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Voorwoord 

 

Deze scriptie is geschreven ter afronding van mijn studie Informatiemanagement en 

dienstverlening (IDM) en Archivistiek B aan de Hogeschool van Amsterdam. Het betreft een 

literatuuronderzoek naar de mogelijke besparingen op de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid. De hoge en oplopende kosten van het bewaren van digitaal archief  zullen in de 

toekomst een groot probleem vormen voor de overheid en in het bijzonder voor 

archiefbewaarplaatsen, die namens de overheid ons nationale geheugen bewaren. 

 

Deze scriptie bevat behalve de bevindingen van het literatuuronderzoek, ook een advies aan het 

Stadsarchief  Amsterdam, dat sinds 2008 beschikt over een eigen e-depot voor de langdurige 

bewaring van digitaal archief. Aan de hand van de resultaten van de literatuurstudie worden 

aanbevelingen gedaan om de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid inzichtelijk te 

maken en om te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. 

 

Graag wil ik Heiko Tjalsma (DANS) hartelijk bedanken, net als Bert Nijhoff  en Sander 

Ujzanovitch (Stadsarchief  Amsterdam). Mijn dank gaat ook uit naar Robert Gilissen (Digitaal 

Erfgoed Nederland), Jaap Hoogteijling (oud-collega bij DNB) en Arnoud Glaudemans (oud-

collega bij DNB en momenteel Archiefinspecteur voor de Gooi –en Vechtstreek). 

 

Tot slot wil ik mijn scriptiebegeleider Geert-Jan van Bussel bedanken en iedereen die mij 

geholpen heeft bij deze scriptie, maar hier niet is genoemd. 



4 

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid 

 

Inhoudsopgave 

 

  pagina 

 Samenvatting  

1 Inleiding 6 

1.1 Leeswijzer 7 

2 Probleemstelling en onderzoeksvraag 8 

2.1 Deelvragen  8 

2.2 Onderzoeksmethode en verantwoording  9 

3 Waarom wordt er eigenlijk gearchiveerd? 12 

3.1 Wat moet er worden gearchiveerd? 12 

3.2 Op welke manier stellen we de waarde van informatie vast?  13 

3.2.1 Waardebepaling aan de hand van de balanced score card 13 

3.2.2 Waardebepaling van informatie over tijd 16 

3.2.3 Waardebepaling door ‘activity based costing’ 18 

4 Eisen, normen en standaarden voor digitale archivering 20 

4.1 Bewaarstrategieën voor duurzame digitale toegankelijkheid  23 

5 Wat zijn de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid? 24 

5.1 Het berekenen van de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid 25 

5.2 Rekenmethodes 26 

5.3 Kostenberekeningen  26 

5.4 Modellen voor het berekenen van de kosten 29 

5.5 Kostenfactoren en kostenposten   34 

6 Besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid  37 

6.1 Besparingsmaatregelen op strategisch niveau  37 

6.2 Besparingsmaatregelen op tactisch niveau  38 

6.3 Besparingsmaatregelen op operationeel niveau 39 

6.4 Overige besparingsmogelijkheden 40 

7 Toepassing van de bevindingen in de praktijk 41 

7.1 Advies aan het Stadsarchief  Amsterdam  42 

8 Conclusie 45 

8.1 Aanbevelingen  47 

9 Verklarende woordenlijst 50 

10 Literatuurlijst  54 

11 Bijlage  60 



 

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid 

 

5 

Samenvatting 

 

De kosten voor het langdurig bewaren en toegankelijk houden van digitaal archief  zullen in de 

toekomst flink oplopen. Dit heeft onder andere te maken met het onderhoudsgevoelige karakter 

van digitale informatie en met het feit dat er steeds meer informatie digitaal wordt aangemaakt. 

Daarnaast wordt ook op grote schaal informatie gedigitaliseerd. 

 

Aangezien de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het bewaren van zowel publieke 

digitale informatie als ons nationale digitale erfgoed zullen erfgoedinstellingen, archiefvormers 

en in het bijzonder archiefbewaarplaatsen, die worden gefinancierd met overheidsgeld, op 

termijn geconfronteerd worden met de hoge kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. 

Vreemd genoeg is er nog nauwelijks aandacht besteed aan dit probleem en is er hierover bij het 

Nederlandse archiefwezen nog weinig bekend. 

 

Om te kunnen besparen op de kosten van het duurzaam en toegankelijk bewaren van digitaal 

archief  moeten alle kosten en alle factoren die de kosten beïnvloeden bekend zijn. Deze kosten 

kunnen inzichtelijk worden gemaakt met behulp van kostenmodellen. Ook kunnen eventueel 

kostenberekeningen worden gebruikt als voorbeeld. Wanneer de factoren die de kosten 

beïnvloeden en kosten van een digitale archiveringssysteem (e-depot) waarmee de 

duurzaamheid van de digitale objecten kan worden gegarandeerd, in kaart zijn gebracht, kunnen 

vervolgens maatregelen worden genomen om te besparen op de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid.  
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1. Inleiding 
 

In tegenstelling tot het prédigitale tijdperk zijn er tegenwoordig allerlei elektronische apparaten 

nodig om informatie te maken, op te slaan, te gebruiken, uit te wisselen en te bewaren. Deze 

apparaten (lees: computers, beeldschermen, scanners, harde schijven, servers en alle verdere 

randapparatuur) zijn niet alleen erg duur, maar tevens afhankelijk van stroom. Ook is de 

levensduur van deze apparaten veel korter dan die van traditionele fysieke informatiedragers en 

ouderwetse informatiesystemen. Denk  bijvoorbeeld aan papier en microfiches, maar ook aan de 

nog altijd goed te gebruiken kaartenbakken.  

 

Door de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en verdergaande digitalisering zal de 

hoeveelheid digitale informatie in de toekomst explosief  toenemen. Overheden, bedrijven en 

organisaties, maar ook particulieren produceren tegenwoordig steeds meer digitale informatie. 

De aanwas van digitale informatie bestaat voor een groot deel uit digitaal aangemaakte 

informatie (born digital) en daarnaast wordt er ook van oorsprong niet digitale informatie 

gedigitaliseerd. Nederlandse erfgoedinstellingen, zoals archieven en musea, vaak met 

overheidsgeld gesubsidieerd, digitaliseren op grote schaal hun schatten/objecten om via 

internet het publiek beter te kunnen bedienen en om bijvoorbeeld hun collecties te sparen. 

 

Digitale informatie wordt steeds belangrijker. Omdat er steeds meer digitale informatie wordt 

vastgelegd in systemen, raken we in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren 

van digitale informatievoorziening. Bovendien worden er steeds strengere eisen gesteld aan 

digitale informatie op diverse terreinen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om een deel 

van al die digitale informatie permanent toegankelijk te houden. Hiervoor zijn flinke 

investeringen nodig.  

 

De hoge kosten voor duurzame digitale toegankelijkheid hebben onder andere te maken met het 

onderhoudsgevoelige karakter van digitale informatie. De Nationale Coalitie Digitale 

Duurzaamheid1 zegt hierover het volgende: 

 

Wanneer informatie wordt toevertrouwd aan bijvoorbeeld papier, ontstaat er een 

combinatie van drager/informatie die onlosmakelijk met elkaar verbonden is en die door ieder 

ander mens begrepen wordt zonder dat daar extra hulpmiddelen voor nodig zijn. Als zich geen 

rampen van buiten voordoen, zoals brand, waterschade of  schimmels, kan de informatie 

eeuwenlang bruikbaar blijven. Dit scenario geldt helaas niet voor digitale informatie. Digitale 

                                                
1 Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (2009). Toekomst voor ons digitaal geheugen. pag. 11. 
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gegevens bestaan uit een onzichtbare brij van enen en nullen (de bitstream) die alleen betekenis 

krijgt als die wordt afgespeeld op dezelfde combinatie van hardware en software als waarmee de 

bitstream is geproduceerd. De kans bestaat dat de opgeslagen digitale gegevens over een aantal 

jaren niet meer leesbaar zijn. Om de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie veilig te 

stellen, zijn permanente investeringen noodzakelijk vanaf  het moment van creatie, en gedurende 

de gehele levensloop. 

 

De Nederlandse overheid heeft in deze problematiek een bijzondere rol. Als eerste heeft de 

overheid de verantwoordelijkheid om ‘publieke’ informatie veilig te stellen. In algemene zin dient 

niet alleen het handelen van de overheid te worden bewaard, ook heeft de overheid de zorgplicht 

om het nationale erfgoed voor volgende generaties te behouden2. Er wordt géén onderscheid 

gemaakt tussen informatie vastgelegd op fysieke dragers en digitale informatie. Tegelijkertijd 

zien we dat de kosten voor het bewaren van digitale informatie flink zullen toenemen. Dit zal 

voor de overheid en met name voor archiefbewaarplaatsen in de toekomst een groot probleem 

vormen.  

Deze problematiek is voor mij de aanleiding geweest om te onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn om te besparen op de kosten van digitale archivering en in het bijzonder de kosten van 

duurzame digitale toegankelijkheid. 

 

 

1.1 Leeswijzer 

De inleiding wordt gevolgd door een probleemstelling en onderzoeksvragen. Daarna komen in 

hoofdstuk 2 de opzet en de uitvoering van het onderzoek aan bod. In hoofdstuk 3 maak ik 

duidelijk waarom er gearchiveerd moet worden en wat er gearchiveerd dient te worden. Tevens 

bespreek ik enkele methoden om de waarde van informatie te bepalen. In hoofdstuk 4 worden 

vervolgens richtlijnen genoemd voor het duurzaam digitaal toegankelijk bewaren van digitaal 

archief. 

In het 5e hoofdstuk behandel ik verschillende kosten, kostenberekeningen en kostenmodellen 

voor duurzame digitale archivering. In hoofdstuk 6 komen de besparingsmogelijkheden aan bod. 

Hoofdstuk 7 gaat over de praktische toepasbaarheid van de bevindingen uit het 

literatuuronderzoek. Hierin doe ik aanbevelingen aan Stadsarchief  Amsterdam voor het 

inzichtelijk maken van de kosten van het e-depot van het Stadsarchief  en voor eventuele 

mogelijkheden om te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid.  

Tenslotte eindig ik in hoofdstuk 8 met mijn conclusie.  

                                                
2  Jeurgens, K.J. P. F.M. & Bongenaar, A.C.V.M & Windhorst, M.C. (2007). Gewaardeerd verleden, Bouwstenen 

voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven. pag. 4. 
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2. Probleemstelling en onderzoeksvraag 

 

Er wordt steeds meer digitale informatie geproduceerd en de Nederlandse overheid heeft de 

verantwoordelijkheid om archiefwaardige informatie voor lange tijd te bewaren en toegankelijk te 

houden. De overheid zal te maken krijgen met het probleem dat de kosten voor het permanent 

bewaren van archiefwaardige digitale informatie in de toekomst flink zullen oplopen. Met name 

archiefbewaarplaatsen zullen te maken krijgen met dit probleem. Archiefbewaarplaatsen zijn 

uiteindelijk verantwoordelijk voor het bewaren van ‘permanent te bewaren’ archief  van de 

overheid. Zij vormen de laatste schakel in de bewaarketen.  

 

Vanwege de hoge kosten en gezien de verplichting voor de overheid om archiefwaardige digitale 

informatie voor lange termijn te bewaren en vanwege haar rol als hoeder van ons nationale 

(digitale) erfgoed, zijn de volgende onderzoeksvragen van belang: 

 

1. Wat zijn de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid? 

2. Bestaan er kostenberekeningen en kostenmodellen voor de duurzame digitale 

toegankelijkheid? 

3. Zijn er mogelijkheden om te besparen op de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid?  

 

Als de drie onderzoeksvragen worden gecombineerd, dan levert dat de centrale onderzoeksvraag 

op: ‘Kunnen kostenberekeningen en kostenmodellen worden gebruikt om te besparen op de 

kosten van duurzame digitale toegankelijkheid?’ 

 

 

2.1 Deelvragen 

 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en de centrale onderzoeksvraag zijn 

deelvragen geformuleerd. De beantwoording van deze deelvragen is nodig om de verschillende 

aspecten van het probleem te belichten.  

 

1. Waarom wordt er gearchiveerd? 

• Wat zijn naast de kosten, de opbrengsten of  baten van digitaal van archief?  
• Aan welke eisen of  normen moet digitale archivering voldoen?  
• Zijn er standaarden of  richtlijnen voor duurzame digitale toegankelijkheid? 
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2. Wat zijn de kosten van digitale archivering? 

• Hoe worden de kosten van digitaal archief  berekend? 
• Bestaan er kostenberekeningen of  kostenmodellen voor digitale archivering? 
• Zijn er bepaalde kostensoorten of  kostencategorieën aan te geven? 
• Welke factoren beïnvloeden de kosten van digitale archivering?  
• Wat zijn de grootste kostenposten van digitale archivering? 

 

3. Wat zijn de mogelijkheden voor kostenbesparingen?  

• Welke archivistische maatregelen kunnen worden genomen om de kosten te beperken? 
• Wat zijn de overige mogelijkheden voor kostenbesparingen? 

 

 

2.2 Onderzoeksmethode en verantwoording  

 

Aanvankelijk wilde ik in mijn scriptie ingaan op de vraag hoe men digitale informatievoorziening 

milieuvriendelijker kan maken. Ik was benieuwd of  digitaal archief  op een groene, 

maatschappelijk verantwoorde manier en misschien ook CO2-neutraal bewaard kan worden. 

Digitale informatievoorziening en het bewaren van digitaal archief  zijn namelijk veel 

schadelijker3 voor het milieu dan veel mensen denken. Dit heeft onder andere te maken met de 

korte levensduur van ict-hardware, dat zorgt voor een grote afvalberg e-waste. Bovendien 

hebben de apparaten4 een hoog stroomverbruik. Daarbij komt dat er de laatste jaren steeds 

meer aandacht is gekomen voor ‘duurzaamheid’ en het milieu. Wat mij betreft geheel terecht. 

 

Helaas bleek in de oriëntatiefase en tijdens het zoeken naar geschikte literatuur voor het 

oorspronkelijke onderwerp van mijn scriptie dat alléén (grote buitenlandse) commerciële 

organisaties zich bezig houden met het milieu en met het thema duurzaamheid. Het 

archiefwezen in Nederland heeft tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan de milieuaspecten 

van digitale archivering, laat staan dat erover is gepubliceerd. 

 

Tijdens de interviews die ik had met specialisten op het gebied van digitale archivering, kwam ik 

erachter dat archiefvormers en archiefbewaarplaatsen op geen enkele manier rekening houden 

met ‘het milieu’ of  zich inspannen om duurzaam5 of  ‘maatschappelijk verantwoord’ te 

archiveren’. Daarnaast bleek het onderwerp milieuvriendelijk archiveren uiteindelijk ook veel te 

omvangrijk. Er zijn duizend en één manieren te bedenken om milieuvriendelijker te archiveren.  

 

 

                                                
3 Vliet, J. van der, (2009). Green computing – bewust besparen op computergebruik. 
4 Heur, van R. (2008). Vervuiling datacenters meer dan CO2 uitstoot Nederland.   
5 Greenpeace (2007). Toxic chemicals in computers reloaded.   
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Wel werd een ander probleem duidelijk, namelijk dat er nog veel onbekend is over de 

toekomstige kosten van het voor lange tijd toegankelijk houden van digitaal archief. In overleg 

met mijn scriptiebegeleider heb ik uiteindelijk besloten om mijn scriptie te schrijven over de 

kosten van duurzame digitale toegankelijkheid.  

 

De onderzoeksmethode van deze scriptie is zogezegd een literatuurstudie geweest. De opzet 

was om aan de hand van de literatuurstudie meer duidelijkheid te krijgen over de kosten (en 

mogelijke baten) van digitaal archief  en digitale archivering.  

 

Ik heb onderzocht of  er kostenberekeningen of  er kostenmodellen bestaan, waarmee de kosten 

voor duurzame digitale toegankelijkheid voor langere termijn inzichtelijk kunnen worden 

gemaakt. Daarnaast wilde ik ook weten of  deze vervolgens gebruikt konden worden om de 

besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. 

 

Om het onderwerp enigszins te beperken heb ik me geconcentreerd op de kosten van het 

bewaren van digitale objecten in een e-depot. Ik ben uitgegaan van de situatie dat 

archiefbewaarplaatsen de laatste schakel vormen in de bewaarketen van permanent te bewaren 

(digitaal) archief  van de overheid. Archiefbewaarplaatsen moeten daarom niet alleen in staat zijn 

om de digitale duurzaamheid van digitale archieven van de overheid te garanderen, ook moeten 

zij inzicht hebben in de kosten hiervoor.  

 

In de archivistische literatuur vond ik voornamelijk kostenberekeningen en slechts een aantal 

kostenmodellen voor het bewaren van digitaal archief. Dit is me behoorlijk tegengevallen. De 

kostenberekeningen keken vaak niet langer vooruit dan tien jaar. Ook waren de 

kostenberekeningen telkens van toepassing op één specifieke situatie. Hierdoor was het lastig 

om een oordeel te vellen over wat ‘duur’ is en op welke manier er bespaard kan worden op de 

kosten. 

 

In de ict–gerelateerde publicaties (computerbladen) was daarentegen erg veel te vinden over het 

besparen op de kosten door het terugdringen van de storagekosten, met behulp van ‘green 

computing6’, ‘storagemanagement’ (deduplicatie – vitrualisatie – cloud computing) en 

‘powermanagement’. In mijn scriptie heb ik deze verder niet genoemd, omdat ze in mijn ogen 

teveel te maken hebben met de technische aspecten van het bewaren van digitale informatie. De 

bedoeling van deze scriptie was om juist in te gaan op archivistische aspecten van de 

toekomstige kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. 

                                                
6 Zie de verklarende woordenlijst 
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Behalve een literatuurstudie heb ik voor verdere verdieping en voor aanvullende informatie 

verschillende interviews gehouden met deskundigen op het gebied van digitale archivering. Ik 

heb gesproken met de heer Bert Nijhoff, hoofdprojectleider ICT e-depot en de heer Sander 

Ujzanovitch teamleider digitaliteit (beiden Stadsarchief  Amsterdam) en de heer Robert Gilissen, 

(Digitaal Erfgoed Nederland) verantwoordelijke voor het opstellen van een kostenmodel voor 

digitaliseringstrajecten bij erfgoedinstellingen. Ook heb gesproken met heer Danny Spits 

(consultant bij IBM-Nederland) en de heer Arnoud Glaudemans (oud-collega bij DNB, en thans 

Archiefinspecteur Gooi -en Vechtstreek).  
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3. Waarom wordt er eigenlijk gearchiveerd? 

 

Er zijn verschillende redenen om informatie te bewaren en te archiveren. De belangrijke reden in 

het geval van de overheid is dat de Archiefwet7 overheidsorganen, in casu de zorgdragers, 

verplicht om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te 

(be)houden. Overheidsorganen moeten verantwoording kunnen afleggen tegenover de politiek en 

tegenover de samenleving. Elke burger heeft namelijk recht op informatie van overheidsorganen, 

voor zover die in documenten is vastgelegd8. 

 

Daarnaast vormen archieven ook een belangrijk hulpmiddel om de eigen activiteiten goed te 

kunnen uitvoeren. Een andere belangrijke reden om informatie of  objecten te bewaren of  te 

archiveren is dat deze grote culturele en historische waarde kunnen vertegenwoordigen.   

 

 

3.1 Wat moet er worden gearchiveerd?  

 

In de Archiefwet wordt niet exact aangegeven wat gearchiveerd moet worden. Er wordt wel een 

kader gesteld. Onder archiefbescheiden9 wordt verstaan: “al die bescheiden die, ongeacht hun 

vorm, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of  groep 

personen die deze heeft ontvangen of  opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of  

vervulling van zijn/haar taken.” Deze algemene definitie geeft geen antwoord op de vraag welke 

documenten daadwerkelijk bestempeld moeten worden als archiefdocumenten en op welke 

manier deze geselecteerd moeten worden. 

 

Het selecteren of  ‘waarderen’ is ook wel gedefinieerd als het ‘toekennen van waarde aan 

documenten op verschillende momenten en binnen verschillende processen’. Waarderen heeft 

dus verschillende betekenissen, en vindt plaats op verschillende momenten en heeft ook 

verschillende consequenties10.  

 

Bij ‘waardering en selectie’ krijgen documenten of  informatie-objecten op een zeker moment een 

bepaalde waarde toebedeeld voor een bepaalde periode. In het volgende hoofdstuk ga ik in op 

de vraag hoe de waarde van informatie kan worden bepaald. 

                                                
7 Archiefwet 1995 art. 3. 
8 Wet Openbaarheid van Bestuur art. 2 
9 Archiefwet 1995 art. 1 sub c. 
10 Jeurgens, K.J. P. F.M. & Bongenaar, A.C.V.M & Windhorst, M.C. (2007). Gewaardeerd verleden, Bouwstenen 

voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven. 
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3.2 Op welke manier stellen we de waarde van informatie vast? 

 

Anders dan bij de overheid is men in de profitsector éérder geneigd om gegevens niet langer te 

bewaren dan strikt noodzakelijk. Vaak zijn bedrijfseconomische argumenten hierbij 

doorslaggevend. Toch is het niet altijd mogelijk of gemakkelijk om de waarde van informatie uit 

te drukken in geld. Bij het beantwoorden van de vraag of  het ‘waardevol’ is om informatie te 

bewaren, zou men kunnen nagaan welke financiële of  bedrijfseconomische belangen een rol 

spelen bij ‘waardering en selectie’.  

 

De vraag is echter op welke manier men de waarde van informatie vaststelt. In welke fase vindt 

de ‘waardering en selectie’ plaats? Vanuit welk perspectief  gebeurt dat?  In het kader van 

‘waardering en selectie’ is het belangrijk om erachter te komen of  er behalve kosten ook baten 

bij digitale informatie zijn te benoemen. 

 

De waarde van informatie kan in verschillende stadia worden benoemd en worden berekend. 

Aan de hand van waardeberekeningen is te beargumenteren of  het waardevol is, of  eenvoudiger 

gezegd: de moeite waarde is om informatie te bewaren en voor welke periode. De volgende drie 

voorbeelden illustreren hoe de waarde van informatie is vast te stellen.  

 

 

3.2.1 Waardebepaling aan de hand van de balanced score card 

 

Het artikel ‘Investing in value, a perspective on digital preservation’ beschrijft het ESPIDIA-

project (An Effective Strategic model for the Preservation and disposal of  Institutional Assets). 

Doel van dit project was om een (waarde)model te genereren, dat kan bepalen of  de activiteiten, 

nodig voor langdurige digitale toegankelijkheid, kunnen worden beschouwd als een investering, 

wanneer via verschillende wegen eventuele mogelijke opbrengsten zijn te benoemen. Hierbij zijn 

vier categorieën aan te geven op basis waarvan informatie ‘waardevol’ is. Het gaat om:  

 

1. historische waarde,  

2. het nakomen van (wettelijke) verplichtingen (legal compliance),    

3. effectieve besluitvorming,  

4. reputatie bij en het vertrouwen van klanten. 
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Om de waarde van de informatie uit een van deze vier categorieën vervolgens te kunnen 

bepalen, moet in ieder geval zijn voldaan aan de volgende voorwaarden. 

 

1. De informatie moet strategische betekenis hebben. (Meaningful in strategic terms)    

2. De informatie is op een of  andere manier meetbaar. (Measurable in some appropriate 

way) 

3. En de informatie moet beheersbaar of  stuurbaar zijn. (Controllable in the sense that 

value can be increased or decreased by management action)  

 

Bij deze methode om de waarde te bepalen, wordt de waarde van informatie uitgeschreven naar 

de vier dimensies van de balanced score card. In de onderstaande figuur wordt de 

waardebepaling van informatie volgens de balanced scorecard methode schematisch 

weergegeven. Voor elk perspectief  heeft de waarde van informatie weer een andere betekenis. 

Deze worden in het overzicht daaronder nader verklaard.  

 

Schematische voorstelling waarde bepaling van informatie aan de hand van de balanced 

scorecard. 

 

(Bron: Curral, J. & McKinney, P., Investing in value, a perspective on digital preservation) 
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In onderstaand overzicht11 zijn de vier dimensies (of  perspectieven) aangegeven, met daarbij de 

verschillende soorten 'waarde' van informatie.  

 

1. Customer and External Stakeholder 
Perspective 

 
• Contribution to culture and community 
• Reputation, brand and customer 
• Customer satisfaction and service 

delivery 
• Commercial attractiveness (to potential 

sponsors and collaborators) 
 

 
2. Innovation and Development 

Perspective 
 

• intellectual capital  
• motivation, fulfillment and satisfaction 

(of  staff) 
• Quality and potential of  research 
• Quality and potential of  teaching 
• Responsiveness to change 
 
 

 
3. Financial Perspective 

  
   Income generation 

• selling assets 
• licensing/rights to assets 
• teaching and research 
• contracts, grants, fees, donations, etc. 

 
   Cost savings 

• labour, time 
• space 
• direct expenditure 

 
 

 
4. Internal Business Process 

Perspective 
 

• Information accessibility 
• Efficiency of  operation and productivity 
• Effectiveness of  decision making  
• Process potential and organisational 

flexibility 
• Compliance with legislation and 

regulation 

 

 

 

 

                                                
11 Curral, J. & McKinney, P., Investing in value, a perspective on digital preservation 
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3.2.2 Waardebepaling van informatie over tijd 

 

Bij een andere methode om de waarde van informatie te bepalen, wordt gekeken naar de kosten 

van het bewaren van informatie op langere termijn. De waarde van de ‘information assets’ kan, 

zoals duidelijk is gemaakt, worden ingedeeld in 4 categorieën en is daarnaast ook gebonden aan 

tijd. Als de waarde van informatie op termijn sterk afneemt, zijn vanuit kostenperspectief  steeds 

minder argumenten om het nog langer te bewaren. Dit wordt geïllustreerd aan de hand enkele 

figuren. 

 

Figuur 1. De waarde van financiële gegevens naar tijd met de verschillende waarderingen. 

 

(Bron: Curral, J. & McKinney, P., Investing in value, a perspective on digital preservation) 

 

Figuur 2 laat de waarde zien over een periode van vergaderstukken zoals agenda’s, verslagen, 

rapporten en nota’s. Het is opmerkelijk dat de waarde van vergaderstukken in aanloop van een 

bijeenkomst stijgt in verband met de afhankelijkheid en de functie ervan, maar dat na afloop de 

relevantie snel tot nul daalt en er op langere termijn geen enkele waarde overblijft.  

Hierbij wil ik opmerken dat na verloop van tijd, na besluitvorming en verspreiding van de 

stukken, de publieke belangstelling waarschijnlijk zal toenemen en dat zo ook historische 

waarde aan deze informatie kan worden toegerekend. 
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Figuur 2. De waarde van vergaderstukken over tijd 

 

(Bron: Curral, J. & McKinney, P., Investing in value, a perspective on digital preservation) 

 

Figuur 3 hieronder toont de waarde van wetenschappelijke artikelen, proefschriften en scripties. 

Wanneer de humaniora na een bepaalde tijd bekend raken bij een groot publiek, nemen ze in 

waarde toe. De beta-wetenschappelijke stukken  (‘Science’)  daarentegen verouderen relatief  

sneller en verliezen dan hun waarde.  

 

Figuur 3.  De waarde van wetenschappelijke publicaties 

 
(Bron: Curral, J. & McKinney, P., Investing in value, a perspective on digital preservation) 
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3.2.3 Waardebepaling door ‘activity based costing’ 

 

De derde en laatste methode om de waarde van informatie te bepalen is gebaseerd ‘activity 

based costing’. Deze methode richt zich op de activiteiten, de noodzakelijke handelingen, om 

informatie bruikbaar te maken en toegankelijk te houden gedurende de levensloop.  

 

Zoals de onderstaande figuur aangeeft kunnen de waarde of  de opbrengsten van informatie 

behalve naast de ‘activity’ of  ‘preservation goals’ ook vanuit het perspectief  van de 

doelstellingen van een organisatie worden belicht. Als opbrengsten van alle activiteiten om 

informatie (records) in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen in een 

geautomatiseerd systeem kunnen onder andere worden genoemd:  

 

• Hoge(re) productiviteit in de vorm van snelheid vastlegging en terugvindbaarheid. 

• Het verminderen van de hoeveelheid informatie, die moet worden opgeslagen (minder 

storage). 

• Snelle responstijd en hoger serviceniveau. 

• Goede toegankelijkheid op korte en lange termijn. 

 

De figuur hieronder vertoont een piek van inspanning en raadpleging in de eerste fase (eerste 

maanden) van de levensloop. Na verloop van tijd neemt deze sterk af.  

 

 

(Bron: Rothwell, A. & House, R., Costing EDRM programmes) 
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Voordat men besluit informatie te bewaren, dient de waarde van de informatie wel gewogen of  

onderzocht worden. Omdat de waarde van informatie in de tijd kan verschillen en omdat er 

verschillende perspectieven zijn aan te geven waarin informatie waardevol kan men de waarde 

van informatie naar mijn idee het beste bepalen met behulp van de methode van de balanced 

score card in combinatie met activity based costing. Op die manier kan men rekening houden 

met de verschillende belangenhebbende van informatie en de wisselende rol door de tijd en 

worden in de waardebepaling tevens de kosten voor het bewaren meegenomen.  

 

Ik laat hier in het midden welke voorkeuren of  belangen daarbij het zwaarste moeten wegen. 

Daarbij is het namelijk ook nog eens de vraag hoe de informatie wordt bewaard. Er zijn immers 

talloze factoren en omgevingsvariabelen die bewaarkosten beïnvloeden. In hoofdstuk 5 komen 

de kosten van het bewaren verder uitgebreid aan bod.  
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4. Eisen, normen en standaarden voor digitale archivering 

De Archiefwet stelt dat digitaal archief  door zorgdragers in goede, geordende en toegankelijke 

staat moet worden gebracht en worden gehouden gedurende de bewaartermijn12. 

Archiefbescheiden moeten bijvoorbeeld authentiek, betrouwbaar, leesbaar en toegankelijk zijn. 

Om ervoor te zorgen dat digitale archiefbescheiden aan alle eisen voldoen is een digitaal 

archiveringssysteem nodig, dat dit kan garanderen.  

 

Een digitaal archiveringssysteem ook bekend als een RMA (records management applicatie) of  

DMS (document management systeem) kan worden gezien als het geheel van mensen, 

middelen, procedures taken en verantwoordelijkheden om digitaal objecten te bewaren. Er 

bestaan diverse richtlijnen en normen, waaraan een digitaal archiveringssysteem moet voldoen: 

 

• "Model Requirements for the Management of  Electronic Records" (MoReq) 

http://www.cornwell.co.uk/moreq 

• "Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse 

overheid" (ReMANO).  Deze richtlijn is gebaseerd op MoReq, maar aangepast aan de 

specifieke eisen van de Nederlandse overheid.  

http://www.digitaleduurzaamheid.nl/bibliotheek/docs/remano_versie4_12bis.doc  

• Richtlijnen van het Nationale Archief  van het Verenigd Koninkrijk 

http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/erecords/2002reqs/default.htm 

 

Naast deze richtlijnen voor systemen is er een algemeen geaccepteerde norm in Nederland voor 

het beheren van digitale informatie, de NEN ISO 15489-1. Ook wordt aanbevolen om aan te 

sluiten bij de ‘De baseline informatie huishouding overheid’ van Digitaal Erfgoed Nederland 

(DEN).  

 

Nu is het zo dat digitaal archief  bij de archiefvormers wordt gecreëerd en bewaard. 

Archiefvormers dienen permanent te bewaren (digitale) archiefdocumenten na twintig jaar over 

te dragen aan een archiefbewaarplaats13. Na overdracht neemt de archiefbewaarplaats de 

verantwoordelijkheid over ‘voor de zorg van de digitale archiefdocumenten’ en is vanaf  dat 

moment dus ook financieel verantwoordelijk.  

 

 

                                                
12  Archiefwet 1995, art. 3  
13  Archiefwet 1995, art. 12 
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De drie fases van een digitaal document kunnen als volgt worden weergegeven14:  

 

1) Vóór verwerven  (dwz. voor overbrenging naar een archiefbewaarplaats) 

2) Verwerven (de eigenlijke overbrenging) 

3) Na verwerving: lange termijn bewaring (veilige bewaring in e-depot)  

 

(bron: TESTBED (2005), Het bewaren van databases)     

 

Permanent te bewaren digitale archiefbescheiden dienen bij een archiefbewaarplaats te worden 

bewaard in een digitaal archiveringssysteem dat de duurzame digitale toegankelijkheid kan 

garanderen. In plaats van een DMS of  RMA spreekt men in dit geval van een TDR (Trusted 

Digital Repository) of  een e-depot. Een e-depot bestaat uit het geheel van apparatuur, 

programmatuur, procedures, verantwoordelijkheden, methoden, kennis en vaardigheden om 

digitale objecten en metadata op te nemen, en deze voor lange termijn te beheren en 

beschikbaar te houden.  

Een e-depot moet voldoen aan de eisen van het internationaal aanvaarde referentiemodel OAIS 

(Open Archival Information System). Het referentiemodel voor OAIS (OAIS-model) is afkomstig 

van het Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) en wordt over het algemeen 

beschouwd als het standaardwerk voor de definiëring van kaders en procedures ten behoeve van 

het bewaren van digitale documenten. Het betreft hier een systeem voor de opslag en het 

duurzaam bewaren van digitale archiefbescheiden. Het model van OAIS is in 2002 overgenomen 

als ISO-norm 14721:2002.  

 

In het model van OAIS worden verschillende functiegroepen benoemd:  

• Inname (ingest) 

• Gegevensbeheer (administration) 

• Archiefopslag (archival storage) 

• Toegang (access) 

• Beheer (datamanagement) 

• Planning m.b.t. digitale bewaring (preservation planning) 

                                                
14  Testbed (2005), Het bewaren van databases.  
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Het OAIS-model definieert de planning van digitale bewaring als een groep functies die een 

digitaal archief  moet ondersteunen. Deze groep wordt onderverdeeld in: 

 

• Monitoren van technologie 

• Ontwikkelen van bewaarstrategieën en standaarden 

• Ontwikkelen van ‘Packaging Designs’ en migratieplannen 

 

Schematische voorstelling van OAIS-model 

(Bron: http://mandate.cdlr.strath.ac.uk/graphics/diagrams/OAISfunctionalentities.gif) 

 

Voor het functioneren van een e-depot bestaan verschillende toetsingsinstrumenten zoals: 

 

• Trustworthy Repositories Audit & Certification (TRAC) 2007.  

http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf 

• Eisen Duurzaam Digitaal Depot, Landelijk Overleg Provinciale Archief  Inspecteurs 

(LOPAI) 2008. http://www.provincialearchiefinspecties.nl/pdf/ED3_v1.pdf 

• Datakeurmerk, Digital Archiving Nestwork Services (DANS) 2008. 

http://www.datasealofapproval.org/sites/default/files/datakeurmerk_2-

0_engels_web.pdf 

• Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment (DRAMBORA) 2007. 

http://www.repositoryaudit.eu/ 
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4.1 Bewaarstrategieën voor duurzame digitale toegankelijkheid  

 

In een e-depot kan de duurzame digitale toegankelijkheid op verschillende manieren worden 

vormgegeven. Centraal staat daarbij de duurzaamheids– of  bewaarstrategie, in het Engels 

‘preservation strategy’. De bekendste en meest gehanteerde15 strategieën zijn:  

 

• Migratie 

Migratie is een duurzaamheidstrategie om digitale informatie voor de lange termijn bruikbaar te 

houden, door het geschikt te maken voor nieuwe (versies van) software of  computers. Op basis 

van migratietechnieken worden bestanden overgezet van een verouderd systeem naar een nieuw 

systeem, met zo veel mogelijk behoud van authenticiteit.16 

  

• Emulatie  

Emulatie is een duurzaamheidstrategie17 gericht op het behoud van digitale bronnen zoals ze 

oorspronkelijk zijn vervaardigd en gebruikt. Door emulatietechnieken toe te passen wordt het 

mogelijk het gedrag van een verouderde computer na te bootsen op een andere (nieuwere) 

computer. Emulatie kan op vier aspecten van een computer van toepassing zijn: de hardware, 

het besturingssysteem, de bijbehorende software en de digitale objecten die met die software 

zijn vervaardigd. Bij emulatie wordt niet de bitstream veranderd, maar wordt er software 

gebouwd die een nieuwe computer kan laten functioneren als een ouder model. Vooralsnog lijkt 

deze techniek duurder dan migratie, maar op de lange termijn en voor bijzondere digitale 

objecten als bijvoorbeeld websites zou deze techniek wellicht de enige oplossing kunnen zijn.  

 

• Normalisatie  

Normalisatie is een bijzondere vorm van migratie. Bij normalisatie wordt alle informatie bij 

binnenkomst geconverteerd naar één robuust bestandsformaat, zoals PDF of  XML. Met 

normalisatie kan men het aantal verschillende bestandsformaten beperken en kan worden 

voorkomen dat er “exotische” bestandsformaten worden opgenomen.  

 

Migratie is van deze drie strategieën de meest geaccepteerde en toegepaste bewaarstrategie. 

Aangezien digitale bestanden bij deze bewaarstrategie naar een ander formaat worden 

overgezet, wordt aangeraden om ook de originele bestanden te bewaren. Dat betekent wel dat er 

meer opslagcapaciteit nodig is. 

 

                                                
15 Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (2009), De toekomst voor ons digitale geheugen, pag 24. 
16 DEN (2009), ABC-DE pag. 136. 
17 DEN (2009), ABC-DE pag 78. 
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5.0 Wat zijn de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid? 

 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de overheid verplicht is om (digitaal) archief  te 

bewaren en na twintig jaar over te brengen naar een archiefbewaarplaats, wanneer het 

permanent bewaard moet blijven. Ook is uitgelegd welke systemen daarvoor nodig zijn en welke 

richtlijnen en standaarden gelden. Als logische vervolgstap wordt verder ingegaan op de vraag 

wat dit betekent voor de kosten van de duurzame digitale toegankelijkheid. 

 

Het is niet eenvoudig om hier een simpel antwoord op te geven. Hoewel er verschillende 

richtlijnen en standaarden zijn om digitaal archief in goede, geordende en toegankelijke staat te 

brengen en te houden, bestaan er op dit moment nog géén internationaal erkende normen of  

standaarden voor het berekenen van de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Dit komt 

vermoedelijk doordat er géén algemeen geaccepteerde uniforme werkwijze bestaat om 

duurzame digitale toegankelijkheid vorm te geven. Daarnaast worden de kosten van duurzame 

digitale toegankelijkheid18 beïnvloed door een groot aantal factoren. Deze factoren zijn variabel 

van aard, komen in vele combinaties voor, en verschillen per sector, per organisatie, per 

collectie en per archiveringssysteem.  

 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de kosten van het archiveren van digitale 

informatie en de kosten van de duurzame digitale toegankelijkheid met name in Angelsaksische 

landen.  

 

In Nederland heeft Testbed in 2005 onderzoek gedaan naar de kosten van digitale archivering 

voor de lange termijn. Data Archiving and Networked Services19 (DANS) heeft in de tussentijd 

ook onderzoek gedaan naar de kosten van digitaal archief. Medio april 2010 zal DANS 

waarschijnlijk een nieuw rapport uitbrengen over de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid. Daarnaast heeft Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) een kostenmodel 

ontwikkeld voor het berekenen van de kosten van het digitaliseren van objecten en de hosting 

ervan over een periode van maximaal 10 jaar. 

 

 

                                                
18 Ashley K. (1999). Digital archive costs: Facts and fallacies. 
19 Heerema, K. (2008). Kostenbepaling digitaal archief  DANS.  
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5.1 Het berekenen van de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid 

 

Het is lastig om de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid te berekenen met de 

traditionele rekenmethodes voor de klassieke fysieke situatie. Dit komt onder andere doordat de 

kostenstructuren anders zijn. Bovendien is digitale informatie over het algemeen veel 

'onderhoudsgevoeliger' dan fysiek archief. Een ander belangrijk punt ten aanzien van de kosten 

is dat digitale informatie eenvoudig(er) is uit wisselen en bijvoorbeeld doorzoekbaar gemaakt 

kan worden. Dit vergroot de toegankelijkheid van het archief, en zorgt voor betere mogelijkheden 

op het gebied van retrieval en voor het gebruik van de bronnen. 

 

Een ander lastig punt bij het berekenen van de kosten is dat sommige kosteneenheden 

ongeschikt zijn voor het vergelijken van kosten tussen digitaal en fysiek archief. Heerema20 

(2008) noemt als voorbeeld de prijs per strekkende meter voor de opslag van fysiek materiaal 

die in een digitale omgeving onbruikbaar is. 

 

Om een goed idee te geven, welke factoren nu een rol spelen bij het berekenen van de kosten 

van duurzame digitale toegankelijkheid en met welke kosten rekening moet worden gehouden, is 

het nuttig om eerst vanuit verschillende perspectieven de context te analyseren. Deze scan van 

de omgeving21 heeft als doel het volgende inzichtelijk te maken: 

 

• Welke wensen en eisen een organisatie heeft ten aanzien van duurzame digitale 

toegankelijkheid. 

• Of er voldoende kennis aanwezig is. 

• Hoe er met risico’s wordt omgegaan.  

• Aan welke wettelijke verplichtingen moet worden voldaan.  

• Welke bewaarstrategie wordt gebruikt. 

• Welke methodes, standaarden, instrumenten, en systemen daarbij worden gebruikt.   

• Wat hiervan de impact is op het personeel en de organisatie. 

 

 

 

                                                
20 Heerema, K. (2007). Kosten bepaling digitaal archief, pag 4. 
21 Curall, J. & McKinney  (2003). Investing in value 
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5.2 Rekenmethode 

 

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid kunnen worden berekend door de 

verschillende kosten te verdelen over kostencategorieën en de kosten in te delen naar 

kostensoort, zoals vaste kosten, variabele kosten en overige kosten. De startkosten of  

investeringskosten zijn vaak relatief  eenvoudig in te kaart te brengen. De variabele kosten zijn 

echter veel moeilijker te berekenen, met name op de lange termijn. De variabele kosten worden 

immers beïnvloed door zeer veel factoren, met als belangrijkste en meest complexe factor de 

wijze waarop de duurzaamheid van de digitale objecten is geregeld.  

 

Om de variabele kosten te berekenen wordt meestal de methode ‘activity based costing’ 

gebruikt. Hierbij berekent men de kosten op basis van alle archivistische handelingen of  

menselijke activiteiten om de goede geordende en toegankelijke staat van de digitale objecten te 

onderhouden gedurende een bepaalde periode. 

 

Er is ook een andere manier om de variabele kosten te berekenen. Deze methode wordt ‘life 

cycle costing’ genoemd en is gebaseerd op het principe van ‘activity based costing’. Deze 

methode identificeert de diverse kostenfactoren van de digitale objecten in verschillende fases 

van de bewaartermijn. Deze methode is met name geschikt om de kosten te berekenen van de 

activiteiten van het duurzaam toegankelijk houden van digitale objecten22.   

 

 

5.3 Kostenberekeningen  

 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de kosten op verschillende manieren berekend kunnen 

worden. In het geval van het onderzoek van het Zweedse Riksarkivet werden verschillende 

kostencategorieën genoemd, maar ontbrak er een verdeling van de kosten naar kostensoorten.  

De kostenberekening was gebaseerd op de kosten van het Hierarchical Storage Management 

System. In de berekeningen waren verschillende kosten opgenomen zoals kosten voor de 

hardware, storage kosten, huur van een ruimte, en personeelskosten voor het uitvoeren van de 

verschillende activiteiten, en archivistische handelingen. (Palm, 2006). 

 

De kosten voor het gehele archiveringssysteem hadden voor 85% betrekking op de hardware, 

software, ondersteuning en onderhoud en administratie. De storagekosten betroffen slechts 

15% van de totale kosten. De storagekosten per gigabyte bedroegen over 5 jaar gemiddeld 
                                                
22  Wheatley, P. ea. (2008) The LIFE2 final project report. 
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€7,86 en werden per jaar minder. De totale kosten per gigabyte over 5 jaar waren  €9,18.  

 

Het onderzoek liet ook zien dat de totale kosten zouden toenemen en dat de personeelskosten 

zouden stijgen. De storagekosten namen juist af. Voorts werd duidelijk dat de keuze voor het 

bestandsformaat bij het digitaliseren van objecten de kosten in sterke mate beïnvloedt. De 

productiekosten per gigabyte van scannen van A4 op 1 bit zijn bijna de helft minder dan bij 

scannen op 8 bit. De volumes van gescande A-4 tjes zijn echter een schijntje van de omvang 

vergeleken bij gedigitaliseerd audio-visueel materiaal. Ondanks dat de productiekosten per 

gigabyte van AV materiaal een stuk lager zijn, zal gedigitaliseerd AV-materiaal in de toekomst de 

grootste kostenpost vormen.  

 

Productiekosten voor 1 gigabyte gedigitaliseerde informatie  

 

(bron: Palm 2006, The Digital Black Hole)  
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Omvang gedigitaliseerde informatie naar soort 

 

(bron: Palm 2006, The Digital Black Hole)  

 

In een ander onderzoek (Kenney, 2005) werden de kosten verdeeld over een drietal categorieën. 

Initiële kosten, voortdurende kosten en contingency-kosten (kosten gerelateerd aan 

onzekerheid). 

 

De kostencategorieën werden over verschillende kostenplaatsen verdeeld: investering -of   

startkosten (voor de technische infrastructuur), operationele kosten (ingedeeld naar OAIS 

functies) en overhead. In dit onderzoek bleek twijfel te bestaan over de vraag of  de kosten voor 

administratieve zaken gerelateerd konden worden aan de operationele kosten of  dat deze juist 

bij de overhead thuishoorden. Het resultaat van de kostenberekening was een prijs van $0.94 

per item per jaar, en voor de storage $1,87 per gigabit. Ook bleken de personeelskosten 

(wederom) de grootste kostenpost.  

 

De conclusie  was dat de kosten alleen omlaag gebracht konden worden, wanneer de menselijke 

inspanningen werden vervangen door geautomatiseerde processen. Een andere conclusie was 

dat, wanneer de omvang van de collectie zou toenemen, de kosten per item juist zouden 

afnemen. 

 

Ook bleek dat na verloop van tijd bepaalde kosten afnemen. Startkosten en investeringen zullen 

immers na verloop van tijd zijn afgeschreven. Ook zullen toekomstige generaties profiteren van 

reeds gemaakte kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
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5.4 Modellen voor het berekenen van de kosten  

 

Behalve kostenberekeningen zijn in het literatuuronderzoek ook kostenmodellen onderzocht. 

Kostenberekeningen vormen een handig hulpmiddel om de kosten te berekenen van de 

duurzame digitaal toegankelijkheid, maar aan het gebruik van voorbeeldberekeningen kleven 

nadelen. Het probleem is dat iedere digitale archiefomgeving uniek is en dat er teveel factoren 

zijn, die de kosten beïnvloeden. Dit maakt het lastig om kostenberekeningen met elkaar te 

vergelijken. 

 

Een oplossing hiervoor kan worden gevonden in het hanteren van kostenmodellen. 

Kostenmodellen bieden de mogelijkheid om de kosten op meer eenduidige manier te berekenen. 

Het voordeel is dat ze kunnen worden toegepast op iedere collectie en op verschillende 

archiveringssystemen ongeacht de duurzaamheidstrategie. Ander pluspunt is dat de resultaten, 

de berekeningen van de verschillende kosten, met elkaar zijn te vergelijken. 

 

Testbed heeft in 2005 een model gemaakt voor het berekenen van de kosten van duurzame 

digitale toegankelijkheid. In het model worden alle kosten voor het digitale archiveringssysteem 

meegerekend. De kosten zijn berekend voor de activiteiten voor het bewaren in het geval van de 

bewaarstrategieën migratie, xml (normalisatie) en emulatie23.  

 

Het model van Testbed is een top down assessment24 van alle kosten die gemaakt worden bij 

langdurige bewaring van vier verschillende bestandssoorten te weten: tekstdocumenten, 

spreadsheets, e-mail en databases. In het model van Testbed worden vijf  kostencategorieën of  

kostenindicatoren benoemd, die op hun beurt zijn uitgeschreven naar kleinere eenheden. 

 

1. Kosten van een digitaal archiefsysteem (digitaal depot of  repository) en een 

functionaliteit voor de lange termijn bewaring van digitale documenten. 

2. Personeelskosten. 

3. Kosten voor het ontwikkelen (of  aanschaffen) van software en methoden voor het 

bewaren van digitale documenten. 

4. Kosten voor het feitelijk bewaren van digitale documenten. 

5. Andere factoren die de totale kosten beïnvloeden.  

 

 

                                                
23 Verdegem, R. (2005). Cost (Model) Digital Preservation 
24  Wheatley, P. (2007). The LIFE model 
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Uit het onderzoek van Testbed naar de kosten van het bewaren van digitale objecten kwamen  

onder andere de volgende conclusies naar voren:  

 

• De kosten voor het digitaal bewaren van de objecten vormen slechts een gering deel van 

de totale kosten van het gehele digitale archiefsysteem en het groeperen van 

documenten in grotere series is bijzonder kosteneffectief. 

• Geautomatiseerde methoden voor het toekennen van metadata of  het repareren van 

documenten kunnen de kosten aanzienlijk verminderen. 

• Wanneer dezelfde documenttypen bij de opname in een grote batch worden verwerkt dan 

kunnen de metadata in één keer worden toegekend. Deze methode zorgt voor lagere 

kosten per item. 

• De mate van dienstverlening aan gebruikers in de vorm van ondersteuning bij het zoeken 

en vinden heeft een grote invloed op de kosten. Dit kan echter ook mogelijkheden 

creëren om inkomsten te genereren. 

• De tijd tussen bewaaracties is een kritieke kostenfactor. Hoe meer bewaaracties, des te 

hoger de kosten. 

 

In Engeland is er ook een model ontwikkeld om de kosten van het bewaren van digitale objecten 

in kaart te brengen en te berekenen. Het project LIFE (Project  Lifecycle Information For E-

literature) bouwt voort op onderzoek dat in 1988 vanuit de bibliotheekwereld is gestart. Het 

model is gebaseerd op het archiveringsmodel van OAIS, de NASA CET (cost estimation tool) en 

TRAC en is tot stand gekomen aan de hand van de resultaten van verschillende praktijkstudies.  

 

De kosten in het model van LIFE worden berekend aan de hand van de archiveringsactiviteiten 

zoals die in het OAIS-model zijn gedefinieerd. Dit wordt gedaan door  -bottom up- te kijken  naar 

de individuele losse bestanden en/of  de inhoud25. Een nadeel van deze methode is dat de 

kosten voor de infrastructuur niet worden meegenomen.  

 

                                                
25 Wheatley, P. ea. (2008) The LIFE2 final project report, pag. 26. 
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De formule van LIFE2 voor kosten van de gehele levenscyclus ziet er als volgt uit:  

 

(Bron: Wheatley, P. ea. (2008) The LIFE2 final project report)  

 

De totale kosten over de tijd L(t) is een optelsom van:  

• C, Creation (kosten voor het creëren van digitale objecten, eventueel digitaliseren)   

• Aq, Acquistion (aanschafkosten en kosten voor auteursrecht) 

• I, Ingest (inname of  invoer van de digitale objecten) 

• BP, Bit-stream Preservation  

• CP, Content Preservation 

• Ac, Acces (raadpleging, ter beschikking stellen)  
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In het onderstaande overzicht zijn de verschillende onderdelen van het LIFE 2 kostenmodel 

schematisch weergegeven. 

 

 

(Bron: Wheatley, P. ea. (2008) The LIFE2 final project report)  

 

In het LIFE project is louter en alleen gekeken naar de kosten van de verschillende activiteiten 

en onderdelen van het duurzaam digitaal toegankelijk houden van digitale objecten. 

 

Verschillende case-studies hebben hiervoor input geleverd. In het ene geval ging het om het 

bewaren van e-journals waarbij de grootste kostenposten ‘acquisition’ en ‘acces’ waren. In 

andere case studies ging het om respectievelijk websites waarbij juist de preservation costs het 

hoogste waren, en om allerlei verschillende soorten gedigitaliseerde objecten waarbij de kosten 

voor metadatering en storage relatief  het hoogste waren.  

 

Ondanks de grote variatie in de bewaarmethode en de hoogte van de verschillende kosten voor 

de verschillende digitale objecten is de algemene conclusie dat besparingen mogelijk zijn met 

name op het gebied van de opnamefase (ingest) en voor het subelement metadatering. 
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De kostenmodellen van Testbed en LIFE zijn beide bruikbaar om de kosten van duurzame 

digitale toegankelijkheid inzichtelijk te maken en te berekenen. Toch hebben ze ieder hun eigen 

specifieke eigenaardigheden en kleven er aan beide modellen voor– en nadelen.  

 

In het onderstaande overzicht worden de kostenmodellen van Testbed en LIFE met elkaar 

vergeleken26 op de bruikbaarheid van bepaalde kostenberekeningen. 

 

Onderwerp of  doel van de 
berekening  

Testbed methode 
(top down audit) 

LIFE2 model 
(bottom up lifecycle) 

Kosten van een nieuw  
e-depot 

Bruikbaar, omdat alle 
verschillende kosten apart in de 
berekeningen worden 
meegenomen. 

Lastig te gebruiken, omdat de 
kosten voor hard- en software en 
licenties niet apart worden 
benoemd, maar worden 
gerelateerd aan de preservation 
costs. 
 

Totale kosten van bestaand 
e-depot 

Bruikbaar, omdat alle 
verschillende kosten apart in de 
berekeningen worden 
meegenomen. 

Lastig te gebruiken, omdat o.a. 
de kosten voor hard- en software 
en licenties niet apart worden 
benoemd, maar worden 
verbonden aan de preservation 
costs. 
 

Voortdurende kosten van 
een operationeel e-depot 

Bruikbaar indien de start- of  
investeringskosten apart worden 
berekend 

Bruikbaar. Het LIFE2 model biedt 
een handig instrument om de 
kosten voor de verschillende 
onderdelen van de levenscyclus 
zichtbaar te maken, waardoor 
het  eenvoudig is om 
verschillende kostenposten aan 
te wijzen. 
 

Kosten voor nieuwe content 
stream 

Slecht bruikbaar. Eerst moeten  
de kosten per bitstream worden 
onderscheiden. Per bitstream zijn 
verschillende bewaarstrategieën 
mogelijk.  
 

Bruikbaar vanwege de goede 
toepasbaarheid van het model op 
verschillende bestandsformaten. 
De case- studies laten dit zien.  

Impact van nieuwe 
bewaarstrategie 
instrumenten en of  
procesmatige aanpassingen   

Slecht bruikbaar. Eerst moeten  
de kosten per bitstream worden 
onderscheiden. Per bitstream zijn 
verschillende bewaarstrategieën 
mogelijk. 
 

Bruikbaar, vanwege de 
flexibiliteit en de mate van 
verfijning van het model.  

 

 

 

                                                
26 Wheatley, P. ea. (2008) The LIFE2 final project report. pag. 16. 
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5.5 Kostenposten en kostenfactoren  

 

Aan de hand van de bestudeerde literatuur is duidelijk geworden dat de kosten van duurzame 

digitale toegankelijkheid worden beïnvloed door tal van factoren. De verschillende kosten of  

kostenposten blijken sterk afhankelijk van de wijze waarop de duurzaamheid van de digitale 

objecten is geregeld bij de inrichting van de processen in het archiveringssysteem. 

 

De uitkomsten en resultaten van de verschillende onderzoeken naar de kosten van digitaal 

archief  en digitaal archiveren en duurzame digitale toegankelijkheid waren niet eenvoudig met 

elkaar te vergelijken. De kostenberekeningen gingen telkens uit van een specifieke situatie, 

waarbij de vele en variabele kostenfactoren telkens op een andere manier een rol speelden. 

 

In sommige onderzoeken werden bepaalde kosten niet eens genoemd en was onduidelijk of  het 

archiveringssysteem in kwestie de duurzaamheid van de digitale objecten kon garanderen. In de 

meeste kostenberekeningen werd slechts vijf  hooguit tien jaar vooruit gekeken. 

 

De toekomstige kosten van de duurzame digitale toegankelijkheid van digitale objecten zijn op 

dit moment het beste inzichtelijk te maken met behulp van kostenmodellen. Het blijft echter 

lastig om betrouwbare voorspellingen te doen over de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid op de lange termijn (50, 75, of  100 jaar).  

 

Ondanks dat de kostenmodellen van Testbed, LIFE1 en LIFE2 een uitgebreid en gedetailleerd 

overzicht bieden van de verschillende kostenposten en factoren die kosten beïnvloeden, houden 

ook zij een slag om de arm in verband met vele onzekerheden die er zijn op het gebied van de 

digitale duurzaamheid en bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de techniek. 

 

Alles overziend zijn de volgende algemene conclusies te trekken aangaande de kostenposten en 

de kostenfactoren van duurzame digitale toegankelijkheid:  

 

1. Personeelskosten 

Personeelskosten vormen de grootste kostenpost van duurzame digitale toegankelijkheid. De 

personeelskosten worden in de verschillende onderzoeken geraamd op circa 70% van de totale 

kosten en zullen in de toekomst toenemen. (Lord & MacDonald, 2003 en Asley, 2005 en Palm, 

2006) 
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2. Investeringskosten 

Investeringskosten voor de aanschaf  van een digitaal archiefsysteem (soft- en hardware) plus de 

bijbehorende licenties en onderhoudskosten zijn in de regel een grote kostenpost met name in 

de eerste jaren van de bewaring. (Asley, 2005 en Palm, 2006) 

 

3. Archieffase 

Tijdens de opnamefase van digitale objecten in een digitaal archiefsysteem (ingest) worden de 

meeste kosten gemaakt. De personeelskosten voor het controleren van bestanden en of  het 

toevoegen van metadata zijn hierbij de grootste kostenfactor. Hoewel er nog géén gegevens 

beschikbaar zijn over een lange periode, zijn er toch verschillen aan te geven in de kosten per 

archieffase. Ten opzichte van de totale kosten voor de gehele levensduur zijn per archieffase de 

volgende schattingen gedaan: acquisition & Ingest 42% , archival storage & preservation 23% , 

access 35% 27.   

 

4. Inrichting van de processen  

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop de 

processen zijn ingericht. Inefficiënte en arbeidsintensieve archiveringsprocessen hebben een 

grote (negatieve) invloed op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Omdat de 

personeelskosten de grootste kostenpost is, dient vanuit kostenperspectief  iedere vorm van 

handmatige invoer, correctie, of  controle geminimaliseerd te worden. Met name in de 

opnamefase kan er veel worden bespaard.   

 

5. Creatie van digitale informatie 

Het achteraf  repareren en reconstrueren van digitale bestanden is erg arbeidsintensief  en duur. 

Het wordt gezien als een inefficiënte strategie (Gewaardeerd verleden, 2007). Goede aanpak bij 

de creatie van digitale informatie, in het bijzonder ten aanzien van de metadatering, is daarom 

essentieel. Dit is een reden waarom de (totale) kosten van het bewaren van gedigitaliseerde 

objecten hoger zijn dan born digital objecten. 

 

6. Schaalgrootte 

De kosten voor storage nemen af  wanneer het volume van een e-depot toeneemt (Palm, 2006 -  

Kenney, 2005 – Testbed, 2005). Hoe meer objecten in een e-depot, des te lager de gerelateerde 

systeemkosten. Daarnaast maken grote(re) volumes efficiënter storage management mogelijk en 

kan schaalvoordeel optreden bij migratie.  

 

                                                
27  Beagrie. N. & Cruszcz J. & Lavoie, B. (2008). Keeping research data safe; a cost model and guidance for UK 

Universities.   
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7. Normalisatie  

Normalisatie heeft een kostendempende werking. Als het aantal bijzondere bestandsformaten 

toeneemt in een e-depot, dan stijgen de kosten voor onder andere migratie en de eventuele 

emulatie-tools. Het duurzaam toegankelijk houden van databases en websites is relatief  erg 

kostbaar.  
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6.0  Besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid  

Uit de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid worden beïnvloed door tal van factoren en dat deze met name afhangen van de 

manier waarop de duurzaamheid van de digitale objecten is geregeld bij de inrichting van de 

processen in een e-depot. De grootste kostenposten zijn de personeelskosten en de kosten voor 

de aanschaf  en onderhoud van het systeem. De eerste jaren van de bewaring zijn het duurste. 

Vaak worden de meeste kosten gemaakt tijdens opnamefase van digitale objecten in het 

systeem (ingest). De kosten voor personeel voor het controleren van bestanden en of  het 

toevoegen van metadata zijn hierbij de grootste kostenfactor. 

Hieronder worden verschillende maatregelen genoemd voor het realiseren van besparingen op 

de kosten. Omdat er vele manieren zijn om de kosten voor duurzame digitale toegankelijkheid 

om laag te brengen, zijn de te nemen archivistische maatregelen om te besparen op de kosten 

ingedeeld in drie categorieën. Er worden voorstellen gedaan om te besparen op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau. Tot slot komen in paragraaf  6.4 de overige 

besparingsmaatregelen aan bod om de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid terug te 

dringen. 

 

 

 6.1 Besparingsmaatregelen op strategisch niveau 

De wijze waarop de duurzaamheid van digitale objecten in een e-depot is geregeld, hangt altijd 

af  van beleidsmatige keuzes. Hierbij spelen tal van factoren een rol, zoals de beschikbaarheid 

van voldoende middelen (geld en kennis) en het doel van het een e-depot. De maatregelen op 

strategisch niveau om op de kosten te besparen, omvatten het preserveringsbeleid en het -doel, 

en zijn niet afhankelijk van de techniek. 

 

Om besparingsmaatregelen te nemen op strategisch niveau moeten allereerst de het doel, de 

wensen en eisen van een organisatie ten aanzien van langdurige bewaring van objecten helder 

zijn en dienen de kosten inzichtelijk gemaakt zijn. Met behulp van de balanced score card 

methode, die wordt genoemd in hoofdstuk 3.2.1, kan de waarde van de verschillende producten 

worden aangegeven voor verschillende doelgroepen. Op die manier kunnen de kosten van 

duurzame digitale toegankelijkheid ten opzichte van de baten worden beargumenteerd.  

 

Ook kan worden gekeken naar de kosten van de informatieproducten en de dienstverlening op 

basis van ‘activity based costing’. Hierdoor kan het beleid ten aanzien van de selectie van 

diensten en producten worden aangescherpt en eventueel worden aangepast als blijkt dat de 
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kosten niet in verhouding staan tot de baten. Er kan bijvoorbeeld ook worden besloten om in het 

e-depot geen (nieuwe) objecten van derden op te nemen als deze niet voldoen aan bepaalde 

eisen. Archiefbewaarplaatsen zouden in mijn ogen zo min mogelijk moeten betalen voor de 

acquisitie van archieven en bijzondere collecties. Ook zouden archiefbewaarplaatsen zichzelf  

kunnen afvragen of  hun interne niet digitale objecten wel gedigitaliseerd zouden moeten worden. 

 

Men kan er ook voor kiezen om ten aanzien van het preserveringsbeleid minder vaak controles 

uit te voeren op het digitale archief. Hierdoor dalen de kosten voor het bewaren, maar wordt 

owel de kans op ontoegankelijkheid vergoot. Andere besparende maatregelen kunnen worden 

gevonden door zoveel mogelijk gebruik te maken van internationale standaarden en open source 

software. Hierdoor worden de kosten voor licenties verlaagd. 

 

De kosten kunnen omlaag worden gebracht door samenwerking met (strategische) partners. Een 

goed voorbeeld hiervan zijn de gemeenten Oude Ijsselstreek en Doetinchem, die gebruikmaken 

van een gemeenschappelijke opslagomgeving via een internet-breedbandverbinding (Bakker, 

2008). 

 

Wanneer kennis en ervaring tussen e-depots onderling wordt uitgewisseld hoeft niet iedereen het 

wiel opnieuw uit te vinden en kan bezuinigd worden op de kosten voor onderzoek en 

ontwikkeling. Als laatste strategische kostenbesparende maatregel kan er ervoor worden 

gekozen om te besparen op de personeelskosten.  

 

 

6.2 Besparingsmaatregelen op tactisch niveau 

De maatregelen op tactisch niveau behelzen de methoden van het duurzaam toegankelijk 

houden van digitale objecten. De meeste kosten worden in de regel gemaakt in de opnamefase. 

Dat komt omdat bij de inname van digitaal archief  vaak sprake is van handmatige controle van 

de objecten, zowel op inhoud als op metadata. Hiermee kan worden voorkomen dat er op 

bestandsniveau later herstelwerkzaamheden moeten worden verricht, die uiteindelijk nog 

duurder uitpakken. Om te besparen op de kosten zouden objecten zoveel mogelijk automatisch 

in een e-depot moeten instromen, waarbij de metadatering geregeld is door gebruik te maken 

van standaarden en sjablonen. 

 

Een ander punt zijn de kosten voor de toegankelijkheid. Men zou zich kunnen afvragen of  het 

wenselijk is of  de moeite waard is, om (veel) energie te steken in het perfect toegankelijk maken 

van bronnen. In dit licht zou eventueel bezuinigd kunnen worden op bijvoorbeeld zoekhulpen of  
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handleidingen. Een ander punt waar nog niet over is gesproken, is de vraag of  de objecten 24 

uur per dag via internet beschikbaar moeten zijn. Vanwege de hoge stroomkosten28, die 

trouwens in haast geen enkele berekening of  kostenmodel worden genoemd, kan offline of  

nearline29 opslag aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.  

 

Graag wil ik nog de volgende opmerking maken over de kosten van digitaliseren. Het is onjuist 

om de kosten voor het digitaliseren van objecten toe te rekenen aan de kosten voor duurzame 

digitale toegankelijkheid. De creatie en het langdurig bewaren van digitale objecten zijn twee 

verschillende zaken en de kosten ervan moeten apart worden berekend. De wijze waarop 

objecten zijn gedigitaliseerd beïnvloeden echter wel in hoge mate de kosten van de duurzame 

toegankelijkheid.  

 

Wanneer er in hoge resolutie30 wordt gescand, levert dat grotere bestanden op. Van het 

moederbestand worden vaak kopieën gemaakt als back up en in een ander bestandsformaat 

opgeslagen ten behoeve van snellere raadpleging. Hierdoor neemt het aantal te bewaren 

objecten toe en het volume, en dat zorgt voor hogere kosten. Een ander punt is dat wanneer 

bijvoorbeeld teksten van een scan niet doorzoekbaar zijn gemaakt met behulp van OCR (optical 

character recognition) er meer inspanning geleverd moet worden ten aanzien van de 

toegankelijkheid. Dit zorgt voor lage kosten bij de creatie, maar voor hogere kosten op langere 

termijn. 

 

 

6.3 Besparingsmaatregelen op operationeel niveau 

De maatregelen op operationeel niveau hebben betrekking op de concrete activiteiten. De wijze 

waarop de archiveringsprocessen zijn vormgegeven, zijn bepalend voor de manier waarop het 

personeel wordt ingezet bij de concrete activiteiten. De processen zijn afhankelijk van de 

gebruikte methoden en technieken en worden op tactisch niveau geregeld. Een hogere efficiëntie 

kan worden bereikt door het automatiseren van processen bijvoorbeeld in de ‘dure’ opnamefase. 

Een deel van het zeer kostbare en arbeidsintensieve handwerk dat vervolgens overblijft, zou 

eventueel kunnen worden uitgevoerd door goedkopere arbeidskrachten of  zelfs door vrijwilligers. 

 

 

                                                
28 Bussel, G-J van. Groen internetten is niet echt mogelijk. 
29 Zie de verklarende woordenlijst 
30 Zie de verklarende woordenlijst 
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6.4 Overige besparingsmaatregelen 

 

De hierboven genoemde maatregelen om te besparen op de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid hebben betrekking op permanent te bewaren digitaal overheidsarchief. 

Archiefbewaarplaatsen zijn voor het archief  verantwoordelijk vanaf  het moment van overbrenging 

door een archiefvormer, dus ook in financieel opzicht. Vóór overbrenging is de archiefvormer 

verantwoordelijk. Nu is het zo dat, ondanks het feit dat de eigenaar van het archief  verandert, de 

rekening voor het bewaren van digitaal overheidsarchief  linksom of  rechtsom uiteindelijk toch 

door diezelfde overheid betaald wordt. 

 

Dat brengt mij op het Engelse begrip ‘total cost of  ownership’, hoewel ik dit begrip in geen 

enkele kostenberekening of  kostenmodel ben tegengekomen. Ik wil dit begrip in het licht van 

kostenbesparingen toch graag noemen. De reden hiervoor is dat de overheid in feite altijd 

eigenaar is van haar digitale archief, maar dat zij in mijn ogen verzuimt te kiezen voor een 

integrale benadering om de kosten voor het bewaren ervan en dan met name de eeuwige 

bewaring- omlaag te brengen.  

 

Om te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijk zouden er natuurlijk ook in een 

eerder stadium maatregelen kunnen worden genomen ten aanzien van de creatie van digitale 

documenten, namelijk bij de archiefvormers zelf. Hierbij moet men denken aan eenduidige 

dossiers, logische ordeningen en veel uitgebreidere metadatering. Ook moet het digitale 

archiveringsysteem van een archiefvormer in staat zijn om het digitale archief  eventueel te 

bewerken, het op orde te brengen en gereed te maken voor overbrenging.  

 

Het digitale archief  bestaande uit een inventaris, de bestanden en metadata, zouden 

bijvoorbeeld eenvoudig geëxporteerd kunnen worden naar een e-depot via een 

internetverbinding. Hierdoor kan worden bespaard op de transportkosten voor de overbrenging 

van het digitale archief  naar een archiefbewaarplaats. In tegenstelling tot permanent te bewaren 

fysiek archief  hoeven er bij digitaal archief  geen bijzondere verpakkingsmaterialen worden 

aangeschaft en is er geen materiele bewerking nodig. Dit levert aanzienlijke tijdswinst op en dus  

minder kosten. Het bewerken van fysiek archief  is immers erg arbeidsintensief.  
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7.0 Toepassing van de bevindingen in de praktijk  

 

In de vorige hoofdstukken zijn de kosten en kostenposten van duurzame digitale 

toegankelijkheid inzichtelijk gemaakt. Ook zijn de verschillende factoren genoemd die de kosten 

beïnvloeden. Als laatste zijn de mogelijkheden besproken voor besparingen op de kosten voor 

duurzame digitale toegankelijkheid. 

 

Nu is de vraag wat er met de verschillende bevindingen in de praktijk kan worden gedaan. Op 

welke manier kunnen de resultaten uit het onderzoek worden toegepast om ook daadwerkelijk te 

besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid? Voor de beantwoording van deze 

vraag heb ik het Stadsarchief  Amsterdam gevraagd of  zij wilde fungeren als casusorganisatie. 

 

Het Stadsarchief  Amsterdam beschikt sinds 2008 over een eigen e-depot om digitale objecten 

duurzaam bewaren. Hoewel het e-depot al meer dan anderhalf  jaar operationeel is, heeft het 

Stadsarchief  Amsterdam momenteel nog onvoldoende zicht op de kosten van het functioneren 

van huidige systeem. Tijdens de gesprekken met de heren Nijhoff  en Ujzanovitch bleek dat de 

initiële kosten voor het systeem bekend waren, maar dat men nog geen gelegenheid had gehad 

om de (variabele) kosten op de lange termijn te berekenen van het bewaren van digitale 

objecten in het e-depot. Als eerste stap zouden de kosten dus inzichtelijk moeten worden 

gemaakt. Daarna zou men pas eventueel kunnen besluiten om kostenbesparende maatregelen 

te nemen. 

 

Ik heb de archiveringsprocessen31 en de bijbehorende handelingen in de verschillende stadia 

van het e-depot van het Stadsarchief  Amsterdam goed bestudeerd. In de bijlage is een 

schematisch overzicht opgenomen waarin de inrichting en het functioneren van het e-depot van 

het Stadsarchief  Amsterdam duidelijk wordt gemaakt. Ik ben tot de conclusie gekomen dat 

vanwege de beperkte tijd het niet haalbaar was om een gedetailleerde kostenanalyse uit te 

voeren.  

Uit het literatuuronderzoek zijn daarentegen voldoende aanknopingspunten naar voren gekomen 

om het Stadsarchief  Amsterdam te voorzien van een advies, met daarin praktische voorstellen 

om maatregelen te nemen om te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. 

 

 

                                                
31  Zie de bijlage en Nijhoff, B. (2008). Programma van Eisen ‘Digitaal Bewaar Depot’ 
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7.1 Advies aan het Stadsarchief  Amsterdam 

 

Het Stadsarchief  Amsterdam zou er goed aan doen om als eerste stap de verschillende kosten 

inzichtelijk te maken van alle processen en handelingen gerelateerd aan het bewaren van 

digitale objecten in hun e-depot. Het is sowieso nuttig om inzicht te hebben over de kosten. 

Zonder inzicht en grip op de kosten is het lastig om verantwoording af  te leggen over het 

functioneren van het e-depot. Bovendien verwacht men dat organisaties financieel ‘in control’ 

zijn (Shenton, 2006 en Nolte 2008). Ook voor het verkrijgen van subsidies en politieke steun 

moet men kunnen aantonen welke output wordt geleverd tegen welke kosten. Hierdoor zal het 

Stadsarchief  Amsterdam zich ook kunnen onderscheiden ten opzichte van andere 

archiefbewaarplaatsen of  e-depots, in het geval bij deze de kosten ook bekend zijn.  

 

Een omgevingsscan kan als hulpmiddel worden gebruikt voor een contextanalyse van het e-

depot van het Stadsarchief  Amsterdam. Daarbij moeten de factoren die de kosten beïnvloeden 

inzichtelijk gemaakt worden. Vervolgens dienen alle kosten van de infrastructuur van het e-depot 

worden berekend. Hiervoor kan het beste het model van Testbed worden gebruikt. Ook moeten 

de kosten worden geïdentificeerd, die betrekking hebben op de activiteiten van het duurzaam 

bewaren van de objecten. Aangeraden wordt om hiervoor het kostenmodel van LIFE2 in te 

zetten.  

 

Wanneer dit is gedaan, wordt geadviseerd de volgende maatregelen te nemen om te besparen 

op de toekomstige kosten van de duurzame digitale toegankelijkheid van de objecten in het e-

depot.  

 

1. Collectie -en acquisitiebeleid  

Er zijn drie partijen die digitale archieven aanleveren bij het Stadsarchief  Amsterdam. Het 

digitaal archief  is voor een deel afkomstig van de gemeente Amsterdam inclusief  alle 

gemeentelijke diensten. Als tweede zijn dat de archieven van derden, vaak belangrijke of  

beroemde Amsterdammers of  bijzondere Amsterdamse instellingen, verenigingen of  

organisaties. Als laatste creëert het Stadsarchief  Amsterdam zelf  archief. Op dit moment is de 

eigen digitale productie ten behoeve van het e-depot het grootste. Naar verwachting zullen de 

gemeentelijke digitale archieven over circa zeven jaar flink in aantal en omvang toenemen.  

 

Om te besparen op de kosten zou het Stadsarchief  Amsterdam kunnen onderzoeken wat de 

goedkoopste manier is om bepaalde bronnen te bewaren. Hierbij moet de vraag worden gesteld 

of  bronnen digitaal of  juist in fysieke vorm moeten worden geaccepteerd. De balanced scorecard 
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methode (paragraaf  3.2.1) kan worden ingezet als instrument om te bepalen of  het wenselijk is 

om bepaalde bronnen digitaal beschikbaar te hebben. In het geval er alleen fysiek archief  

aanwezig is, kan men alsnog ervoor kiezen om fysieke bronnen te digitaliseren. 

 

2. Beleid ten aanzien van de toegankelijkheid en beschikbaarheid 

Het Stadsarchief  is verantwoordelijk voor het bewaren van de digitale objecten en bronnen, maar 

er is nog niet gezegd dat alle digitale bronnen ook 24 uur per dag via internet toegankelijk en 

beschikbaar moeten zijn. De Koninklijke Bibliotheek neemt bijvoorbeeld alleen de 

verantwoordelijkheid om artikelen duurzaam te archiveren en biedt slechts toegang binnen hun 

eigen systeem-omgeving en niet van buiten af32. Het Stadsarchief  zou in dat opzicht zich 

wellicht meer de rol van een digitale archiefbewaarplaats kunnen toe-eigenen. Het toegankelijk 

maken en beschikbaar stellen van bronnen via internet zorgt namelijk voor hogere kosten. 

 

3. Methoden, processen  

Er zou kunnen worden onderzocht of  bepaalde activiteiten in de fase van de ingest en tijdens de 

controle kunnen worden geautomatiseerd. Het handmatig toevoegen en corrigeren van metadata 

is namelijk erg kostbaar. Daarnaast zou kunnen worden onderzocht of  digitale collecties en 

objecten, uiteraard  binnen grenzen van de kwaliteitseisen, tegen lagere kosten duurzaam 

toegankelijk kunnen worden bewaard. Dit onder het motto: “Not all data have to fly first class”.   

 

4. Besparen op de hardware  

Ik adviseer het Stadsarchief  Amsterdam om het gedachtegoed van ‘green computing’33 te 

omarmen. Men kan het stroomverbruik beperken door bijvoorbeeld energiezuinige hardware aan 

te schaffen en door het gebruik ervan te optimaliseren door het inzetten van storage-

management en power-management.  

  

5. Generen van inkomsten 

Aangeraden wordt om het businessmodel van het op aanvraag scannen van teksten, plaatjes en 

foto’s verder uit te werken. Voor het digitaliseren worden bij de aanvrager eenmalig kosten in 

rekening gebracht. Een latere gebruiker is in deze constructie in het voordeel omdat de bronnen 

a) gedigitaliseerd zijn en b) bovendien ook nog eens gratis beschikbaar zijn via internet. 

Daarnaast kan er worden nagedacht over het aanbieden van diensten op het gebied van 

duurzame archivering. De infrastructuur is immers aanwezig en naarmate het e-depot meer 

gevuld raakt, zullen de bewaarkosten per object afnemen. 

                                                
32  Björk (2007), pag. 15.  
33 Zie de verklarende woordenlijst 
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6. Samenwerken  

Ook kan gedacht worden aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere archieven 

en regionale historische centra in de regio en erfgoedinstellingen zoals musea. Hierdoor kunnen 

eventuele kosten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D-costs) worden gedeeld en zullen beide 

partijen hun expertise vergroten.  

Een andere mogelijkheid is het beschikbaar stellen van opslagcapaciteit aan derden. Hierdoor 

zal het volume in het e-depot weliswaar toenemen, maar dit biedt tegelijkertijd extra 

mogelijkheden voor het verhogen van de efficiëntie in verband met de schaalgrote.  
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8.0 Conclusie  

 

In dit laatste hoofdstuk probeer ik een antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag van 

deze scriptie. Deze luidde: ‘kunnen kostenberekeningen en kostenmodellen worden gebruikt om 

te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid?’ Voor de beantwoording van 

de centrale onderzoeksvraag waren drie onderzoeksvragen geformuleerd. Op basis van het 

literatuuronderzoek kunnen ten aanzien hiervan verschillende conclusies worden getrokken. 

Deze conclusies vormen tevens de bouwstenen van het antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag.  

 

1.  Wat zijn de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid? 

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid zijn niet in één regel te noemen. Dit komt, 

omdat er verschillende kostencategorieën en -soorten zijn aan te geven en omdat er tal van 

factoren zijn die de kosten beïnvloeden. De kosten worden bepaald door de initiële kosten voor 

het archiveringssysteem, die over de tijd kunnen worden afgeschreven, allerhande vaste kosten 

voor bijvoorbeeld overhead, en de kosten voor het daadwerkelijke bewaren. Deze kosten zijn 

variabel en het lastigste te berekenen.  

Het probleem is dat de kosten voor duurzame digitale toegankelijkheid sterk afhangen van de 

wijze waarop digitale objecten worden bewaard in een e-depot. Diverse (omgevings)- variabelen 

spelen hierbij een rol, zoals de configuratie van het systeem, het preserveringsbeleid, met de 

bijbehorende processen en handelingen, de kwaliteit, de structuur, de geordendheid en 

metadatering van digitale objecten vóór de opname in een e-depot. 

De grootste kostenpost van duurzame digitale toegankelijkheid zijn overduidelijk de kosten voor 

personeel. Als tweede komen de investerings -en onderhoudskosten voor het systeem. Dit 

betreft de gehele infrastructuur van een e-depot, waaronder hard -en software, en alle processen 

en functionaliteiten. De meest kostbare fase is de opnamefase.  

 

2.  Bestaan er kostenberekeningen en kostenmodellen voor duurzame digitale 

toegankelijkheid? 

Ja, deze zijn er. Het antwoord op deze vraag behoeft echter enige nuancering. Ik heb talloze 

kostenberekeningen gevonden voor het bewaren van digitale informatie. In de meeste gevallen is 

echter onduidelijk of  het archiefsysteem de duurzaamheid van de digitale objecten kan 

garanderen. Een ander punt is dat de bestudeerde kostenberekeningen telkens op een unieke 

situatie van toepassing zijn. Hierdoor is het lastig om de kostenberekeningen met elkaar te 

vergelijken. Een derde punt is dat in de meeste gevallen hooguit 10 jaar vooruit wordt gekeken. 
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Toch hebben de kostenberekeningen veel waardevolle informatie opgeleverd over verschillende 

rekenmethodes, kostenposten en verschillende manieren om de kosten in kaart te brengen. De 

kostenberekeningen kunnen prima als voorbeeld of  als uitgangspunt worden gebruikt om 

bepaalde kosten inzichtelijk te maken voor de korte termijn. Er kunnen echter géén algemeen 

toepasbare rekenformules uit worden gedestilleerd om de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid op lange termijn te bepalen. Hiervoor kunnen beter kostenmodellen worden 

gebruikt.  

 

Kostenmodellen bieden wat dat betreft een veel nauwkeuriger en uitgebreider instrumentarium 

om zowel de kosten van het digitaal toegankelijk bewaren, als de factoren die de kosten 

beïnvloeden inzichtelijk te maken en te berekenen. Helaas zal het een lastige opgave blijven om 

accurate voorspellingen te doen over de werkelijke kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid over 50 of  100 jaar.  

 

3.  Zijn er mogelijkheden om te besparen op de kosten van duurzame digitale 

toegankelijkheid? 

Organisaties kunnen op talloze manieren de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid 

omlaag brengen. De kosten inclusief  de achterliggende bewaarmethoden moeten dan wel 

inzichtelijk zijn. Ik ben van mening dat de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid 

voorlopig het beste in kaart gebracht kunnen worden en berekend via de kostenmodellen van 

LIFE2 en Testbed en bij voorkeur in combinatie met elkaar. Met deze instrumenten is het 

mogelijk om alle kosten te identificeren voor het bewaren van digitale objecten in een e-depot.  

 

De kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt door de archiveringsprocessen te onderwerpen 

aan een kosten-assessment, en aan een audit. Vervolgens kan dan op basis van de 

doelstellingen van het archiefbeleid en de bewaarstrategie maatregelen worden genomen om te 

besparen op de kosten. 

 

Over het algemeen kunnen besparingen worden gerealiseerd door het efficiënter maken van de 

werkprocessen, door schaalvergroting, maar belangrijker nog door de menselijke factor tijdens 

de bewaring te minimaliseren. Mensuren zijn de grootste kostenverhogende factor.  

 

Kijkend naar de kosten per archieffase zou het logisch zijn om te snijden in de categorie waar de 

hoogste kosten liggen, de opnamefase. Deze voor de hand liggende aanpak is echter niet de 

beste methode, omdat de kosten voor duurzame digitale toegankelijkheid afhankelijk zijn van de 
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wensen en eisen van een archiefinstelling en de inrichting34 van hun e-depot. 

 

Tot slot wil ik opmerken dat er bij archiefvormers en archiefbewaarplaatsen vaak sprake is van 

een hybride archiveringssituatie. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om gezien de hoge 

kosten van het bewaren van digitaal archief, alleen de analoge processen voort te zetten en 

simpelweg de digitale archiveringsvariant te staken. 

 

Eindconclusie en beantwoording van de centrale onderzoeksvraag  

Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag is dat kostenberekeningen en kostenmodellen 

gebruikt kunnen worden om te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. 

Ze bieden goede instrumenten voor het oplossen van een vaak voorkomend probleem, namelijk 

dat men géén inzicht heeft in de kosten van het voor lange tijd bewaren van digitaal archief.  

Een kosten-assessment of  een kosten-audit op basis van kostenberekeningen, maar nog liever 

op basis van kostenmodellen, voor de langdurige bewaring van digitale objecten kan veel 

duidelijkheid verschaffen omtrent de kosten en levert een schat aan bruikbare informatie en 

inzichten op. Op basis daarvan kan eventueel worden besloten om digitale objecten op een 

andere, goedkopere manier duurzaam toegankelijk te bewaren. 

 

Het is dus mogelijk om te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid, maar 

daarvoor moeten wel eerst de kosten inzichtelijk zijn. Helaas is dit in de praktijk nog zelden het 

geval. 

 

 

8.1 Aanbevelingen 

 

Omdat bij Nederlandse archiefvormers en archiefbewaarplaatsen weinig bekend is over de 

toekomstige kosten van het duurzaam toegankelijk bewaren van digitaal archief, zou het goed 

zijn wanneer hiernaar op korte termijn verder onderzoek wordt gedaan. De Erfgoedinspectie of  

de Stichting Digitaal Erfgoed Nederland zouden hiervoor een project kunnen starten of  wellicht 

het onderzoek kunnen coördineren. 

 

Ook wil ik archiefbewaarplaatsen, die reeds beschikken over een e-depot of  hiervoor plannen 

hebben, adviseren om zo snel mogelijk de toekomstige kosten van het duurzaam digitaal 

toegankelijk bewaren van digitaal archief  inzichtelijk te maken. Hierdoor zullen zij niet alleen 

beter financieel in control zijn, maar zullen zij zich ook kunnen onderscheiden ten opzichte van 

                                                
34 Crespo, A & Garcia-Molina, H. (2001). Cost-Driven Design for Archival Repositories. 
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andere archiefbewaarplaatsen. Daarnaast moedig ik iedere vorm van samenwerking van harte 

aan. Hierdoor hoeven geen nieuwe wielen te worden uitgevonden en kunnen eventuele 

onderzoeks -en ontwikkelingskosten gedeeld kunnen worden.  

 

Uiteraard verdient het de aanbeveling om de kennis over het langdurig bewaren van digitale 

objecten in een e-depot en in het bijzonder de kosten daarvan, die de archiefbewaarplaatsen 

zullen opdoen en die uit het mogelijk toekomstig onderzoek naar voren zal komen, landelijk en 

bijvoorkeur internationaal uit te wisselen.  
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9. Verklarende woordenlijst  

 

Activity based costing: Methode afkomstig van Robert S. Kaplan en Robin Cooper waarmee de 

indirecte kosten, niet via kostenplaatsen, maar via activiteiten worden geordend. Het is een 

integraal kostprijs–berekeningssysteem waarmee de verschillende kostenveroorzakers en de 

overhead kunnen worden achterhaald en berekend.  

 

Archiefbescheiden: Informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie 

door een organisatie of  persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of  bij zakelijke 

transacties.  

 

Archiefvormer: Ook wel 'zorgdrager' genoemd. Dit is de term binnen de overheid voor de 

organisatie (landelijk, regionaal of  lokaal) die bij het uitoefenen van overheidstaken 

archiefbescheiden produceert en daarvoor verantwoordelijkheid draagt totdat overbrenging naar 

een archief  plaatsvindt. 

 

Archiveringssysteem: Systeem gericht op de processen en handelingen om archief  volgens een 

bepaalde methodiek te bewaren. 

 

Balanced Scorecard methode: De balanced scorecard is een weergave van de balans in een 

goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze 

worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief  (lees: winst), 

afnemersperspectief  (klanten), interne processen (activiteiten) en het leer- en groeiperspectief  

(continuïteit). Van deze vier perspectieven wordt ook de onderlinge samenhang gedefinieerd. 

 

Duurzaamheidstrategie: zie digitale duurzaamheid 

  

Digitaal depot: Ook wel e-depot, elektronisch depot, of  duurzame bewaarplaats. Het geheel van 

organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, 

databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren 

digitale archiefbescheiden mogelijk maakt'.  

 

Digitale duurzaamheid: Ook wel digital preservation, duurzame digitale toegankelijkheid of  

langdurige toegankelijkheid van digitale data genoemd. Dit is een grote technologische 

uitdaging voor databeherende instellingen, omdat er nog geen passende oplossingen 

voorhanden zijn. Het duurzaam beschikbaar houden van data vergt zowel beleidsmatige 
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beslissingen in de vorm van een duurzaamheidstrategie als praktische oplossingen voor beheer 

en behoud zoals bijvoorbeeld systemen die aangeven wanneer de authenticiteit van een bestand 

is aangetast of  wanneer een bestandsformaat niet meer gelezen kan worden omdat er geen 

geschikte software meer is om het bestand te tonen.  

 

Digitalisering: Proces waarbij van een fysiek object (document, film,etc.) een digitale kopie 

wordt gemaakt. Vaak  gebruikt in de vorm van het scannen van plat archief  (foto’s, brieven, 

kaarten papier, etc.).  

 

Green computing: Green computing is gericht op een duurzaam en bewust computergebruik dat 

zo min mogelijk, en het liefst geen enkele, invloed heeft op het milieu. Green computing gaat 

daarbij verder dan energiebesparing alleen. Alle duurzaamheidsaspecten van het ontwerp, de 

fabricage, het dagelijks gebruik tot aan de verwijdering van alle soorten computerapparatuur 

worden meegewogen. 

 

Inhoudelijke ontsluiting: Toegankelijk maken van archieven of  collecties door middel van 

inhoudelijke beschrijvingen. Uniforme inhoudelijke ontsluiting vereist afspraken over de wijze 

van beschrijven van de inhoud, bijvoorbeeld aan de hand van gestructureerde woordenlijsten, 

classificaties of  thesauri. Zulke lijsten ondersteunen de efficiency bij het beschrijven en 

ontsluiten van bronnenmateriaal.  

 

Metadata: Gestructureerde gegevens over fysieke of  digitale objecten.De drie belangrijkste 

soorten metadata zijn: beschrijvende metadata (nodig voor het identificeren en vinden van 

objecten), structurele metadata (deze leggen de relatie vast tussen individuele objecten die 

gezamenlijk een eenheid vormen) en administratieve metadata (deze richten zich op beheer en 

management van objecten). 

 

Nearline: Ook wel: warm storage. Opslag van digitale informatie op een extern medium 

(bijvoorbeeld een tape of  een CD-ROM wisselaar) dat direct gekoppeld is aan een internetserver. 

De informatie is dan in principe direct online te raadplegen, maar wel met een kleine vertraging, 

omdat er een hardwarekoppeling tot stand moet komen en eventuele decompressie of  

decodering kan plaatsvinden. Deze aanpak biedt de voordelen van directe toegang met 

economisch gunstige methoden voor opslag. 

 

Offline: Ook wel: cold storage. Het niet verbonden zijn aan een computernetwerk. Offline 

informatie wordt bewaard op een medium dat niet is aangesloten op een netwerk, zoals een CD-

ROM. Deze informatie moet dus eerst worden gekoppeld aan of  overgezet naar de 
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netwerkomgeving voordat raadpleging mogelijk is. 

 

Online: Ook wel: Hot storage. Het direct verbonden zijn aan een netwerk. De informatie is 

opgeslagen op een netwerk-server die direct toegankelijk is, zodat de gegevens onmiddellijk 

getoond kunnen worden. 

 

Open Source Software: Software waarvan broncode beschikbaar is en aangepast mag worden. 

De rechten voor het gebruik van de software sluiten geen personen of  groepen uit. Het 

verspreiden, kopiëren en wijzigen van de software is toegestaan en er hoeft geen licentiebedrag 

te worden betaald. Open Source Software biedt een garantie voor de toepassing van open 

standaarden.  

 

Open standaard: Een standaard waarover in een open procedure is beslist en waarvan het 

beheer bij een non-profit organisatie met een vrij toetredingsbeleid is ondergebracht. Open 

standaarden moeten zijn gepubliceerd en de kosten voor het gebruik moeten laag zijn. Ze 

hebben geen beperkende voorwaarden over het hergebruik. 

Open Archival Information System – OAIS model: Het Open Archival Information System (OAIS) 

model wordt gebruikt bij de ontwikkeling van een digitaal informatiebeheer- en 

archiveringssysteem. Het werd ontworpen door Nasa’s Consultative Committee for Space Data 

Systems en is als ISO-standaard vastgelegd (ISO-14721:2002). Het OAIS-model is een een 

conceptueel referentiemodel en biedt een kader waarbinnen procedures voor de lange 

termijnarchivering van digitale informatie worden uitgewerkt. Voor het uittekenen van een 

archiveringsprocedure zijn onder meer de processen en de metadata die binnen OAIS worden 

geïdentificeerd van belang. De functies, activiteiten en workflow zijn primaire onderdelen van elk 

archiveringssysteem en geven gestalte aan de archieffunctie van een archiefdienst of  

archiefinstelling: 

• inname: kwaliteitscontrole, registratie, beschrijving, extractie metadata, transformatie 

archiefdocumenten, enz.  

• lange termijn opslag (fysiek beheer): goede materiële omstandigheden voorzien, 

vervangen dragers, foutopsporing, rampenplan, back-ups maken, leesbaar houden, enz.  

• toegankelijk maken (intellectueel beheer): beheren en bijwerken beschrijvingen en 

metadata, zoekmogelijkheden voorzien  

• beheer: formuleren beleid, overleggen met archiefvormers, standaarden vastleggen, 

beheer digitaal depot, bijhouden documentatie, opvolgen technologische veranderingen 

• ter beschikking stelling: archieftoegangen en archiefdocumenten beschikbaar stellen.  
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Deze vijf  functies vormen de sleutelprocessen in elke archiveringsprocedure voor digitale 

archiefdocumenten en overbruggen de documentenstroom tussen archiefvormer en 

archiefgebruiker. Hoe deze processen vorm krijgen is afhankelijk van de concrete invulling van 

de archiveringsprocedures. 

 

Preserveringsbeleid: zie digitale duurzaamheid. 

 

Resolutie: Aanduiding van de dichtheid van een digitaal beeld, uitgedrukt in het aantal punten 

(pixels) per oppervlakte (PPI bij beeldscherm, DPI bij printer). Hoe hoger de resolutie, des te 

gedetailleerder de beeldweergave. 

 

Retrieval: Het zoeken naar informatie in databases en documenten, naar documenten zelf  en 

naar metadata die de documenten beschrijven. De zoekvraag van de gebruiker wordt vergeleken 

met een verzameling documenten en levert een set verwijzingen naar relevante zoekresultaten 

op voor verdere raadpleging. 

 

XML: Ook wel: Extensible Markup Language. Methode voor het logisch structureren van 

informatie(bronnen), waarbij zowel inhoudelijke als formele kenmerken van een bron 

gemarkeerd kunnen worden. XML is een door het W3C gedefinieerde markuptaal om bronnen 

voor zowel computerprogramma’s als mensen leesbaar te maken. In tegenstelling tot HTML 

kent XML geen opmaakelementen. Een XML-document kan functioneel worden gestructureerd 

om de gewenste functionaliteit zo goed mogelijk te realiseren. XML behoort tot de set van 

minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed.  

 

Zorgdrager: zie archiefvormer. 
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Bijlage 

 

Schematisch overzicht van processen, de werkzaamheden en de systemen van het 

e-depot van het Stadsarchief Amsterdam.  
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