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Snel handelen is noodzakelijk
 igitaal zaakgericht werken is bij veel lokale overheden al de praktijk. Het is – hoe dan ook –
D
de toekomst: digitalisering zet steeds verder door, ook bij gemeenten en waterschappen. Dit
heeft niet alleen grote gevolgen voor burgers en de werkwijze van overheidsprofessionals,
maar ook voor (verplichte) opslag en ontsluiting van digitale informatie. Dit vraagt op korte
termijn flinke inspanningen – in tijd en geld – van lokale overheden, willen ze bijvoorbeeld
kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Het project E-depot Achterhoek biedt handvatten om
snel en goed aan de slag te kunnen.

Belang en complexiteit van opslag
Lokale overheden produceren steeds meer digitale informatie in de vorm van beleids
notities, e-mails, verslagen, video’s, afbeeldingen en rekenbladen. Sterker nog: er ligt
een bestuursakkoord waarin overheden afgesproken hebben prioriteit te geven aan een
basisinfrastructuur voor goed elektronisch verkeer. Gevolg: verdergaande digitalisering.
De Archiefwet 1995 schrijft voor dat overheden deze digitale stukken voor duurzame bewaring naar een digitale archiefbewaarplaats, een e-depot, moeten overbrengen. Dit lijkt
eenvoudig, maar is in wezen een complex traject dat veel tijd en geld kost.

Nu investeren
De archiefbescheiden die gemeenten en waterschappen aanbieden moeten namelijk aan
standaard eisen voldoen. Bijvoorbeeld wat metadatering – het ‘labelen’ van gegevens –
betreft. Een van de kennisproducten in het project E-depot Achterhoek, is een Achterhoeks
Toepassingsprofiel. Dit is een praktische uitwerking van een (wettelijk verplicht) metadataschema. Het is zaak niet te lang te wachten met het metadateren volgens het Achterhoeks
Toepassingsprofiel: kosten lopen anders alleen maar op. Nu investeren is wenselijk:
(archief)systemen voldoen nu immers niet aan het Toepassingsprofiel Achterhoek.

Extra kosten
Invoering en beheer van het e-depot gaat logischerwijs geld kosten. De kosten voor beheer van het analoge archief verminderen wel, maar verdwijnen niet. De extra eenmalige
en structurele kosten – die dus meer omvatten dan alleen opslag – komen voor rekening
van de beheerorganisatie én de lokale overheden. Feit blijft dat digitalisering doorzet en
gemeenten daartoe ook verplichtingen zijn aangegaan. Bovendien biedt het veel voordelen. Advies van de werkgroep: maak gebruik van het kostenoverzicht bij het inkooptraject
van een e-depotvoorziening. In dit overzicht zijn namelijk de verschillende componenten
uitgewerkt die uiteindelijk aanbesteed moeten worden.

Succesvol project
Het project e-depot Achterhoek krijgt landelijk veel waardering. Het heeft zeven overzichtelijke en bruikbare kennisproducten opgeleverd waarmee zowel lokale overheden als archiefdiensten aan de slag kunnen. Behalve het toepassingsprofiel en het kostenoverzicht, omvat
het project een toetsingskader, een bewaar- en beheerstrategie, een continuïteitsplan, een
architectuuroverzicht en kaders voor beschikbaarstelling. Elk kennisproduct bevat een compacte managementsamenvatting.
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Vervolgfase
Met de huidige wet- en regelgeving is het beschikbaar stellen van archiefbescheiden uit het
e-depot goed mogelijk. Maar er zijn landelijke ontwikkelingen die niet in overeenstemming
zijn met de huidige wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Auteurswet in relatie tot openbaarheid. Het is daarom verstandig deze ontwikkelingen – plus de veranderingen in wet- en
regelgeving – nauwlettend te volgen. Daarnaast is een goede risicoafweging nodig om
praktische toepasbaarheid van beschikbaar stellen af te wegen tegen juridische consequenties. Om deze risicoafweging zorgvuldig te kunnen maken, moet in de tweede fase van het
project ‘E-depot voor de Achterhoek’ – naast de technische realisatie van de beschikbaarstelling van archiefbescheiden uit het e-depot – aandacht zijn voor een verdiepingsslag wat
relevante wet- en regelgeving en landelijk beleid betreft.
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