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1 INLEIDING 
 

Dit rapport is het resultaat van werkpakket 2.2 ‘Toetsen Utrechtse Referentie Architectuur (URA)’ als 

onderdeel van het project ‘Pilot e-depot gemeente Utrecht’. 

 

In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor aanpassing c.q. uitbreiding van de URA met principes 

en componenten ten behoeve van duurzaam informatiebeheer. 

 

De huidige versie 1.0 van de URA zal naar verwachting medio mei 2015 worden vervangen door de 

URA 2.0. Om ervoor te zorgen dat de principes en componenten ten behoeve van duurzaam 

informatiebeheer al vanaf medio januari 2015 toegepast zullen worden is gekozen om op basis van dit 

rapport een tussen versie (V1.5) van de URA uit te brengen. Deze tussenversie zal worden 

geaccordeerd door de architectuurboard en door de Informatie- en Proces Managers van de gemeente 

Utrecht. 
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2 OPDRACHT 
 

Het doel van werkpakket 2.2 luidde volgens de PID pilot e-depot Utrecht als volgt:  

 

Doel 

 

Toetsen van de Utrechtse Architectuur (URA) met het oog op duurzaam informatiebeheer, gebruik met 

principes en componenten ten behoeve van duurzaam informatiebeheer 

 

Toelichting (volgens de PID pilot e-depot Utrecht, pagina 4) 

 

De huidige URA vraagt om een nadere uitwerking op het terrein van het informatiebeheer (I-kolom). De 

Informatiearchitectuur zoals die is ontwikkeld in WVI-verband voor HUA en de andere de RHC’s, biedt 

interessante aanknopingspunten om de URA op dit onderdeel te versterken. Doel van dit deelproject is 

te komen tot een aanbevelingen voor aanpassing c.q. uitbreiding van de URA met principes en 

componenten om het duurzaam informatiearchitectuur stevig te positioneren. 

 

 

3 RESULTATEN EN PRODUCTEN 
 

Het volgende product is opgeleverd door de werkgroep:  

 

1. Aanbevelingen voor aanpassing c.q. uitbreiding van de URA 

Voorstel met aanvulling van bestaande principes en componenten uit de URA met het oog op 

duurzaam informatiebeheer 
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4 AANPASSING URA TEN BEHOEVE VAN DIGITALE DUURZAAMHEID 
 

In deze paragraaf zijn de principes en componenten benoemd die in het kader van duurzaam 

informatiebeheer zullen worden aangepast. Dit rapport dient als input voor het aanpassen van de URA, 

wat zal resulteren in de oplevering van URA versie 1.5. 

 

Standaarden 

 

Utrecht volgt in het kader van kwaliteit: 

NEN ISO 15489  basis voor het  Kwaliteitssysteem documentaire informatie 

NEN ISO 27001  basis voor het concern Informatiebeveiligingsbeleid 

 

Aanpassing bestaande componenten en principes 

 

BO 001 – Bedrijfsarchitectuur/organisatie - 20100305 – v0.1  

(De gemeente Utrecht is in control op concern niveau) 

 Onderbouwing 

Tekst aanpassen:  

 De informatie is op orde (juist, tijdig, beheerst en gericht op zicht krijgen) aanpassen naar 

betrouwbaarheid, integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid (NEN 15489) 

 

BD 001 – Bedrijfsarchitectuur/dienst/product - 20100209 – v0.1 

 Gerelateerde principes en richtlijnen 

Toevoegen: IG 001 Utrecht volgt landelijke referentiemodellen en gegevensstandaarden 

Tekst aanpassen:  

 (PDC en ZTC (de zaaktypecatalogus vorm tevens de ordeningsstructuur voor documentaire 

informatie voor alle Utrechtse processen) - sturen dezelfde verzameling producten/diensten aan) 

 Voor de naamgeving van producten en diensten (PDC) gebruikt de gemeente Utrecht de landelijke 

standaard UPL 1.0.  

 De gemeente Utrecht maakt geen gebruik van een DSP. 

 

BP 001 – Bedrijfsarchitectuur/processen  - 20100205 – v0.2 

 Gerelateerde principes en richtlijnen 

Toevoegen: IG 001 Utrecht volgt landelijke referentiemodellen en gegevensstandaarden 

Tekst aanpassen: 

 (PDC en ZTC (de zaaktypecatalogus vormt tevens de ordeningsstructuur voor documentaire 

informatie voor alle Utrechtse processen) - sturen dezelfde verzameling processen aan 

 De gemeente Utrecht maakt geen gebruik van een DSP. 

 

BP 002 – Bedrijfsarchitectuur/processen  - 20100310 – v0.1 

(Ieder proces heeft een benoemde eigenaar en procesbeheerder) 

 Referenties 

Toevoegen: 
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Besluit informatiebeheer 2014 

 

BP 003 – Bedrijfsarchitectuur/processen  - 20100202 – v0.2 

(Processen werken met digitale documenten) 

 Motivering 

Tekst aanpassen:  

 In het kader van het nieuwe werken moet informatie gedeeld worden en voor iedereen toegankelijk 

zijn. Bovendien moeten medewerkers overal en altijd bij hun informatie kunnen. 

 Onderbouwing 

Tekst aanpassen:  

 Deze manier van werken vereist, dat voor (klanten en) medewerkers  de  informatie plaats- & 

tijdonafhankelijk  beschikbaar is. Papieren dossiers kunnen daar niet aan voldoen en in plaats 

daarvan wordt digitale informatie ‘leidend’. Digitale informatie die meerdere functies bedient: 

• bedrijfseconomische functie; 

• juridische functie; 

• verantwoordingsfunctie; 

• functies op het gebied van hergebruik/kennismanagement; 

• cultuur-historische functie (op termijn); 

Dus moeten processen, die nog analoge processtappen bevatten opnieuw worden ingericht voor wat 

betreft deze stappen . Om interdisciplinair te kunnen samenwerken, om plaats & tijd onafhankelijk en 

mobiel te kunnen werken is het nodig om minimaal alle formele documentstromen te digitaliseren.   

 

Alle informatie die in alle werkprocessen van de gemeente worden ontvangen of opgemaakt betreft 

archiefstukken. Een archiefstuk is daarmee altijd ‘proces gebonden informatie’. Proces gebonden 

informatie heeft altijd een functie: 

- het kan nodig zijn voor reconstructie van een lopende of afgehandelde zaak, of; 

- het kan nodig zijn voor verantwoording aan bijvoorbeeld het bestuur, of; 

- het kan van cultureel-historisch belang zijn, bijvoorbeeld een ontvangen oorkonde bij de herdenking 

van de Vrede van Utrecht. 

Al die informatie moet (wettelijk) voor bepaalde tijd worden bewaard (van heel kort tot eeuwig), 

afhankelijk van het type proces en het type informatie op verschillende momenten in een proces (van 

start tot einde en van een concept document tot een definitief voorstel). 

Echter, niet alles is daarbij van even grote informatiewaarde: in het ene geval mag een concept al 

worden verwijderd voordat het is afgerond, in het andere extreem vraagt een vastgesteld document om 

‘blijvend’ te worden bewaard. Daartussen bevinden zich nogal wat varianten. Juist vanwege deze 

verschillen zijn er afspraken nodig! 

Zie voor de afspraken de richtlijn: Wie wat bewaart, die heeft wat’. 

Referenties 

Toevoegen:  

Richtlijn ‘Wie bewaart die heeft wat’. 

 

  



 

Eindverslag Werkpakket: Toetsing Utrechtse Referantie Architectuur - Pilot E-depot Utrecht 

 

 

 

8 

 

 

 

 

IA 002 – Informatiearchitectuur/applicaties – 20100122 – v0.1 

(Het inrichten van de midoffice voor nieuwe producten, diensten of processen mag uitsluitend onder 

architectuur) 

 Referenties 

Toevoegen:  

 Doelarchitectuur digitale duurzaamheid 

(http://www.earonline.nl/images/earpub/1/12/Doelarchitectuur_Digitale_Duurzaamheid_(v1.0).pd

f) 

“Uitgangspunten 

De doelarchitectuur gaat uit van bestaande kaders (beleid, normen en standaarden). Rijksbreed zijn 

voldoende kaders geformuleerd. Daarmee is duidelijk wat nodig is om digitale duurzaamheid te 

realiseren. In deze architectuur zijn de belangrijkste principes kernachtig samengevat om richting te 

geven aan de doelarchitectuur. 

 

Diensten als basis 

Realisatie van digitale duurzaamheid raakt de gehele informatiehuishouding; overal worden 

documenten gemaakt die voor kortere of langere tijd bewaard moeten worden. Om de impact van 

digitale duurzaamheid te kunnen beoordelen, geeft de doelarchitectuur een overzicht van diensten die 

te maken krijgen met digitale duurzaamheid. Vooral diensten voor het beheer van records zijn van 

belang. De bedrijfsprocessen zijn echter leidend. Records worden bewaard omdat dat nodig is om 

bedrijfsprocessen te documenteren. Metadatering is een kernbegrip in het borgen van de 

toegankelijkheid, vindbaarheid en de betrouwbaarheid van records. 

 

SOLL- en IST-situatie 

De doelen, principes en de diensten vormen de input voor het beschrijven van de SOLL-situatie. Dit 

streefbeeld beschrijft de gewenste situatie in 2022, waarin alle principes op een doelmatige en 

doeltreffende wijze zijn gerealiseerd. De IST-situatie beschrijft de huidige stand van zaken. Ten 

aanzien van de doelmatigheid stelt de doelarchitectuur vast dat er nu nog geen samenhangende 

infrastructuur is waarmee informatie en voorzieningen binnen het Rijk gedeeld kunnen worden. Ook 

zijn er weinig concrete kaders beschikbaar die aangeven hoe de gewenste samenhang alsnog bereikt 

gaat worden. Deze kaders moeten nog worden ontwikkeld. 

 Kwaliteitssysteem Documentaire informatie: Leidraad duurzaamheid 

 

IA 003 – Informatiearchitectuur/applicaties – 20100302 – v0.2 

(Bij voldoende geschiktheid heeft open source software de voorkeur 

 Consequenties 

Tekst aanpassen:  

Om reden van lagere licentie kosten en voorkomen van vendor lock, heeft open source software al bij 

voldoende geschiktheid de voorkeur boven closed source software, mits ook de open source software 

voldoet aan de overige eisen, die aan applicaties worden gesteld. Specifiek: voldoen aan de verplicht 

gebruik van open standaarden, een webbased interface en voldoen aan de technische eisen. Het 

gebruik van open standaarden is verplicht, uiterlijk op moment van overbrenging van informatie naar 

het e-depot.  

  



 

Eindverslag Werkpakket: Toetsing Utrechtse Referantie Architectuur - Pilot E-depot Utrecht 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 Referenties 

 Kwaliteitssysteem Documentaire informatie: Leidraad duurzaamheid 

 Archiefregeling 2010, artikel 26: “Digitale archiefbescheiden worden, uiterlijk op het tijdstip van 

overbrenging, opgeslagen in een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat 

voldoet aan een open standaard,” 

 

IA 007 – Informatiearchitectuur/applicaties – 20100122 – v0.1 

(Binnen sectoren worden sector specifieke applicaties gebruikt) 

 Gerelateerde principes en richtlijnen 

Toevoegen: 

IG 001 - Utrecht volgt landelijke referentiemodellen en gegevensstandaarden 
 

IO 001– Informatiearchitectuur/orkestratie  - 20100209 – v0.1 

(Orkestratie wordt gebruikt bij applicatie loze processen en applicatie integratie) 

 Gerelateerde principes en richtlijnen 

Toevoegen:  

IK 001 - Koppelingen worden bij voorkeur gelegd op open standaarden en op open koppelvlakken 

 

IO 002 – Informatiearchitectuur/orkestratie  - 20100310 – v0.1 

PDC en ZTC orkestreren processen op dezelfde wijze) (de zaaktypecatalogus vorm tevens de 

ordeningsstructuur voor documentaire informatie voor alle Utrechtse processen).  

Na de afhandeling van zaken vindt op zeker termijn (conform de Utrechtse selectiemethodiek) 

vernietiging of overbrenging plaats naar het e-depot als digitale archiefbewaarplaats (e-depot) van de 

gemeente Utrecht. De overbrenging vindt in Utrecht plaats volgens de toepassing van de TMLO – 

standaard – zie de Leidraad metagegevens 2.0.  

 Gerelateerde principes en richtlijnen 

Toevoegen: 

TMLO – standaard – Leidraad metagegevens 2.0 

 Referenties 

Toevoegen:  

- Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 - Leidraad Metagegevens , in de nieuwe versie 2.0 

van het kwaliteitssysteem afgeleid van het TMLO  

- Kwaliteitssysteem Documentaire informatie - Leidraad Vernietigen en Bewaren  

 

IG 001 – Informatiearchitectuur/gegevens – 20100316 – v0.1 

(Utrecht volgt landelijke referentiemodellen en gegevensstandaarden) 

 Gerelateerde principes en richtlijnen 

Toevoegen:  

 BD 001 PDC en ZTC sturen dezelfde verzameling producten/diensten aan (de zaaktypecatalogus 

vorm tevens de ordeningsstructuur voor documentaire informatie voor alle Utrechtse processen) 

 Referenties 

Toevoegen:  

 ZTC 2.0 

 TMLO V1.1 



 

Eindverslag Werkpakket: Toetsing Utrechtse Referantie Architectuur - Pilot E-depot Utrecht 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 Standaarden volgens Forum standaardisatie 

 

IG 006 – Informatiearchitectuur/gegevens  - 20100312 – v0.1 

 Motivering 

Tekst aanpassen:  

Digitale dossiervorming vindt plaats volgens alle bepalingen en normen van het Kwaliteitssysteem 

documentaire informatie. Het Kwaliteitssysteem, zoals bedoeld in artikel 16 uit de archiefregeling 

2010, is de nadere concretisering van het gestelde in het Utrechtse Besluit informatiebeheer en de 

Archiefverordening (beide in aansluiting op Archiefwet en -besluit 1995 en de archiefregeling 2010. 

 

IG 008 – Informatiearchitectuur/gegevens  - 20100205 – v0.1  

 Motivering 

Tekst aanpassen: 

Als er op enigerlei wijze trefwoorden worden toegekend aan documenten, processen en andere soorten 

informatie gebruik, dan wordt in dat geval gemaakt van trefwoorden uit één Utrechtse verzameling 

(thesaurus).  

 

IK 001 – Informatiearchitectuur/koppelingen  - 20100312 – v0.1 

(Koppelingen worden gelegd conform open standaarden of met open koppelingen) 

 Onderbouwing 

Toevoegen:  

Het Forum en College van Standaardisatie heeft een lijst van open standaarden vastgesteld waarvoor 

binnen de overheid het “Pas toe of leg uit” regime geldt. Meer informatie op:  

http://www.forumstandaardisatie.nl 
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Nieuw toe te voegen principe 

 

IG 009 

‘Digitale archiefruimte en -bewaarplaats’ van de gemeente Utrecht maakt integraal deel uit van de 

architectuur van de gemeente Utrecht (URA) 

 

Nota bene: Dit principe gaat uit van de situatie waarin e-depot en archiefbewaarplaats samenvallen: als 

er sprake is van uitplaatsing, dan is het principe in zijn huidige vorm niet bruikbaar. 

 

De methode van overbrenging vanuit een DMS/RMA omgeving in Utrecht vindt plaats volgens een 

standaard (KING) STUF- XML-schema , gebaseerd op RGBZ 2.0 (en waarin het TMLO is geïncorporeerd. 

 

Het moment van overbrenging volgt de Utrechtse bepalingen rondom waardering en selectie 

(bewaartermijn) – d.w.z. de Utrechtse Selectielijst.  

Bij overbrenging volgt Utrecht de mapping van GBZ op het verlies aan informatie. Utrecht volgt hierin 

KING en RGBZ 2.0 waar de mapping onderdeel vanuit maakt (als het goed is).  

Er treedt hierin mogelijk informatieverlies op doordat bijvoorbeeld zaak statussen op enig moment niet 

meer zichtbaar zijn na overbrenging. Ook treden effecten op in verband met andere wettelijke regels 

rondom ‘openbaarheid’.  

Informatieverlies wordt bij mapping zoveel mogelijk voorkomen volgens de waarderingsregels van 

TMLO (‘verplicht’, ‘verplicht indien van toepassing’, ‘optioneel e.d.’) 

 

 

IG 009 – Informatiearchitectuur/gegevens (2015-01-09) 

De digitale archiefruimte en -bewaarplaats van de gemeente Utrecht maakt integraal deel uit van de 

architectuur van de gemeente Utrecht (URA) 

Motivering 

Als onderdeel van de functie van gemeentelijke archiefbewaarplaats, is Het Utrechts Archief als regionaal 

historisch centrum (RHC) aangesloten op het landelijk netwerk voor de e-depot voorzieningen van de 

Rijksoverheid. De URA is het kader voor het beheer van de bedrijfsinformatie van de gemeente Utrecht. Door 

voornemens als vervroegde uitplaatsing naar de archiefruimte of formele overbrenging van informatie naar 

de archiefbewaarplaats, zal binnen de gemeentelijke organisatie steeds meer behoefte zijn aan de 

informatie die zich in de e-depot voorziening bevindt. Daarnaast is het veel gemakkelijker om digitale 

informatie beschikbaar te maken voor direct gebruik, ongeacht de plaats waar die informatie wordt beheerd. 

Het potentieel van (bedrijfs)informatie kan daardoor veel beter worden benut op de langere termijn. 

Daarvoor is het noodzakelijk om de e-depot voorziening als onderdeel van de archiefruimte of 

archiefbewaarplaats, binnen de informatiearchitectuur te plaatsen en alle principes van de URA ook op deze 

voorziening verplicht te volgen indien zo’n principe van toepassing is . 

Onderbouwing 

De informatie in de e-depot voorziening als archiefruimte of als archiefbewaarplaats moet beschikbaar 

kunnen zijn voor de gehele gemeentelijke organisatie, beperkingen in de openbaarheid daargelaten. 
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De andere informatiesystemen moeten de informatie uit de e-depot voorziening onder architectuur kunnen 

uitvragen volgens de metagegevens die tijdens de uitvoering van het werkproces werden toegevoegd (ZTC 

voor zaaktypen en RGBZ voor de individuele zaken) en in het kader van het e-depot automatisch worden 

vertaald in de metagegevens volgens de Utrechtse toepassing van het Toepassingsprofiel metagegevens 

Lokale Overheden (TMLO). Deze Utrechtse toepassing ligt vast in het Kwaliteitssysteem Documentaire 

informatie 2.0  - Leidraad metagegevens.  

Met de e-depot voorziening beoogt Utrecht om te voorzien in de vereiste ingrepen voor duurzame 

toegankelijkheid van digitale informatie. 

De e-depot voorziening is een onderdeel van de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Utrecht, beheerd 

door Het Utrechts Archief. 

 

Utrecht maakt gebruik van de e-depot voorzieningen die worden beheerd en doorontwikkeld op 

Rijksniveau. 

Consequenties 

Informatie wordt op enig moment in het proces  uitgeplaatst naar de digitale archiefruimte of overgebracht 

naar de archiefbewaarplaats.  

Wat ‘op enig moment’ is, wordt in Utrecht nog onderzocht volgens drie modellen of een combinatie daarvan 

(waarvan model A en B werken volgens ‘uitplaatsing’ en model C de wettelijke  standaard volgt volgens 

‘overbrenging’) en leidt nog tot aanpassing van de URA. Dit zal mogelijk zijn beslag krijgen in URA 2.0. 

De 3 modellen zijn:   

Model A: alle informatieobjecten worden onmiddellijk na het ontstaan uitgeplaatst naar het e-depot;  

Model B: alle informatieobjecten worden direct na afsluiting van de zaak uitgeplaatst naar het e-depot; 

Model C: de permanent te bewaren informatieobjecten worden na 20 tot 30 jaar overgebracht naar het e-

depot, de informatieobjecten met een beperkte 

bewaartermijn blijven in het DMS. 

 

Bij de overbrenging naar de archiefbewaarplaats c.q. de e-depot voorziening,  voorziet de 

informatiearchitectuur in de wijziging van het openbaarheid regime van de Wob naar de Archiefwet 1995. 

Na overbrenging valt de informatie onder de beheerverantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris. 

Gerelateerde principes en richtlijnen 

BO 005 Utrecht opereert als één gemeente; wij vallen burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met onze 

organisatie, wij opereren als één gemeente. 

BP 003 - Processen werken met digitale documenten 

IA 002 - Het inrichten van de midoffice mag uitsluitend onder architectuur 

IA 006 - Generieke toepassingen en tools worden concern breed gebruikt  

IA 009 - Functionaliteit wordt maar één keer geïmplementeerd en daarna zoveel mogelijk hergebruikt (SOA). 

IG 006 - Het digitaal archief wordt beheerd conform de bepalingen uit de Archiefwet 

IK 001 - Koppelingen worden bij voorkeur gelegd met open standaarden en op open koppelvlakken 

IO002 – PDC en zaaktypecatalogus (ZTC) orkestreren processen op dezelfde wijze. De zaaktypecatalogus 

bepaalt tevens de ordeningsstructuur voor documentaire informatie voor alle Utrechtse processen.  Na de 

afhandeling van zaken vindt op enig  moment (conform de Utrechtse selectiemethodiek) vernietiging of 

overbrenging plaats naar het e-depot als digitale archiefbewaarplaats (e-depot) van de gemeente Utrecht. 
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De overbrenging vindt in Utrecht plaats volgens de toepassing van de TMLO – standaard – zie de Leidraad 

metagegevens 2.0. 

TI 004 - De infrastructuur is schaalbaar, aanpasbaar, veilig, beschikbaar, toerekenbaar en beheerbaar 

TI 006 - Gemeenschappelijke voorzieningen in de infrastructuur worden  gestandaardiseerd 

T1008 - De ICT-voorzieningen ondersteunen het tijd en plaatsonafhankelijk werken 

TT 009 - Beheer vanuit externe locaties door leveranciers dient te voldoen aan de beveiligingsprincipes van 

de gemeente Utrecht. 

TB 001 - Binnen de gemeente Utrecht is informatiebeveiliging een integraal onderdeel van de 

bedrijfsvoering. 

Referenties 

Archiefverordening gemeente Utrecht 2014 

Kwaliteitssysteem documentair informatie versie 2.0  

Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid, Rijksoverheid, 21-6-2012 

Enterprise Architectuur RHC's 

 


