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Voor opname van uw digitale archiefbestanddeel in het e-Depot van de Groninger 

Archieven is het belangrijk om een aantal zaken te weten zodat de voorbereidingen voor 

opname kunnen starten. 

Wij vragen u om dit formulier in te vullen en te sturen naar 

edepot@groningerarchieven.nl. Op basis van uw informatie bekijken de Groninger 

Archieven welke aanvullende voorbereidende acties nodig zijn voordat uw digitale 

archiefbestanddeel kan worden overgedragen. Deze aanvullende acties worden samen 

met u besproken. 

 

1. Aard overdracht: 

a. Is er sprake van een reguliere archiefwettelijke overbrenging, een vervroegde 

overbrenging of een uitplaatsing? 

b. Is er sprake van een aanvulling op een eerdere overdracht, zo ja op welke? 

c. Volgt in de toekomst nog een aanvulling op de huidige overdracht? Bijvoorbeeld 

dossiers die toegevoegd moeten worden aan de serie(s) die nu overgedragen worden? 

 

2. Beschrijving van het over te dragen digitale archiefmateriaal: 

a. Geef een titel aan het materiaal. 

b. Wanneer is het ontstaan/wat is de looptijd? 

c. Door wie is het gevormd (actor) en/of uit welk(e) proces(sen) is het voortgekomen? 

 

3. Zijn de over te dragen digitale dossiers allemaal afgesloten, d.w.z. worden er geen 

documenten meer toegevoegd aan de zaken/dossiers? 

 

4. Wat is de omvang van het over te dragen digitale archiefmateriaal in MB/GB/TB? 

 

5. Bronsysteem/-systemen: 

a. Is het over te dragen digitale archiefmateriaal  

- gestructureerd archief met gekoppelde metadata (zoals in DMS), 

- gestructureerd archief zonder gekoppelde metadata (zoals op een      

gemeenschappelijke schijf) of  

- ongestructureerd archief zonder gekoppelde metadata? 

b. In welk opslagsysteem/-systemen is het over te dragen digitale archiefmateriaal nu 

opgeslagen? 

c. Wat is/zijn de leverancier(s) van dit/deze opslagsysteem/-systemen? 

d. Is het opslagsysteem/-systemen in staat om een export van het archiefmateriaal te 

maken? 

e. Beschikt u over documentatie van de geschiedenis van het over te dragen materiaal in 

het opslagsysteem? Hebben er bijvoorbeeld migraties plaatsgevonden vanuit andere 

bronsystemen? 

 

6. Hoe is het over te dragen digitale archiefmateriaal gestructureerd/geordend? Kunt u 

eventueel een boomstructuur weergeven? (voorbeeld: archief, serie, dossier, document) 

 

7. Bestaat het over te dragen digitale archiefmateriaal uit  

- digital born bestanden (en is er ook sprake van samengestelde bestanden zoals 

van e-mails met bijlagen),  

- uit digitale vervangingsscans of  

- digitale kopieën? 
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8. Is het over te dragen digitale archiefmateriaal onderdeel van een hybride bestanddeel? 

 

9. Zijn de regels voor map- en bestandsnamen gevolgd? (Zie Voorwaarden export van 

Nationaal Archief) 

 

10. Waardering/selectie: 

a. Wat is de bewaartermijn van het over te dragen digitale archiefmateriaal? 

b. Hoe en op welk niveau is deze bewaartermijn aangegeven? 

c. In geval van overbrenging, is het permanent te bewaren digitaal archiefmateriaal 

geschoond van eventueel te vernietigen bestanden? (Onder nieuwe selectielijst 

gemeenten is deze opschoning van de te bewaren zaakdossiers niet verplicht.) 

 

11. Metadata: 

a. Zijn de metadata opgeslagen in één of meerdere systemen (al dan niet meer in 

gebruik)? 

b. Kunt u een overzicht opstellen van alle metagegevens die er worden bijgehouden? Dat 

wil zeggen: de metagegevens die handmatig worden bijgehouden, maar ook de 

metagegevens die automatisch aan de informatieobjecten worden toegekend. 

c. Is er al een mapping gemaakt van het gehanteerde metadataschema naar TMLO, 

RGBZ, TPR of andere metadatastandaard? 

 

12. Welke bestandsformaten en welke versies hiervan komen voor in het over te dragen 

digitale archiefmateriaal? 

 

13. Welke beheeracties zijn er in het verleden op het over te dragen digitale 

archiefmateriaal uitgevoerd (conversie, compressie, etc.)? 

 

14. Versleuteling, handtekening, links, gedrag: 

a. Zijn er binnen het over te dragen digitale archiefmateriaal bestanden versleuteld? En 

zo ja, is de documentatie en de waardering van de sleutel beschikbaar? 

b. Zijn er documenten ondertekend met een gekwalificeerde digitale handtekening? 

c. Bevat het over te dragen digitale archiefmateriaal hyperlinks? 

d. Bevat het over te dragen digitale archiefmateriaal functionaliteiten wat betreft 

verschijningsvorm en/of gedrag die bepalend zijn voor de authenticiteit en die niet 

vanzelf bewaard blijven bij conversie of migratie? (Bijvoorbeeld formules in een Excel-

blad) 

 

15. Is er sprake van vertrouwelijkheden en is dit helder aangegeven per niveau? Zo ja, 

hoe? 

 

16. Is er sprake van gebruiksrechtelijke bepalingen, zoals auteursrecht? Zo ja, zijn er 

stukken van de regeling? 

 

17. Is er sprake van beperkingen op de openbaarheid en is dit helder aangegeven per 

niveau? Zo ja, hoe? 

 

18. Is er sprake van persoonsgegevens en zo ja welke? 

 

19. Toegang: 

a. Welke gebruikersgroepen willen/moeten toegang hebben tot het overgedragen digitale 

archiefmateriaal? 

b. Wat is de verwachte raadpleegfrequentie van het overgedragen digitale 

archiefmateriaal? 

c. Op welke wijze willen/moeten de gebruikersgroepen toegang hebben tot het 

overgedragen digitale archiefmateriaal? 

d. Tot op welk niveau uit de structuur is afzonderlijke toegang vereist/gewenst? 
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