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In het vorige overleg e-depot (dd. 28 augustus 2014) is gevraagd om een nadere motivatie m.b.t. de 

Utrechtse toepassing van het toepassingsprofiel metadatering lokale overheden (TMLO). De vraag/actie 

luidde letterlijk (zie concept verslag) om een nadere ”Verantwoording en toelichting keuzes verwerking 

TMLO in Utrechtse Metadataset” te verstrekken (actie nr. 3).  

 

Aan de Utrechtse set met Metadata (zie versie 0.95 als nieuw voorstel voor de Leidraad Metadata van 

het Kwaliteitssysteem 2.0) is niet volledig zichtbaar hoe met de gegevens uit het TMLO is omgegaan. 

Het doel van dat document is immers om de toepassing te communiceren met de organisatie in 

Utrecht, niet als verantwoording voor alle keuzes.  

In onderstaand overzicht wordt daarom aanvullend aan dat document, vanuit  het TMLO bezien, per 

element aangegeven of het is overgenomen in de Utrechtse standaard of dat er sprake is van een vorm 

van afwijking, inclusief de motivatie van de gemaakte keuze of van de gemaakte afwijking. 

   

Nr.  
Elementnaam – 

sub(sub)elementnaam 
Keuze Utrecht 

Verantwoording / toelichting 

overname of afwijking TMLO 

1  Entiteittype    Overgenomen 

Utrecht kiest voor het 1-entiteitmodel 

(conform TMLO). Waarde is daarmee 

altijd ‘record’. Nog wel te toetsen via 

de issueraad op 23-9-2014.   

2  Identificatiekenmerk  Overgenomen  

3  Aggregatieniveau  Overgenomen 

Utrecht ziet geen toepassing voor  de 

waarde “serie”; wel voor archief, 

dossier of archiefstuk.   

4  Naam  Overgenomen  

5  Classificatie 
Indirect  

Overgenomen 

De classificatie  wordt in Utrecht 

volledig bepaald door de 

metagegevens via  de 

zaaktypecatalogus. De TMLO 

(sub)elementen classificatie, code , 

bron, omschrijving en datum zijn via 

dia weg afleidbaar. De subelementen 

worden niet als nieuwe elementen 

vastgelegd. Zie ook de Utrechtse 

Leidraad Classificatie in aansluiting op 

het Kader zaakgericht werken. 

5.1  - Code  
Indirect  

Overgenomen 
Idem, afleidbaar via zaaktype 
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5.2  - Omschrijving  
Indirect 

Overgenomen 
Idem, afleidbaar via zaaktype 

5.3  - Bron  
Indirect 

Overgenomen 
Idem, afleidbaar via zaaktype 

5.4  - Datum  
Indirect 

Overgenomen 
Idem, afleidbaar via zaaktype 

6  Omschrijving  
Niet 

Overgenomen 

Is in TMLO optioneel en is in verband 

met de belasting voor beheer in het 

actief bijhouden van omschrijvingen 

niet overgenomen. Gegevens moeten 

zoveel mogelijk automatisch afleidbaar 

zijn.   

7 Plaats  Overgenomen 

Is overgenomen via het synoniem 

‘Vindplaats’. Plaats schept teveel 

verwarring met geografische 

plaatsbepaling.  

9  Dekking  Overgenomen Conform TMLO 

9.1  - In tijd  Overgenomen Idem 

9.2  - Geografisch gebied  Overgenomen Idem 

10  Externe identificatiekenmerken  
Niet 

Overgenomen 

Ziet Utrecht als ‘niet van toepassing’ 

want er is geen sprake van een extern 

identificatiesysteem buiten de 

beheeromgeving. Mocht dit gegeven 

in de toekomst  toch nodig zijn dan zal 

de standaard hierop worden 

aangepast.   

10.1  
Naam of identificatie van extern 

systeem  

Niet 

Overgenomen 
Idem 

10.2  
Nummer/code binnen betreffende 

systeem  

Niet 

Overgenomen 
Idem 

11  Taal  Overgenomen  

12  Event geschiedenis  Overgenomen 
Waarden worden nog getoetst via de 

issueraad. 

12.1  - Datum/periode  Overgenomen  

12.2  - Type  Overgenomen 

Aanvulling via Utrechtse waarden voor 

‘type’ (die nog worden getoetst via de 

issueraad) 

12.3  - Beschrijving  Overgenomen  
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12.4  - Verantwoordelijke functionaris  Overgenomen  

13  Event plan  Overgenomen 
Waarden worden nog getoetst via de 

issueraad. 

13.1  - Datum  Overgenomen  

13.2  - Type  Overgenomen 

Aanvulling via Utrechtse waarden voor 

‘type’ (die nog worden getoetst via de 

issueraad) 

13.3  - Beschrijving  Overgenomen  

13.4   - Aanleiding  Overgenomen  

15  Relatie  Overgenomen 
De Utrechtse zaaktypecatalogus 

bepaalt de basis voor deze waarden 

15.1  - Relatie-ID  Overgenomen Idem 

15.2  - Type relatie  Overgenomen Idem 

15.3  - Datum/periode  
Niet 

Overgenomen 

Is a. in TMLO niet verder uitgewerkt 

en b. wordt in Utrecht bepaalt door de 

ZTC.  

15C  (Ontstaans-)Context  Overgenomen 

Dit element verwijst naar 15c1 en  

15c2. Het element kent geen 

eigenstandige vulling. 

15C-1  - Actor  Overgenomen  

15C-12  -- Identificatiekenmerk  Overgenomen  

15C-13  -- Aggregatieniveau van de Actor  Overgenomen  

15C-14.2  --  Geautoriseerde naam  Overgenomen  

15C-17   -- Plaats  Overgenomen  

15C-18   --  Jurisdictie  Overgenomen  

15C-2  - Activiteit (werkproces)  
Niet 

Overgenomen 

Utrecht ziet dit als onderdeel van de 

classificatie (zie element 5). Niet 

nogmaals wordt het 

werkproces/activiteit vastgelegd terwijl 

dit al blijkt uit bv. het zaaktype.    

15C-22  -- Identificatiekenmerk  Overgenomen Idem 

15C-23   -- Aggregatieniveau  Overgenomen Idem 

15C-24   --  Naam (van het werkproces)  Overgenomen Idem 
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16  Gebruiksrechten  
Niet 

Overgenomen 

Utrecht ziet het ‘niet van toepassing’ 

dat er sprake is van ‘auteursrechtelijke 

beperkingen en voorschriften voor het 

citeren uit, en verwijzen naar 

archiefstukken’. 

16.1  - Omschrijving voorwaarden  Overgenomen Idem 

16.2  - Datum/periode  Overgenomen Idem 

17  Vertrouwelijkheid  Overgenomen 

Titel aangepast in ‘Openbaarheid en 

Vertrouwelijkheid’, aangezien 

openbaarheid een belangrijk 

begrip/eigenschap is in termen van het 

Utrechtse  ‘Concern 

informatiebeveiligingsbeleid 

2014/2015’.   

17.1   - Classificatie / niveau  Overgenomen  

17.2   - Datum / periode  Overgenomen  

18  Openbaarheid  
Niet 

Overgenomen 

Gemeente Utrecht sluit aan op het feit 

dat openbaarheid volgens het hier 

bedoelde gegeven uit het TMLO ‘pas 

gaat pas spelen bij overbrenging en 

wordt dan bepaald’. Een stuk kan na 

overbrenging openbaar zijn ondanks 

dat het daarvoor vertrouwelijk of 

geheim was. Utrecht ziet dit als een 

functie van overbrenging en het niet 

als raadzaam om op recordniveau 

vast te leggen.  

18.1  - Omschrijving beperkingen  
Niet 

Overgenomen 
Idem 

18.2  - Datum/periode  
Niet 

Overgenomen 
Idem 

19  Vorm  

Overgenomen- 

deels onder 

voorbehoud 

 

19.1   - Redactie / genre  Overgenomen 

Titel is aangepast in  ‘Classificatie-

document’. Het argument daarvoor 

geeft TMLO:  “Advies: maak gebruik 

van een waardenlijst zoals omschre-

ven in NEN 2084. Dit deel van de 

classificatie maakt onderdeel uit van 

de grondslagen in Utrecht voor 

classificatie (zie leidraad classificatie). 

Het begrip Redactie/genre ziet Utrecht 

als minder geschikt voor dat wat wordt 
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bedoeld. 

19.2  - Verschijningsvorm  

Overgenomen 

onder 

voorbehoud 

De metagegevens 19.2, 19.3, 20 en 

21 zijn onder voorbehoud opgenomen 

in deze versie van het Utrechtse 

metagegevensmodel in afwachting 

van het nadere effect op het beheer, 

met name aangezien de betreffende 

gegevens niet automatisch afgeleid 

kunnen worden vanuit RGBZ, c.q. de 

Utrechtse ZTC. 

(zie ook:  onderzoek 

metagegevensstandaard voor 

gemeenten Eindrapportage; Arjan 

Kloosterboer, 30 september 2013, 

pagina 6 en verder ten aanzien van de 

vergelijking RGBZ versus TMLO) 

19.3  - Structuur  

Overgenomen 

onder 

voorbehoud 

Idem aan opmerking bij 19.2 

20  Integriteit  

Overgenomen 

onder 

voorbehoud 

Idem 

21  Formaat  

Overgenomen 

onder 

voorbehoud 

Idem 

21.1  - Identificatiekenmerk  

Overgenomen 

onder 

voorbehoud  

Idem 

21.2  - Naam  

Overgenomen 

onder 

voorbehoud  

Idem 

21.2.1  -- Naam  

Overgenomen 

onder 

voorbehoud  

Idem 

21.2.2  -- Extensie  

Overgenomen 

onder 

voorbehoud  

Idem 

 


