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Bijlagen 
I 

Geachte heer Gudde, 

Hierbij bied ik u de rapportage aan van de inspectie die is uitgevoerd naar de 
digitale informatiehuishouding en de digitale archieven bij het 
bestuursdepartement van uw organisatie. Doel van de inspectie is om een 
antwoord te krijgen op de vraag of BZK een groot deel van het digitale archief uit 
Digidoc bij het e-Depot van het Nationaal Archief, zoals beoogd in het project 
DWR-Archief, kan uitplaatsen. Dit met het oog op het duurzaam toegankelijk 
houden van het digitale archief. 

Conclusie 
De conclusie is dat BZK deze ambitie vooralsnog niet haalt. Hiervoor zijn drie 
oorzaken te benoemen: 

• Externe functionaliteiten als Zoeken en Toegangsbeheer moeten eerst 
door BZK zelf worden ingericht. Dit valt buiten de scope van het project 
DWR-Archief. 

• De voor uitplaatsing in aanmerking komende afgesloten digitale dossiers 
van BZK moeten eerst in goede, geordende en toegankelijke staat worden 
gebracht. 

• Het standaard softwarepakket van het e-Depot van het Nationaal Archief, 
dat is bedoeld voor permanent overgedragen digitaal archief, is nog niet 
geschikt voor grootschalige opname van (ti jdeli jk) uitgeplaatst digitaal 
archief. 

Aanbevelingen 
We doen de volgende aanbevelingen: 

• Formuleer exacte specificaties voor de integrale zoekfunctie en de 
functionaliteit voor toegangsbeheer omdat dit ook van invloed is op de 
kwaliteit van de e-Depot software. 

• Breng en houdt het digitale archief in Digidoc in goede, geordende en 
toegankelijke staat conform de eisen van de Archiefwet omdat het e-
Depot nu nog niet geschikt is voor grootschalige opname van digitale 
archieven. 

• Laat eventueel in samenwerking met de andere deelnemende 
departementen van het project DWR-Archief, een onafhankelijke toets of 
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audit uitvoeren op het e-Depot als bewaarplaats van uit te plaatsen 
digitale archieven . 

Rapportage 
Voor het algemeen beeld en de uitgebreide bevindingen van de inspectie verwijs 
ik u naar de bijgaande rapportage. Deze is voor wederhoor afgestemd met de 
gesprekspartners bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Graag ontvang ik van u een reactie op de in dit rapport gedane aanbevelingen. 
Zoals In de aankondigingsbrief is vermeld, wordt de rapportage samen met uw 
reactie openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Erfgoedinspectie. 

Een kopie van deze brief en van het rapport is gestuurd naar de Algemene 
Rijksarchivaris. 

Met vriendelijke groet, 

c 
mw. drs. G.P.M. Scholte 
hoofdinspecteur Collecties en Archieven 
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