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We beschikken in toenemende mate over digitale informatie. Binnen niet al te lange 
tijd wordt deze informatie aan archiefdiensten overgedragen om op te nemen in een 
e-depot. De informatie moet dan juist beheerd en beschikbaar gesteld worden. Het 
overdragen en beheren van digitale informatie is een nieuw fenomeen. Het is daarom 
van belang om tijdig kennis te vergaren en af te spreken wat de voorwaarden zijn 
waarbinnen digitale informatie langdurig toegankelijk is.
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Waarom meegedaan? 
Documenten die we nu (digital) creëren moeten voor eeuwig bewaard blijven.
Wij hebben vervanging, welke consequenties heeft dit? wat kunnen we verwachten? 
Wat moeten we nú organiseren? Welke vrijheid hebben we? Wat gaat het ons 
kosten?
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Niet alleen voor e-depot, maar ook betekenis voor zorgdragers. Nú voorbereiden op 
overbrenging. Wat moeten we daarvoor organiseren? Welke vrijheid hebben we (of 
niet)?
Nu moet discussie plaatsvinden. Kan richting bepalen van archiefdiensten.

Waarom is het Toepassingsprofiel Achterhoek gebaseerd op het TMLO?
Op grond van de huidige Archiefregeling4 is de zorgdrager verplicht een 
metadataschema
conform NEN ISO 23081:2006 vast te leggen. KING heeft dit uitgewerkt in een 
standaard
toepassingsprofiel voor lokale overheden, het TMLO. Het TMLO zelf is dus niet 
wettelijk
verplicht, maar een middel om aan de verplichting uit de Archiefregeling te voldoen.
De functie van het TMLO is om te komen tot een standaard voor overheden die 
archiefbescheiden
gaan metadateren. Dit is belangrijk omdat alleen door standaardisatie moeiteloze
en geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties tot 
stand
kan komen.
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Leveranciers van (archief)systemen zijn daarnaast over het algemeen eerder geneigd 
hun
software aan te passen op landelijke standaarden, waardoor de invoering van het 
toepassingsprofiel
sneller en goedkoper kan.
Voor het e-depot is uitwisseling van informatie met andere organisaties van groot 
belang.
Om deze reden is ook aangesloten bij het TMLO. Als zorgdragers hun 
informatiehuishouding
ook inrichten op basis van het TMLO, is dit een basis voor digitaal overdragen van 
archiefbescheiden.
Op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor.
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Je zou het kunnen vergelijken met een VNG model verordening; een standaard /  
model, die je nog wel moet toepassen op je eigen organisatie.
-Het TMLO gaat verder dan een kaal schema. Het legt niet alleen de metadata vast, 
maar ook nadere informatie voor duiding en automatiseringsafspraken. Voorbeelden, 
waardenlijsten, syntax.
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In eerste instantie toch wel dit: (aaah)
Het TMLO beschrijft heel makkelijk de 8 stappen om te komen tot een
toepassingsprofiel (verplichtheid, extra subelementen, waarden, syntax etc). Maar als
je zo begint, kan de moed je in de schoenen zakken. Het is behoorlijk veel. En hoe 
interpreteer je al die elementen en subelementen? Het moet wel goed, want dat is 
bij automatisering en lange termijn archivering heel vervelend als het niet klopt
We zijn daarom begonnen met de laatste stap: mappen met je eigen DMS. Om er
gevoel bij te krijgen. En dat leverde heel veel discussie op, en daardoor een gedeeld
beeld. Die beelden hebben we zoveel mogelijk genoteerd.
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Voorbeelden
Voorbeeld: actor: is dat client, zaakbehandelaar, of registratieverantwoordelijke? 
Verschil tussen vertrouwelijkheid en openbaarheid. 
Het verschil tussen classificatie en activiteit. 
Het verschil tussen record en bestand.
19 Vorm: niet van toepassing voor aggregatieniveau dossier, maar toch verplicht.
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Export
• complex en tijdrovend: zelfs met kleine aantallen uit één process.

• veel handmatig: bij grote aantallen is dit geen optie.

• veel interpretatieverschillen bij TMLO-elementen, ook ontbreken verplichte

velden soms.

• structuur TMLO verschilt met DMS/zaaksysteem: gericht op overbrenging, niet

zozeer op uitplaatsing (meer metadata).
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Import
• niet altijd een één-op-één relatie tussen dossier en archiefstuk: één archiefstuk

kan in meerdere dossiers voorkomen.
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Ontsluiting

• gebruiksvriendelijke weergave: kan veel beter, geokaartjes minder prominent, 

verschil tussen aggregatieniveau’s.

• gebruiksvriendelijke termen: geen TMLO-termen.

• zoeken: streven naar zo min mogelijk zoekresultaten. Zowel professionals als

niet-professionals moeten snel en eenvoudig de gewenste stukken kunnen

vinden.
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