan te tekenen dat bij het overbrengen van digitaal archief naar 
een e-depotvoorziening niet altijd sprake meer hoeft te zijn van fysieke 
verplaatsing.”



Archiefwet 2021

Overbrenging zonder verplaatsen

• Dynamische registers worden niet afgesloten
• Bewaren aan de bron als formele oplossing

• Informatie bij de bron blijft beschikbaar
• Binnen de organisatie

• In ketens waarin de organisatie werkt

• Datagericht archiveren mogelijk
• Informatieobject bestaat uit meerdere onderdelen

• Concept van ‘tijdreizen’



Custodiaal en post-custodiaal

• Custodiaal: te bewaren informatie wordt verplaats naar een 
specifieke omgeving voor langdurige bewaring (depots en e-
depots) 

• Niet verplaatsen (Post-custodiaal): te bewaren informatie wordt 
niet meer verplaatst naar een specifieke omgeving voor 
langdurige bewaring

• Last resort (archiefbewaarplaats): wordt laatste opvang, 
bijvoorbeeld wanneer een systeem uitgefaseerd wordt, of 
wanneer de organisatie ontbonden wordt en het archief nergens 
anders meer heen kan.

• Andere plaats (landelijke voorziening)?

Maar niet voor de Omgevingswet…



Custodiaal en post-custodiaal

Met andere woorden:

• Onafhankelijk van de plaats moet informatie

• Duurzaam toegankelijk zijn zolang informatie 
beschikbaar moet zijn 

• DuTo functionaliteit is hiervoor noodzakelijk

• Nieuwe governance is een uitwerking van die 
functionaliteit in een bepaalde situatie



Duurzame toegankelijkheid

DUTO scan

• Vindbaar

• Beschikbaar

• Leesbaar

• Interpreteerbaar

• Betrouwbaar

DUTO eisen
• Informatiemodel

• Risicoklassen

• Vastgestelde selectielijst

• Vindbaar

• Weergave

• Export

• Inzagerecht

• Gedeeltelijke weergave

• Beveiligd

• Standaard formaat

• Metagegevens

• Vernietiging

• Overbrenging



Duurzame toegankelijkheid



Duurzame toegankelijkheid

• Architectuurvisie Common Ground VNG

• Data loskoppelen van applicaties

• Data bevragen bij de bron (in plaats van kopiëren)

• Gegevenslandschap gemeenten VNG

• Architectuur duurzame toegankelijkheid VNG

• Metadataset duurzame toegankelijkheid

• Functionaliteit voor duurzame toegankelijkheid



KIA Architectuur

Duurzame toegankelijkheid bij de bron
(overbrenging zonder fysiek verplaatsen)

• KIA project

• Klankbordgroep van 18 personen

• Niet: Duurzame toegankelijkheid bij ontheffing voor 
overbrenging

• Niet: Duurzame toegankelijkheid voor overbrenging 
of bij een lange v-termijn



KIA Architectuur

Bedrijfsarchitectuur - Services / functies

1. Beschikbaar stellen
• Publiceren

2. Beheer en behoud
• Beheren metadata
• Beheren informatieobjecten

• Duurzaam bewaren van informatieobjecten

3. Toegang bieden
• Toegang

• Verzorgen inzage



KIA Architectuur

Informatie-architectuur



KIA Architectuur

Applicatie-architectuur

• Actieve (functionele) preservering 
• Passieve (bit)preservering
• Metadatering conform standaarden
• Vernietiging 
• (Beheren van) rechten- en openbaarheidsbeperkingen
• Inzage functionaliteit
• Anonimiseren en pseudonimiseren
• Ontheffing verlening
• Fixeren van informatie
• Distributielaag
• Persistent Identificers (PIDs)
• Controle en regie op voorkeursformaten
• Verrijking door derden.
• Ondersteuning voor Linked (Open) Data.
• (Google) Full tekst search.



KIA Architectuur

Conclusies en vervolg
• Verschillende gezichtspunten– traag proces

• Nog geen concensus - resultaat nog niet concreet

• Moeizaam om tot volgende conc stap te komen

1

• Plaatsen binnen brede ontwikkeling digitale overheid

• Gedeelde visie vaststellen

2

• Pilots om PSA te toetsen

• Duurzaam Hergebruik van Ruimtelijke Data



Rol van de Archiefdienst

Advies over ‘archivering by design’
• De verschillende informatieobjecttypen
(het geordend overzicht)
• De relatie met de dynamische administraties
(DSO: stelselcatalogus, informatieproducten)
• Beoordeling waardering en selectie
• Duurzame toegankelijkheidstrategie

Diensten duurzame toegankelijkheid
• (vervroegde) overbrenging / toegang AW
[e-depot]
• Duurzame toegankelijkheid ‘aan de bron’


