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DSO-LV en duurzame toegankelijkheid (DUTO)
Archivering by design

Antal Posthumus (NA - adviseur recordkeeping)

Aanleiding
In de architectuur van het DSO staan 2 belangrijke uitgangspunten
over archiveren:

• de gegevens en de documenten die door het DSO worden verwerkt en gegenereerd moeten
•

duurzaam toegankelijk zijn
het DSO moet in zijn werking voldoen aan de wetgeving (zoals de Archiefwet)

Om het DSO te toetsen aan deze uitgangspunten, is afgesproken dat
de gegevensstromen door en in het DSO worden geanalyseerd
d.m.v. zogenaamde DUTO-scans.
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Archivering by design
Op het moment dat een informatiesysteem gekocht,
gebouwd, aangepast of afgeschaft wordt, worden al de
passende maatregelen bepaald en uitgevoerd om de
informatie in dat systeem duurzaam toegankelijk te maken en
houden.

Hoe archiveren by design
WAAROM

WAT
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Analyse
processen,
systemen,
informatie en
gebruikers

Bepalen
gebruikerswensen

Mogelijke
ontwerpkeuzes

Optie 1: losstaand ontwerpproces (bv DUTO-scan)
Optie 2: geïntegreerd ontwerpproces (bv advisering of training)

Prioriteiten
ontwerpkeuzes

Bouwen,
testen,
implementeren

DSO-LV en DUTO-scans

DUTO: Duurzame toegankelijkheid
DSO en duurzame toegankelijkheid

DUTO
Toegankelijk:
•
•
•
•
•

Vindbaar
Beschikbaar
Leesbaar
Interpreteerbaar
Betrouwbaar

Duurzaam:
• Bestand tegen verandering
• Vanaf creatie, tot
vernietiging
• Voor zolang als nodig

• Vergelijkbaar met de drie B’s:
• Beschikbaar
• Bruikbaar
• Bestendig
• Veel van de toegankelijkheidseisen zijn al opgenomen in
het ontwerp, zonder dat men zich dat realiseert

DUTO-scan
• In een DUTO-scan wordt op basis van kwaliteitseisen bepaald welke
informatie, op welke manier en hoelang toegankelijk moet blijven.
• De 13 DUTO-eisen:
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/overzicht-duto• Invulling en vertaling nodig naar specifieke context.
• Methodiek van de DUTO-scan is ontwikkeld door het Nationaal Archief

• Doelen scan:
• Aanbevelingen voor verbeteren duurzame toegankelijkheid
• Bewustwording, kennis delen en dialoog tussen de verschillende
belanghebbenden
• Leerpunten en voorbeelden voor DSO & Nationaal Archief

DUTO en het DSO-LV
Visie

Doelarchitectuur

Globaal programma van eisen

samenwerking met het Nationaal Archief en de

“Binnen het digitaal stelsel zullen

“Samen met het Nationaal Archief wordt

verschillende overheidslagen zogenaamde DUTO

gegevens worden ontvangen door of

momenteel door opdrachtgever en

ontstaan in meerdere applicaties en

opdrachtnemer onderzocht welke maatregelen

registraties[…] De DUTO scan is een

daarvoor binnen het DSO-LV genomen moeten

leidraad voor de invulling van de

worden. […]. Het DSO-LV ondersteunt in feite

archiveringsfunctie in de diverse

Duurzaam Toegankelijk ‘by design’. Elders in

voorzieningen binnen het digitaal

dit document staan aanvullende eisen die

stelsel. In een DUTO-scan wordt op basis

gesteld worden aan gegevens, berichten en

van kwaliteitseisen bepaald welke

gebruikerstoepassingen waar het de nadere

informatie, op welke manier en hoelang

uitwerking van ‘duurzaam toegankelijk’ en

toegankelijk moet blijven. De

‘zorgplicht’ betreft.”

“Archivering in deze steeds complexer wordende

ketens vraagt bijzondere aandacht. Er worden in

scans uitgevoerd. DUTO is een lijst met
kwaliteitseisen voor de duurzame toegankelijkheid
van overheidsinformatie. In een DUTO-scan wordt
op basis van kwaliteitseisen bepaald welke
informatie, op welke manier en hoelang
toegankelijk moet blijven. De uitkomsten van een

DUTO-scan kunnen leiden tot aanvullingen op de
eisen aan het DSO.”

uitkomsten van een DUTO-scan kunnen
leiden tot aanvullingen op de eisen aan
voorzieningen binnen het digitaal
stelsel.”
https://www.omgevingswetportaal.nl/do
cumenten/rapporten/2016/12/16/visiedso

https://www.omgevingswetportaal.nl/docu
menten/rapporten/2016/12/16/doelarchitect
uur-dso

https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten
/rapporten/2016/12/16/globaal-programma-eisendso

DSO DUTO-scan 1 t/m 5

Scan 1 - “Opstellen, indienen en ophalen verzoek “ (PK01: van
Idee tot indiening)
Scan 2 – Het beheer van algemene informatieobjecttypen die
voorkomen in alle waardeketens die het DSO-LV ondersteunt

Scan 3 – Samenwerkfunctionaliteit DSO – “Samenwerken aan
behandelen” (binnen de interbestuurlijke bedrijfsprocessen
“Behandelen vergunningaanvraag” en “Behandelen Melding
activiteit”.)
Scan 4 - Uitvoering waardeketen ‘Van Plan tot publicatie’
(PK02)
Scan 5 – Open Stelstel voor Derden

Waardeketens die het DSO-LV ondersteunt

Scan 1 - “Opstellen, indienen en ophalen verzoek “ (PK01:
van Idee tot indiening)

Scan 1: bevindingen en maatregelen
•

Niet alle informatieobjecttypen in beeld – maak overzicht met
alle informatieobjecttypen plus gangbare formaten

•

Breng bewaartermijnen in beeld voor alle informatieobjecttypen

•

Maak verantwoordelijkheid archivering DSO-LV helder

•

Archivering DSO programma- en projectgegevens kan explicieter
belegd worden

•

21 concrete en implementeerbare maatregelen – features en user
stories op de backlog

Verantwoordelijk voor werkproces?
• Werkproces: ‘Opstellen, indienen en ophalen verzoek’
• Eerste indruk verantwoordelijkheid:
− opstellen en indienen verzoek  initiatiefnemer
− ophalen verzoek  bevoegd gezag
• Maar, aanduiding werkproces klopt niet! Moet zijn ‘ondersteunen
opstellen, indienen en ophalen verzoek’

• DSO-LV: niet verantwoordelijk voor de duurzame toegankelijkheid van
de informatie die het als intermediair tussen partijen uitwisselt. Het
DSO-LV gebruikt deze informatie niet bij de uitvoering van haar eigen
taken.

Verantwoordelijk voor de ondersteuning
•

Basis in wetgeving:
− Omgevingswet 16.4:
•
Er is een landelijke voorziening voor het indienen van een aanvraag en het doen van een melding als
bedoeld in artikel 16.1. Hierin worden de bij de aanvraag of melding verstrekte gegevens en bescheiden
opgenomen.
−
•

•

Uitvoeringswet 20.23.2:

Onze Minister draagt zorg voor de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de landelijke
voorziening.

BZK is verantwoordelijk voor werkprocessen die nodig zijn voor de ondersteuning door de landelijke
voorziening en ook voor de archivering van de input/output daarvan: Maar niet voor de verzoeken,
werkmap, projectmap
• Bijvoorbeeld wel voor de eigen webpagina’s, kaarten met daaraan gekoppelde informatie, vragen- en
klachtenafhandeling, logginginformatie, en de documentatie en code van de software.

Bewaartermijnen
20 jaar: Het ontwerpen, inrichten, testen
DSO-LV
(scan 5: verantwoording en
1 jaar: Het beheren (en leveren?) van de
Blijvend: Openbare webpagina’s (en andere
7 jaar: Voorbereiden openbare webpagina’s
5 jaar: Het behandelen van klachten
worden)
1 jaar: Verzoek (mogelijkheid tot
18 maanden: Gegevens voor toegang tot
18 maanden: Gegevens die relevant zijn
5 jaar: Gegevens in auditlogbestanden

Scan 2: – Het beheer van algemene informatieobjecttypen die
voorkomen in alle waardeketens die het DSO-LV ondersteunt
Bevindingen en maatregelen
•

Uitputtende lijst algemene informatieobjecttypen – onderdeel van Globaal
informatieobjecttypen – onderdeel van Globaal Content Raamwerk (GCR)
Globaal Content Raamwerk (GCR)

•

Voordeel van deze tweede scan: hiermee basis op orde zodat DUTO-scans
basis op orde zodat DUTO-scans op de andere ketens sneller verlopen
andere ketens sneller verlopen

•

Archivering DSO programma- en projectgegevens kan explicieter belegd
projectgegevens kan explicieter belegd worden
worden

•

11 concrete en implementeerbare maatregelen - features en user stories
maatregelen - features en user stories op de backlog
de backlog

Globaal Content Raamwerk
Het GCR geeft aan vanuit het gehele omgevingswetproces wie voor welke gegevens
verantwoordelijk is.
(Overall Globale Architectuur Schets (OGAS) Versie 2.0.1 Definitief 26-03-2020)
Lijst met
informatieobjecttypen
In het GCR zijn alle
informatieobjecttypen
gedefinieerd met een
beschrijving, verantwoordelijke
organisatie, opslagplaats en
eisen per informatieobjecttype.

Bewaartermijnen

User stories obv GCR

Per informatieobjecttype zijn er
bewaartermijnen gedefinieerd
gebaseerd op de geldige
selectielijsten en uitkomsten van
de PIA

Er zijn user stories gedefinieerd
voor het effectueren van de
archivering van de diverse
informatieobjecttypen

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/167078/globaal_content_raamwerk_digitaal_stelsel_omgeving
swet_v1_0.pdf

Scan 3 – Samenwerkvoorziening DSO –
“Samenwerken aan behandelen” (binnen de
interbestuurlijke bedrijfsprocessen
“Behandelen vergunningaanvraag” en “Behandelen

Melding activiteit”)

Samenwerken
• Samenwerken

Het stelsel zorgt dat het verantwoordelijke bevoegd gezag
geïnformeerd wordt dat een aanvraag/melding is ingediend. Door
middel van een samenwerkingsruimte met eenvoudige
uitwisselingsfunctionaliteit kunnen meerdere bevoegd gezagen
dossiers aanvullen met relevante documenten en adviezen. Het
daadwerkelijk afhandelen van een aanvraag of melding vindt plaats
in het informatiesysteem van het bevoegd gezag zelf.
Samenwerken aan behandelen mag alleen in de context van een
verzoek dat in behandeling is genomen worden uitgevoerd binnen de
samenwerkingsfunctionaliteit. Hiervoor moet het dus door het
bevoegd gezag ontvangen zijn en zijn beoordeeld dat zij het juiste
bevoegd gezag is.
• Samenwerkfunctionaliteit
De Samenwerkfunctionaliteit is de combinatie van
gebruikerstoepassingen in het samenwerkportaal, de via API’s
beschikbaar gestelde diensten en het samenwerkdossier. Tezamen
ondersteunen ze de deelnemers in een samenwerking.
• Samenwerkdossier

Het samenwerkdossier is een elektronisch dossier van de initiator
van de samenwerking. Eén dossier per samenwerkingsinitiatief. Het
is een tijdelijk dossier dat alleen tijdens de onderhavige
samenwerking bestaat. Het samenwerkdossier wordt tijdens de
samenwerking gebruikt voor het opslaan en uitwisselen van
informatieobjecten die van belang zijn voor de samenwerking. De
initiator is verantwoordelijk voor het aanmaken, opschonen en
vernietigen van het samenwerkdossier. De inhoud kan eventueel
worden overgenomen in een eigen systeem/omgeving.

Scan 3: bevindingen en maatregelen
17 concrete en implementeerbare maatregelen
• Maatregelen VOOR afsluiten samenwerkdossier
• Maatregelen NA afsluiten samenwerkdossier

Scan 3: voorbeelden verbetermaatregelen
• Gedeelde bestanden zijn virusvrij
• Functionaliteit voor metadata
• Vernietigen van samenwerkinformatie in SWF
• Unieke (persistent) identifier
• Autorisatie
• Overzicht van actieverzoeken
• Lijst gangbare bestandsformaten
• In actieverzoek verwijzing naar bijbehorende documenten

Scan 4: “Van Plan tot Publicatie”

Scan 4: voorbeelden verbetermaatregelen
• Vergelijking huidige en historische situatie is mogelijk – op kaart en regels in tekstvorm
N.B.: De plancontouren worden aangeleverd maar niet de ondergrond met bebouwing want die is gebaseerd op de actuele BGT:
hier dus geen historie over beschikbaar

• Er is auditlogging t.a.v. besluiten en toepasbare regels
• Informatieobjecten moeten voldoende gemetadateerd zijn cf. de geldende standaarden
• Er is bij elke regel een verwijzing naar het achterliggende besluit

Scan 4: voorbeeld aandachtspunt in eindrapportage
B1 – Bewaartermijn toepasbare regels
Wat de bewaartermijn is voor toepasbare regels was ten tijde van de DSO DUTO-scan 4 nog niet duidelijk.
1. Welke bewaartermijn dit is voor de door het Bevoegd Gezag opgemaakte en aan DSO-LV (component RTR)
aangeboden ‘toepasbare regelbestanden’ (opgemaakt cf. werkwijze “Handreiking Toepasbare Regels” (VNG,
2019)) dient onderzocht te worden.
a. Dat dit te bewaren informatie is lijkt daarbij logisch omdat bijvoorbeeld in die “Handreiking Toepasbare
Regels” (VNG, 2019) aangegeven wordt wat de samenhang is tussen omgevingsplan ‘nieuwe stijl’ en de
toepasbare regels en dat die “onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn”.
b. Mogelijk dat nader uitsluitsel gegeven kan worden in de Handreiking voor informatiebeheer c.q.
archivering ‘onder de Omgevingswet’ zoals die nu wordt ontwikkeld door o.a. de VNG
Archiefcommissie.
c. Advies: neem in die handreiking ook mee wat de verantwoordelijkheden voor het informatiebeheer en
de archivering zijn in het geval een Bevoegd Gezag het vormen van deze ‘toepasbare regelbestanden’ in
zijn geheel uitbesteed aan een leverancier van software voor toepasbare regels.

2. De bewaartermijn voor de toepasbare regels in RTR dient nog onderzocht en vastgesteld te worden en zal
onderdeel uitmaken van het overzicht informatieobjecttypen.

Scan 5 – Open Stelstel

