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1. Managementsamenvatting
Wereldwijd zijn er diverse webarchiveringsprojecten. Sommige zijn geïnitieerd door nationale
bibliotheken of archieven, andere door particuliere organisaties of externe adviesbureaus. De
projecten van nationale bibliotheken zijn er veelal op gericht om alle nationale websites te
archiveren. Omdat de bibliotheek hierbij niet de maker of uitgever van de websites is, zijn de
problemen waar men tegenaan loopt fundamenteel anders dan bij een organisatie die zelf
maker en uitgever is.
In het eerste geval wordt men gedwongen een strategie te ontwikkelen die websites
archiveert, zonder dat men enige grip heeft op hoe de website in elkaar zit. In het tweede
geval kunnen bij het maken van de website al richtlijnen worden opgesteld om de website
geschikt te maken voor optimale archiveringsmogelijkheden. Betreft het een overheidsdienst
dan is deze ook nog gebonden aan de nationale archiefwet, die specifieke eisen stelt aan de
te archiveren (digitale} informatie.
De MIVD maakt inlichtingenrapporten. Deze inlichtingenrapporten worden naar diverse
belanghebbenden binnen Nederland en de NAVO verspreidt. Dat gaat per post, e-mail, fax e!'l
óók via websites. De MIVD heeft twee websites op besloten netwerken. Een website op het
Klantendomein voor de krijgsmachtsdelen en de CO, en een website op het NAVO netwerk
BICES.
Vanuit het uitgangspunt dat websites archief kunnen bevatten en genereren dient de MIVD te
bezien op welke wijze zij hiermee om zal gaan. Voor de bepaling of de producten
archiefbescheiden zijn doet het overigens volgens de wet niet ter zaken of de informatie
beschikbaar wordt gesteld aan burgers of uitsluitend voor intern gebruik bestemd is. Ook
interne documenten zijn archiefbescheiden, als ze worden ontvangen of opgemaakt bij de
uitoefening van een werkproces. Het gaat hierbij niet alleen om de inhoud, maar ook om de
vorm en de context. Want de vorm en context bepalen de authenticiteit van het document of
de website. Dit is een belangrijk aspect van de Archiefwet
Het is hierbij niet van belang wie de eigenaar van het netwerk is. Als de MIVD zelf een website
(webpagina) onderhoudt ('de redactie voert'), is de minister van Defensie zorgdrager. Het
eigendom van het netwerk of de server is vanuit archiefwettelijk oogpunt niet van belang. Als
de website onder verantwoordelijkheid van de MIVD valt en de gepubliceerde producten onder
haar zorg zijn opgemaakt, is de MIVD verantwoordelijk voor de archivering.

)
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Op dit moment zijn de websites van de MIVD "statisch". Dat wil zeggen dat iedere bezoeker
hetzelfde te zien krijgt. De websites tonen voornamelijk links naar Word en PDF documenten.
In de toekomst kan het een "dynamische" website worden. ledere bezoeker krijgt dan wat
anders te zien. Afhankelijk van zijn zoekvraag creêert een database dan een webpagina. Dit
vereist twee verschillende aanpakken.
Statische website
De originele documenten die op de website worden getoond zijn als POF in een eerder
stadium reeds gearchiveerd. Om te bepalen of dit voldoende is, is het belangrijk de vraag te
stellen wanneer een digitaal document een origineel is en wanneer een kopie. Als het digitale
document al gearchiveerd is, zou het dan na publicatie op een website een kopie zijn of een
nieuwe origineel?
Om die vraag te beantwoorden moet we kijken naar het werkproces waarvan de publicatie
deel uitmaakt. De op de MIVD website gepubliceerde documenten vallen onder het
werkproces "Exploitatie van het product". Uit het werkproces kunnen we opmaken dat de
exploitatie van de producten op de websites geen werkproces op zichzelf is, maar onderdeel
van een werkproces waarbij hetzelfde product op verschillende manieren wordt geëxploiteerd.
De publicatie op de website is één van de methoden om het product te exploiteren, naast het
verzenden per post (bijv. floppy of CD), fax of e-mail. Daarom is er geen sprake van een
nieuw origineel archiefbescheiden en is eenmalige archiveren voldoende.
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Kortom, indien het definitieve exemplaar van het inlichtingenrapport éénrnalig gearchiveerd
wordt (conform alle archiefwettelijk eisen) en vervolgens met behulp van metadata vastgelegd
wordt wanneer het rapport op de verschillende netwerken is geplaatst - en wanneer het daar
weer is afgehaald, voldoet de MIVD aan de archiefwettelijke eisen. De organisatie kan op
deze manier reconstrueren welke (versies van) specifieke rapporten op een bepaald moment
beschikbaar waren op de netwerken.
Het is dan wel van belang dat de organisatie kan garanderen dat het echt om hetzelfde
exemplaar gaat, en dat de metadata juist zijn. Dit moet technisch of procedureel worden
geregeld. Ook moet de context waarin de rapporten gepubliceerd worden, goed vastgelegd
zijn.
Dynamische website
Bij een dynamische website met een achterliggende database gaat het heel anders. Immers,
de informatie wordt iedere keer opnieuw gecreëerd. Om de informatie vantevoren te
archiveren, zoals in het geval van een statische website, is niet voldoende. Van
archiefbescheiden moeten namelijk kunnen worden vastgesteld dat zij dezelfde inhoud, vorm
en structuur hebben zoals op het moment dat zij zijn ontstaan .. Met andere woorden: zoals de
pagina er uit zag op het moment dat een bezoeker de site bezocht, zo moet de pagina ook
·
een jaar later weer te bekijken zijn.
Om dit probleem op te lossen kunnen we met technische hulpmiddelen een pagina
reconstrueren. Hiervoor moeten we o.a. metadata aan de informatie hangen en een
wijzigingsleg bijhouden. Ook de zoekvraag (querie) die op de database wordt losgelaten, bijv.
"i rak as samawah", moet worden opgeslagen. Op die manier kunnen we later achterhalen
wanneer er bepaalde informatie op de site stond.

)
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De MIVD hoeft niet aan te tonen welke informatie de bezoeker precies gezien heeft. Het is
voldoende aan te tonen dat de inlichtingenrapporten beschikbaar waren op de website,
wanneer, in welke vorm en wat de inhoud was.
Strategie 1
Op basis van de opgestelde websiteprofielen en archiveringsmogelijkheden kan de volgende
strategie worden opgesteld:
De MIVD heeft websites die frequent wijzigen en een hoog verantwoordingsrisico kennen. Op
grond hiervan worden alle te publiceren digitale documenten gearchiveerd onder het
algemene archiveringsbeleid met nauwkeurige metadata en worden wijzigingen op de website
van inhoud en structuur nauwkeurig bijgehouden. De inhoud en vonn van de digitale
documenten (websites) kan te allen tijde worden gereconstrueerd.

1

Strategie geformuleerd aan de hand van richtlijn drs. Hokke; rapport Naar archfvefing van websites, 2003.
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2. Inleiding
2.1. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Inlichtingendiensten worden meestal geassocieerd
met veel geheimzinnigheid, onbekendheid en mannen
in regenjassen met gleufhoeden op. Anno 2004 zou
een inlichtingenofficier echter behoorlijk opvallen met
een gleufhoed op -wat niet de bedoeling zal zijn- al
is een regenjas in Nederland geen overbodige luxe.
Wat de drasseode voor een inlichtingenofficier
tegenwoordig ook moge zijn, het gaat slechts op voor
een beperkt deel van een inlichtingendienst aangezien
een dergelijke organisatie veel meer omvat dan alleen
de "man in het veld".
Het inlichtingenwerk bij de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst, een overheidsdienst, is complex en
bevat niet alleen primaire processen waarbij de
inlichtingen geproduceerd worden, maar ook
secundaire processen die dit moeten ondersteunen.
Want niet alleen de wetgeving is van invloed op de
MIVD bedrijfsprocessen, er is ook steeds meer
informatie te verwerken en de informatie wordt steeds
meer webenabled beschikbaar.
De MIVD is aldus actief bezig met het informatiebeleid. Binnen de dienst loopt o.a. het
deelproject ABB (Archiefbeheer en Bewaren), onderdeel van een Defensie-breed plan, waarbij
het gaat om het digitaliseren van de werkprocessen. Een citaat uit de doelstelling van het
project ABB leest:

Alle formele MIVD documenten digitaal maken, distribueren, behandelen, beheren en
archiveren.
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Afdeling Informatiemanagement van de MIVD
een onderzoek naar het archiveren van haar websites verstrekt.
In dit onderzoek zal ik de MIVD introduceren en laten zien wat informatie voor deze dienst
betekent en waarom het zo belangrijk de informatie volgens het uitgestippelde beleid uit te
voeren. De Archiefwet 1995 en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 raken
de MIVD op alle vlakken en zorgen er voor dat er hard gewerkt wordt om te voldoen aan de
eisen, terwijl tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met het bijzondere karakter van de
dienst en de informatie die zij verwerkt.
Daarnaast is de historie van de MIVD van invloed op de informatievoorziening en probeert
men geleerde lessen uit het verleden -met name ten aanzien van de archivering -toe te
passen in het huidige beleid als ook in een beleid voor de toekomst.
2.2. Doel van het onderzoek
De MIVD maakt momenteel nog in beperkte mate gebruik van websites voor het exploiteren
van zijn producten. Op dit moment bestaan de websites uit een intranet, een internetsite van
de Sectie Industrieveiligheid en twee websites op het besloten nationale netwerk
2
Klantendomein en internationale NAVO netwerk BICES • Vanuit het uitgangspunt dat websites

2

BIC ES: Battlefield lnformation Colleetien and Exploitation System, een netwerk dat onderdeel uitmaakt van de beveiligde
nelwefk infrastructuur \faFI de- NAVO.
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archief kunnen bevatten en genereren dient de MIVD te bezien op welke wijze zij hiermee om
zal gaan.
Een van de stappen die in het voorgenomen traject gezet moest worden, bestaat uit het
vastleggen van (functionele) eisen waar websites die door of namens de MIVD worden
geêxploiteerd, aan zullen moeten voldoen. Om deze eisen te kunnen bepalen heeft onderzoek
plaatsgevonden naar.
1.
2.
3.

de aard van websites (vluchtigheid van informatie en opslagstructuren);
de technische (on)mogelijkheden op het gebied van registratie en vastlegging;
de eisen voortkomend uit de archief wet- en regelgeving (bijv.: wie heeft het
archiefprobleem, de MIVD als leverancier of de eigenaar van het netwerk?);
4. het doel waarvoor websites nu en in de nabije toekomst worden ingezet;
5. implementatietrajecten elders (binnen de overheid)
Punt 1, 2 en 5 zijn aan bod gekomen in het literatuuronderzoek dat vooraf ging aan deze
adviesnota en worden in verkorte vorm in dit document weergegeven. Ook punt 3, de eisen uit
de archief wet- en regelgeving zijn daarin genoemd, maar worden in deze nota nogmaals
belicht aan de hand van het doel waarvoor de MIVD websites nu en in de nabije toekomst
worden ingezet (punt 4).

2.3. Probleemstelling
•

Op welke wijze kan de MIVD voldoen aan de Archiefwet 1995, artikel 3, ten aanzien van
de archivering van haar websites?

Artikel3 van de Archiefwet 1995 stelt: De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede
zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.
2.4. Opdracht

•

Het vastleggen van (functionele) archiveringseisen waar websites die door of namens de
MIVD worden geëxploiteerd, aan zullen moeten voldoen.

Ter afbakening heeft het onderzoek zich gericht op de MIVD websites op de nationale
Defensie- en internationale NAVO-netwerken.
2.5. Resultaat

•

Het komen tot een eisenpakket (advies).

In deze adviesnota wordt een set functionele archiveringseisen opgesteld voor de MIVD
websites op het NAVO netwerk BICES en op het nationale Klantendomein. Deze eisen zijn
gestoeld op de vigerende archiefwet- en regelgeving. De Rijksarchiefinspectie stelt ten
3
aanzien van functionele eisen van digitale documenten het volgende :

De functionele eisen ten aanzien van inhoud, structuur en vorm van digitale documenten moet
een organisatie zelf formuleren. Want de inhoud, structuur en vorm van documenten moet
behouden blijven, voor zover de inhoud, structuur en vorm van belang waren voor de
uitvoering van het werkproces. Het is per organisatie of zelfs per werkproces verschillend in
hoeverre de inhoud, structuur en vonn behouden moeten blijven. De door de organisatie
opgestelde functionele eisen gelden als norm waaraan de mate van (behoud van)
authenticiteit na conversie en migratie getoetst kan worden.

3

Workshop digitalisering Rijksarchiefinspectie. Available trom
htto://www.riiksarchiefinspectie.nl/actualiteiten/vragen workshap.html. Internet accessed

a juni 2004.
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2.6. Onderzoekstasen
Het onderzoek is in drie fase gedaan: een onderzoekfase, een uitwerkingsfase en tot slot de
fase waarin de adviesnota is geschreven.

Fase 1: Onderzoekstase

Dezefase bestond uît bronnenonderzoek,
bestaande uit:
··
·~ Een bedrijfst:jnalyse
• Een literatuuronderzoek
• Interviews

Fase 2: Uitwerkingsfase

In deze fase is het onderzoek uitgewerkt en
worden de lijnen uitgezet naar een adviesnota.

Fas~ .3: Schrijven advie!$nota

In dé_ze laptst~ fffS(:Jis d~ adviesnota geschreven,
met daarin eén elsf)npakket waar websites die
doorof.n[lrriens. de MIVD worden geêxploîteerd,
aanlul/ën moeten voldoén.

)

2.7. Methoden en technieken

)

Deelprobleemstelling

Methode/technieken

Verantwoording keuze

Aard van websites (vluchtigheid van
informatie en opslagstructuren)

Literatuuronderzoek

De technische informatie is ruim
in de literatuur voorhanden.

Tec!)ni$cl)e (on)mc;>gelijkll~den op het
gebied vah regtstrati~ en va$tlegging

LTteF;Jtuar;o/1de!Z~k

Tèchnische infol11)atle is in de
lit&Mti!Ur QiJsctiikbi3J3r, evenals de
aCtuele st;ánd vall zaken.
.

Eisen voortkomend uit de archief weten regelgeving (bijv.: wie heeft het
archiefprobleem, de MIVD als
leverancier of de eigenaar van het
netwerk?)

Literatuuronderzoek en
interviews

De Archiefwet 1995 staat op
schrift en gernterpreteerd naar
aanleiding van de websiteanalyse. De interpratie is getoetst
via e-mail en een telefonisch
interview met een inspecteur van
de Rijksarchiefinspectie.

Do.al waarvoor w~bsites nu en. in de
nabije to~kornsfworden ingezet .

inteiviews

Om dit bepalen zijn interviews

~a~ff'=~~

z}jn vOór pub/icatlas op Defensie'"
enNAVO netwerken.

Implementatietrajecten elders (binnen
de overheid)

Literatuuronderzoek en
interviews

Via literatuuronderzoek is een
goed beeld verkregen wat er op
dit moment gebeurt op het gebied
van webarchivering.
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2.8. Indeling en inhoud verslag

Voor de hoofdstukindeling is gekozen voor een opzet die gaat van de MIVD algemeen, naar
het informatiebeleid en van daar naar de websites. Vervolgens komen de technische (on)
mogelijkheden op archiveringsgebied aan bod en de eisen die voortkomen uit de Archiefwet
Daarna worden er conclusies getrokken en naar aanleiding daarvan een set functionele eisen
opgesteld. Er is bewust gekozen voor een introductie van de MIVD in het algemeen, vanwege
de relatieve onbekendheid van de organisatie en haar producten. Zonder deze inleidende
hoofdstukken zou het niet duidelijk worden wat het doel van de websites is of wat de
producten inhouden die er op geëxploiteerd worden. Deze kennis is nodig om de opgestelde
archiveringsstrategie te kunnen begrijpen en te beoordelen.
In hoofdstuk 13 worden de functionele eisen opgesteld, welke het resultaat zijn van dit
onderzoek en waarmee aan de opdracht is voldaan.

1. Managementsamenvatting

2. Inleiding

)
i

website op

BI CES
10. Technische (on)mogelijkheden op het gebied van
registratie en vasUegging

11. Eisen voortkomend uit de
Archiefwet

12. Conclusies
13. Functionele eisen

Figuur 1. Schematische opzet van de hoofdstukindeling en de invloedsferen ten aanzien van de
websites in dit onderzoek.
Het gebruik van afkortingen is iets wat typisch bij Defensie hoort. U zult ze dan ook in de tekst
veelvuldig tegenkomen. Waar nodig is bij het eerste gebruik van de afkorting de volledige
naam of regel weergegeven, in andere gevallen zijn voetnoten gebruikt. Aan het eind van dit
document is een lijst met afkortingen en uitleg te vinden.
Met betrekking tot de archivering van websites heeft drs. Hokke van de Archiefschool in
opdracht van het ministerie van Verkeer & Waterstaat in 2003 een uitgebreid onderzoek
gedaan: "Blijvend beschikbaar". Eén van de conclusies van dit rapport is dat websites archief
kunnen bevatten en/of kunnen genereren en dat zij derhalve conform de Archiefwet en de
uitvoeringsregelingen van die wet moeten worden bewaard. Het rapport van drs. Hokke geeft
ook een overzicht van de strategieën voor de archivering van websites. In dit onderzoek zal in
voorkomende gevallen naar het onderzoek van drs. Hokke worden verwezen.
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3. Historie MIVD
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk komt een stuk historie en achtergrond van de MIVD aan bod. Hiermee wordt
een globaal inzicht gegeven wat voor soort organisatie de MIVD is en met welke
(buitenlandse) organisatie ze communiceert. Dit is belangrijk om later te begrijpen waarom de
MIVD de inlichtingenproducten op bepaalde netwerken exploiteert.
3.2. Historie en wetgeving
Sinds kort voor de Eerste Wereldoorlog bestaan er militaire inlichtingendiensten, ofwel als
enkele dienst (in het allereerste begin) ofwel als diverse diensten bij de
krijgsmachtsonderdelen. Lange tijd hadden de marine, luchtmacht en landmacht ieder hun
eigen dienst. De regelingen waren vastgelegd in een Koninklijk Besluit en pas in de jaren '80
werd er gewerkt aan wetgeving. Het ontwerp van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ging in 1982 nog uit van drie afzonderlijke militaire inlichtingendiensten,
georganiseerd per krijgsmachtsdeel en elk met taken op het gebied van inlichtingen en
veiligheid. De meerderheid in de Tweede Kamer wilde echter de diensten liever
samengevoegd zien tot een dienst. Dit leidde er in 1985 toe dat de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten werd aangenomen. In de aanloop naar die wet werden voorbereidingen
getroffen om de diensten te integreren. Dit kreeg in 1987 gestalte in de eerste fase van de
integratie als één Militaire Inlichtingendienst, de MlD. De wet trad uiteindelijk op 1 februari
1988 in werking. De MlD was nu wel in naam één organisatie, maar had nog wel aparte
diensten bij de diverse krijgsmachtsonderdelen. Pas na 1999 werden de afdelingen MlD bij de
krijgsmachtdelen opgeheven. Daarnaast werden er in de nieuwe organisatie twee
hoofdafdelingen neergezet, een voor Productie en een voor Bedrijfsvoering.
In 2000 kwam er een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, een wet die
nodig was om de taakuitvoering van de MlD en BVD aan te passen aan het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens. Hieruit komt voort dat het werk van inlichtingendiensten
voorzienbaar en kenbaar moet zijn voor de burger. Deze transparantie vormt een belangrijk
element in de nieuwe wet. 4 Na invoering van de wet is de naam van de MlD veranderd in
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en die van BVD in Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD).
Door de invoering van deze wet moest de MIVD zowel de informatievoorziening als de
bedrijfsprocessen aanpassen, vooral die welke betrekking hebben op het toezicht en het
gebruik van bijzondere bevoegdheden. Hierdoor moest de MIVD een cultuuromslag maken
van een gesloten organisatie naar een organisatie met meer openheid en meer interne
samenhang, die verantwoording aflegt over zijn handelen aan publiek, opdrachtgevers en
5
behoeftestellers. De transparantie van het handelen van de MIVD is daarmee vergroot.

)
\

3.3. Internationale samenwerking
Ondanks veel politieke discussie in Europa naar aanleiding van de strijd tegen het terrorisme
is er nog geen centrale Europese inlichtingendienst. Wel probeert men onderling samen te
werken. Zo onderhoudt de MIVD relaties met (onderdelen van) de staven van de NAVO,
alsmede bilaterale relaties met een reeks militaire diensten van landen die tot de NAVO
behoren. Daarnaast onderhoudt de MIVD contacten met de diensten van een aantal landen
die niet tot de NAVO behoren, waarbij het niveau en de intensiteit van de relatie per land kan
6
verschillen.
4

Meer transparantie voor de BVD en MlD. 29 mei 2002, available from http:/lwww.mindef.nl/ministerie/organogram/mid6.html;
Internet: accessed 11 april 2004
5
H.G.J. Kamp. Voorwoord. MIVD jaarverslag 2002 (Den Haag: MIVD, 2002)
6
Dick Engelen, De Militaire Inlichtingendienst 1914-2000. (Den Haag: Sdu. 2000)
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4. Organisatie en werkwijze MIVD
4.1.1nleiding
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de huidige organisatiestructuur van de Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De informatie in dit hoofdstuk leidt tot een begrip van de
verantwoordelijken ten aanzien van de archivering (de zorgdrager) en wie de producten
maken die uiteindelijk op de websites worden geêxploiteerd.

4.2. Politieke en ambtelijke leiding
De MIVD is onderdeel van de Centrale Organisatie van het Ministerie van Defensie.
Bij de minister en de staatssecretaris rust de politieke verantwoordelijkheid, en daarom heten
beiden samen ook wel 'de politieke leiding'. Als lid van het kabinet is de minister
7
verantwoordelijk voor het algemene Defensiebeleid en de uitvoering daarvan.
De minister is tevens zorgdrager van de archiefbescheiden.
Het kerndepartement staat onder de ambtelijke leiding van de secretaris-generaal (SG) en is
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding op hoofdlijnen. Ook is het kerndepartement
belast met de belaidsoverdracht aan lagere bestuursniveaus binnen de defensie-organisatie
en de controle op de uitvoering en evaluatie van het beleid. Het kerndepartement kan een
8
beroep doen op andere delen van de organisatie voor projectteams.

4.3. Organisatie en werkwijze
De structuur van de MIVD is een afspiegeling van de interne processen binnen de MIVD.
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire processen (verwerving, verwerking en
distributie) en ondersteunende processen op het gebied van bedrijfsvoering.
De MIVD bestaat uit twee hoofdafdelingen;
•
•

Productie: het uitvoeren van operationele werkzaamheden
Bedrijfsvoering: voorwaardenscheppend voor het productieproces

De productiezijde van de MIVD is verdeeld in organisatiedelen die gegevens verzamelen en
organisatiedelen die de verzamelde gegevens verwerken tot {contra)inlichtingenproducten in
de vorm van rapportages, risico-analyses en basisgegevens voor planning en ondersteuning
van militaire (vredes)operaties. Tot de hoofdafdeling Productie behoren de afdeling
Verbindingsinlichtingen (AVI) en de afdeling Human lntelligence (AHM). Deze verwervende
afdelingen verstrekken de verzamelde informatie aan de afdeling Analyse en Rapportage
(AAR) en de afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid (ACIV) die de informatie verwerken tot
(contra)inlichtingen- en veiligheidsproducten. De gevolgde werkwijze bestaat uit het
achtereenvolgens verzamelen, selecteren, analyseren, bewerken, verwerken en exploiteren
9
van informatie. De taken van de twee hoofdafdelingen van de organisatie, waar ongeveer
700 mensen werkzaam zijn, worden hieronder beschreven.

)

De hoofdafdeling Productie (P)
De volledige productieketen is ondergebracht in de Hoofdafdeling Productie. Deze
productieketen omvat het volledige proces om te komen tot hoogwaardige inlichtingen- en
veiligheidsproducten. Dit proces behelst niet alleen het verwerven van gegevens, maar ook
het analyseren en het verwerken ervan. De structuur van de Hoofdafdeling Productie is als
volgt:
7

Politieke leiding MIVD, available from http://www.mindef.nl/ministerie/politiek/; Internet: accessed 11 april 2004
Ambtelijke leiding MIVD, available from http://www.mindef.nl/ministerie/ambteliik/; Internet: accessed 11 april 2004
9
Jaarverslag MIVD 2002 (Den Haag: MIVD, 2002).
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Taken
•
Het verwerven van relevante informatie uit open bronnen, van partnerorganisaties en
bijzondere verwervingsmetheden
•
Het verwerken van de verworven informatie tot inlichtingen en veiligheidsproducten
(welke o.a. geêxploiteerd worden op websites)
•
Het presenteren van deze producten aan de behoeftestellers (hiertoe behoort het
exploiteren van de producten op websites)
•
Het ontwikkelen en onderhouden van contacten met behoeftestellers
•
Het bevorderen van programma's voor de uitwisseling van informatie met
partnerorganisaties gericht op taakverdeling en samenwerking
In de komende hoofdstukken komen we de Hoofdafdeling Productie nog tegen, omdat
hieronder afdelingen hangen die die verantwoordelijk zijn voor het maken van
inlichtingenproducten. Het zijn deze inlichtingenproducten die op de MIVD websites worden
geêxploiteerd.
De hoofdafdeling Bedrijfsvoering (B)
De hoofdafdeling Bedrijfsvoering voert alle ondersteunende en facilitaire taken uit en schept
onder meer de voorwaarden voor de uitvoering van het productieproces. Deze taken bestaan
uit de onderdelen:
•
•
•
•
•
•

Personeel
Informatiemanagement (hieronder valt het informatie- en archiveringsbeleid)
Organisatie-inrichting
Financiên
Aanschaffingen
Huisvesting

Onder de Hoofdafdeling Bedrijfsvoering valt de Afdeling lnformatiemanagement, de
opdrachtgever van dit onderzoek. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor het
informatiebeleid. Hoe dit informatiebeleid in elkaar steekt, hoe de archivering bij de MJVD tot
nu toe heeft plaatsgevonden en hoe men omgaat met het digitaliseringstraject, wordt in het
volgende hoofdstuk behandeld.

)
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5. Informatiebeleid en archivering
5.1.1nleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de informatieomgeving van de MIVD, met name de
relevante wetgeving, de stand van zaken qua archivering en de manier waarop men omgaat
met het digitaliseringtraject Deze informatie is nuttig om te bepalen welk belang het
archiveren van websites inneemt binnen de MIVD.

5.2. Wetgeving en archivering
De Archiefwet 1995, de Regeling Digitale Duurzaamheid en de Regeling geordende en
toegankelijke staat archiefbescheiden hebben invloed op de digitale archieven die nu worden
gevormd bij de MIVD. Ook andere wetten zijn van invloed op het registreren en archiveren.
Hiervan is de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 voor de MIVD een
belangrijke exponent. Deze wet vereist immers transparantie en heeft daardoor invloed op het
10
te voeren informatiebeleid. Daarnaast is ook het algemene informatiebeleid van het
Ministerie van Defensie van invloed. Een onderdeel hiervan is het archiefbeleid, wat
raakvlakken heeft met een grote verscheidenheid aan processen. Niet alleen informatie op
papier, maar ook digitale informatie moet worden gearchiveerd.

)

In 1997 heeft de algemene rijksarchivaris een inspectie uitgevoerd naar de staat van het
archiefbeheer bij de Militaire Inlichtingendienst (toenmalige MlD). De rijksarchivaris was niet
tevreden met wat hij zag en de minister van Defensie heeft daarop een aantal maatregelen
genomen ter verbetering van het archiefbeheer. Een daartoe ingestelde stuurgroep
coördineert het verbeteringsproces. Het op orde brengen van de archieven heeft sindsdien
een hope prioriteit bij de MIVD en het totale verbeteringstraject zal tot tenminste eind 2003
1
duren . Het is een ambitieus programma dat zowel op het wegwerken van achterstanden als
op het creêren van een goede infrastructuur voor het toekomstig archiefbeheer is gericht. Het
verbeteringsprogramma is in 1999 uitgebreid met het Omega-project, dat een digitalisering
van archief en archiefbeheer op korte termijn beoogt. Omega staat voor Ontsluiting MIVD en
Gerelateerde Archieven. Alle deelprojecten ter verbetering van de informatievoorziening van
de MIVD zijn in dit project ondergebracht.
Het management van de MIVD ondersteunt de verbetering van het archiefbeheer en het totale
project is dan ook als 'strategisch' aangemerkt. Het programma krijgt hierdoor sturing en
prioriteit binnen de organisatie. Er zijn 25 projecten en activiteiten onderscheiden, waarvan
een groot aantal projecten inmiddels is voltooid. 12 In juni 2001 constateerde de
Rijksarchiefinspectie dat het archiefbeheer in hoog tempo geprofessionaliseerd is.

)

5.3. Deelproject ABB: Archiefbeheer en Bewaren
Het deelproject ABB (Archiefbeheer en Bewaren} is onderdeel van het in de voorgaande
paragraaf geschetste plan Omega, waarbij het gaat om het digitaliseren van documenten.
De doelstelling van ABB is als volgt:
Alle formele MIVD documenten digitaal maken, distribueren, behandelen, beheren en
archiveren. Daarnaast de MIVD medewerkers (24 uur per dag en 7 dagen per week) fu/1 text

10

Jill Gaillard, Herbezinningsdocumentdigita/isering. (Den Haag: MIVD, mei 2003)
Rapport van de voortgangsinspectie inzake het archief-beheer van de Militaire lnlichtingendienst,nlichtingendienst 1999, 10
oktober 2000. Available from http:/twww.mindef.nl/nieuws/parlement/brievenlarchiefbeheer 01 0201.html; Internet; accessed 11
11

a~ril2004
1

Rapport van de voortgangsinspectie inzake het archief-beheer van de MlD
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zoekmogelijkheden bieden tot alle beschikbare digitale informatie (mits daartoe geautoriseerd)
via elk standaard DONAR 13 station.
Het project ABB loopt maar is nog niet geïmplementeerd. Fase 1 heeft tot doel het vormen
van een digitaal archief, fase 2 is het digitaliseren van de documentenstroom en -behandeling
binnen de MIVD. Het zal hierbij o.a. gaan om het bulkinscannen van documenten (inclusief
barcode) met behulp van OCR. Hieraan gekoppeld is een zoekfunctionaliteit Er wordt
nagedacht of hier moet worden vastgehouden aan een TIFF-formaat of juist POF. Met POF
kan er binnen het document gemarkeerd worden, met TIFF niet. Uitgaande documenten van
de MIVD zijn reeds POF, dus het systeem wordt al gebruikt. Verder beschikken alle
werkstations over een POF Reader. Een ander op te lossen vraagstuk behelst de
autorisatieboom. Wie mag wat in zien? Mag iemand op de zoekpagina zien dat er een
bepaald document is, zelfs als hij het document niet kan inzien? Welke functie heeft iemand,
welke rol speelt hij (bijv. in een team), in welk gebouw of kamer zit hij. Het systeem zal op dit
moment wel verder gaan voor het Bureau Documentaire Informatie (postbehandeling), maar
verdere toepassingen moeten wachten totdat de diverse vraagstukken zijn beantwoordt.

5.4. Beheersregeling documentaire informatievoorziening Defensie en DIV Online

)

Het informatiebeleid van de MIVD wordt ook beïnvloedt door de Beheersregeling
documentaire informatievoorziening Defensie 2002. Deze is opgesteld naar aanleiding van de
Archiefwet 1995 en daarvan afgeleide regelingen. De beheersvoorschriften van de MIVD
kunnen alleen een uitwerking zijn van deze defensiebrede regeling. De (toekomstige) MIVDregelingen op dit gebied zijn daarmee geplaatst onder deze beheersregeling en kri~~en
daardoor de status van werkinstructies Documentaire Informatievoorziening (DIV).
In het Defensie project DIV Online is de belaidsvisie op het gebied van de digitale
documentaire informatievoorziening voor het hele ministerie van Defensie vastgelegd.
De verbeteractiviteiten die de MIVD op het gebied van de documentaire informatievoorziening
heeft ingezet vallen in lijn met de DIV Online doelstellingen. De MIVD moet binnen DIV Online
wel eigen keuzes maken, omdat een aantal factoren een specifieke rol speelt. Hierbij kan men
denken aan de grote hoeveelheden gerubriceerd (staatsgeheim) materiaal, gerubriceerde
15
werkprocessen en netwerken, internationale afspraken, bronbescherming etc.
In het schema op de volgende bladzijde wordt schematisch weergegeven welke wetten,
regelingen, projecten en beleidsplannen invloed hebben op de archivering van MIVD
websites.

)

13

DONAR is het kantoorautomatiseringsnetwerk van de MIVD.
Jill Gaillard, Herbezinningsdocument Digitalisering. (Den Haag: MIVD, 15 mei 2003)
15
Jill Gaillard, Herbezinningsdocument Digitalisering. (Den Haag: MIVD, 15 mei 2003)
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Figuur 6. Wetgeving en beleidsplannen die leiden tot het belang van webarchivering. In het schema is
16
ook het IV-Govemance , het Project verbetering informatievoorziening analist van de Hoofdafdeling
Productie en het Informatiebeleid 2002-2007 van de Hoofdafdeling Informatievoorziening opgenomen.
Deze twee laatste projecten en beleidsplannen zijn niet van wezenlijke invloed ten aanzien van
archivering en het kader van dit onderzoek, en derhalve verder niet genoemd.

16

Het ministerie van Defensie streeft naar een defensiebrede algemene informatievoorziening, teneinde de besturing ervan te
verbeteren (IV-governance). Defensie-onderdeel specifieke informatievoorziening wordt getoetst aan de defensie IV architectuur
(DIVA).
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6. Belangrijkste informatiesystemen
6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de informatiesystemen van de MIVD genoemd, alsmede het gebruik
van intranet, internet, e-mail en besloten netwerken. Hiermee wordt duidelijk gemaakt welke
positie de besloten netwerken en websites binnen het informatiesysteem innemen.
6.2. Werkstations
Binnen de hoofdafdeling Bedrijfsvoering gebruikt het personeel "DONAR" werkstations die op
een netwerk zijn aangesloten. De werkstations bevatten alle standaard Office programma's,
Outlook voor interne mail en een intranet. Dit intranetwordt beheerd door het Bureau
Communicatie, onderdeel van de Hoofdafdeling Bedrijfsvoering.
Interne e-mail op de DONAR stations gaat via Outlook Express en wordt gearchiveerd met XPost. Er zijn nog enkele verouderde systemen in gebruik, maar deze worden langzamerhand
uitgefaseerd.

DONAR
werkstation

I

LAN 2000:
Defensie
netwerk

I

I
l

Netwerken

I

I
N~~·· I
I Neme~en I

l

Internet

I

J
Figuur 2. Werkstations.

ï

)

I

Om beveiligingsredenen is het niet mogelijk om via de DONAR werkstations te communiceren
met de buitenwereld. Voor communicatie met de buitenwereld is op diverse plekken een LAN
2000 station beschikbaar, met daarop de mogelijkheid tot het versturen en ontvangen van
externe e-mail. Via LAN 2000 is tevens het Defensie netwerk te bezoeken.
Naast DONAR en LAN 2000 zijn er voor sommige medewerkers nog werkstations met
toegang tot NAVO netwerken (zoals BICES) of het netwerk voor verbindingsinlichtingen.
Ook voor het raadplegen van het openbare internet zijn aparte werkstations ingericht.
De MIVD heeft op het World Wide Web één website en wel van de Sectie lndustrieveiligheid.
De site is eenvoudig van opzet en bevat links naar formulieren. Deze internetwebsite valt
buiten het kader van dit onderzoek.
6.3. Netwerken: Klantendomein en BICES
De MIVD exploiteert haar inlichtingenproducten op een website op het nationaal netwerk
Klantendomein, eigendom van de MIVD. Hetzelfde doet zij op een website op het NAVO
netwerk BICES. In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de websites op het
Klantendomein en BICES. Hierdoor moet duidelijk gaan worden wat er nou eigenlijk
gearchiveerd zou moeten worden op deze websites.
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7. MIVD websites - algemeen

7.1.1nleiding

In dit hoofdstuk worden de MIVD websites in het algemeen besproken. Om in een later
stadium te archiveringsmetheden te kunnen begrijpen en te beoordelen, worden hieronder de
gepubliceerde producten behandeld, evenals de werkprocessen waarvan zij deel uitmaken en
de wijze waarop momenteel digitale documenten momenteel worden gearchiveerd.
7.2. Te exploiteren inlichtingenproducten

Op de websites van de MIVD op het NAVO netwerk BICES en het nationale Klantendomein
worden inlichtingenproducten geêxploiteerd. Deze inlichtingenproducten bestaan uit rapporten
met benamingen als Dagintsums, Sintreps, et cetera en zijn afkomstig van de Afdeling
Analyse en Rapportage (AAR) en de Afdeling Contra Inlichtingen en Veiligheid (AC IV), vallend
onder de hoofafdeling Productie.
Het zijn dagelijks, wekelijks of onregelmatig verschijnende rapporten waarin de ontwikkelingen
op zowel politiek als militaire gebied worden beschreven in die gebieden waar personeel van
de Nederlandse krijgsmacht actief optreedt in het kader van crisisbeheersingsoperaties. De
analyses vormen een belangrijke bijdrage aan het besluitvormingsproces over deelname of
het voortzetten van deelname aan vredesoperaties en aan een doeltreffende inzet van de
krijgsmacht
Deze producten worden binnen de MIVD gepubliceerd op de websites van het MIVD Intranet
en extern wordt een aantal producten gepubliceerd op het Klantendomein en BICES.
Daarnaast worden dezelfde producten op andere manieren verzonden naar belanghebbende
externe instanties.
Alle producten die geleverd worden op het Klantendomein zijn gerubriceerd als STG
Geheim. 17 Netwerken met niet gerubriceerde informatie mogen niet in contact staan met
netwerken die gerubriceerde informatie bevatten. Ook als zij er verschillende
rubriceringniveaus op na houden, mag er geen contact tussen de netwerken bestaan.
De producten op BICES zijn gerubriceerd NATO SECRET, dat een vergelijkbaar
beveiligingsregime kent, maar met een andere eindverantwoordelijke.

)

7.3. Werkproces: Exploitatie van Producten
Volgens Hokke (2003) is archief is procesgebonden informatie, dat wil zeggen informatie "die
door onderling samenhangende werkprocessen is gegenereerd en die zodanig door die
werkprocessen is gestructureerd en vastgelegd dat ze vanuit de context van die
werkprocessen kan worden bevraagd." Om te bepalen of een document een archiefstuk is,
moet de relatie tussen de informatie in het document en een werkproces worden vastgesteld.
Hokke stelt dat dit op twee manieren kan, vanuit het document of vanuit het proces. In het
eerste geval is het document het startpunt en is de vraag welke rol het document speelt in een
werkproces. In het tweede geval is het werkproces het uitgangspunt en wordt gekeken welke
informatie aan dit proces verbonden is.
Voor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft Hokke de tweede aanpak gevolgd. De
werkprocessen zijn het uitgangspunt om te kijken welke procesgebonden informatie (archief)
ontstaat en via het World Wide Web gepresenteerd wordt in welke structuur en met welk
gedrag. Dus, welke 'web-documenten' ontstaan vanuit de processen. Dit geeft volgens Hokke
een basis voor de vraag of er sprake is van archief, wat gearchiveerd moet/kan worden, en
hoe de archivering vorm gegeven kan worden.
17

Er is sprake van een staatsgeheim als het belang van de Staat of zijn bondgenoten in het geding is en indien kennisname
door niet gerechtigden kan leiden tot schade aan deze belangen (Vir-bi, 2004). Er zijn drie niveaus: confidentieel, geheim en
zeer geheim.
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Binnen dit onderzoek voor de MIVD wordt Hokka's uitgangspunt gevolgd. Om die reden wordt
het proces bepaald waarbinnen de publicaties op de MIVD websites vallen.
De publicaties op de MIVD websites op BICES en het Klantendomein vallen onder een van de
primaire werkprocessen: Exploitatie van de Producten en de daaronder vallende
detailwerkprocessen:
•
•

18

Exploitatie producten aan KMD/C0
19
Exploitatie producten aan geautoriseerde derden

In de hoofdstukken over de websites op BI CES en het Klantendomein worden deze
werkprocessen nader toegelicht.

7.4. Archivering digitale documenten
Binnen de MIVD loopt het deelproject ABS (Archiefbeheer en Bewaren, zie ook paragraaf
5.4.), onderdeel van een groter plan om over te gaan tot digitalisering van het gehele
werkproces. Het project ABS loopt maar is nog niet geïmplementeerd. Fase 1 heeft tot doel
het vormen van een digitaal archief, fase 2 is het digitaliseren van de documentenstroom en behandeling binnen de MIVD. Het zal hierbij o.a. gaan om het bulkinscannen van
documenten (inclusief barcode) met behulp van OCR.

)

Digitale inlichtingenproducten worden momenteel geregistreerd in het e-mail
archiveringssysteem XPost en voorzien van een DIS-nummer. Digitale inlichtingenproducten
(het Nederlandstalige product in MS Word-format inclusief bronvermelding) van de Afdeling
Analyse en Rapportage (AAR) worden ter archivering digitaal opgeslagen in de definitieve
vorm (nadat voor accoord is getekend).
Dit arèhief staat op DONAR, het interne kantoorautomatiseringsnetwerk van de MIVD.
De definitieve producten worden vervolgens ontdaan van de bronvermeldingen,
geconverteerd naar POF formaat en gepubliceerd op een aparte, gedeelde schijf op het
netwerk. Oude producten (niet langer valide, ingehaald door de tijd, beter nieuw product
beschikbaar) worden van deze schijf verwijderd en opgeslagen op een andere schijf, in een
online archief.
Zowel de gedeelde schijf als het online archief is voor medewerkers van de Hoofdafdeling
Productie met behulp van een fu/1-text zoekmachine te doorzoeken.

7.5. Samenvatting
De op de websites van BICES en het klantendomein gepubliceerde/verzonden
inlichtingenproducten zijn gerubriceerd als STG Geheim en vallen onder het primaire
werkproces "Exploitatie van Producten". De producten worden reeds hard-copy dan wel
digitaal als POF gearchiveerd. Tot POF geconverteerde digitale inlichtingenproducten komen
uiteindelijk in een online archief terecht.

)

In dit hoofdstuk is getoond wát er op de websites gepubliceerd wordt, onder welk werkproces
die publicatie valt en hoe de digitale producten momenteel gearchiveerd worden. In de
volgende twee hoofdstukken worden de twee websites belicht waar dit onderzoek om draait.
Onder andere de vraag op welke manier deze websites worden gemaakt, gaat nu behandeld
worden.

18
19

Krijgsmachtsdelen en Centrale Organisatie.
Formele benaming is gerubriceerd als STG Confidentieel en hier gewijzigd in "geautoriseerde derden·.
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8. MIVD NCD website op BICES
8.1.1nleiding
In dit hoofdstuk wordt het netwerk BICES behandeld. De MIVD heeft hier een eigen
"Netherlands NCO" homepage, waarop haar inlichtingenproducten worden geêxploiteerd. In
de volgende paragrafen wordt behandeld wat BICES is, op welke manier de website wordt
gecreêerd, de functie van de website binnen het werkproces en er wordt een websiteprofiel
gemaakt. Al deze factoren zijn belangrijk om de archiveringsstrategie te bepalen.
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Figuur 3. Homepage van de Netherlands NCO website op BICES.
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8.2. Battlefield lnformation Colleetien and Exploitation (BICES)
BI CES is een netwerk dat eigendom is van de deelnemende NAVO landen en dat wordt
beheerd door het NATOBICES Agency. BICES is bedoeld om militaire inlichtingen te
coördineren en samen te brengen vanuit alle NAVO commands en deelnemende landen. Het
is een webgeoriênteerd systeem en is gekoppeld aan diverse andere netwerken, waaronder
LOCE (Linked Operationallntelligence Centers Europe, een ander NAVO netwerk).
20

Bron: Goulet, Jerome et al (2002). BICES Security Accreditation Board, Infosec Memorandum No G-003 Open SESAME,
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Elke lidstaat is door middel van een gateway verbonden met het BI CES. De militaire
inlichtingendiensten van de lidstaten kunnen inlichtingeninformatie webgeoriënteerd
beschikbaar stellen op het BICES domein via hun National Contribution Data (NCO)
homepage, waarop hyperlinks staan naar inlichtingenproducten die 'releasable to NATO' zijn
gemaakt. Door middel van een zoekmachine kan informatie worden gezocht. Ook de MIVD
publiceert haar inlichtingenproducten op de NCO homepage, door middel van hyperlinks naar
POF-documenten.

x

x
BIC ES
ations
Figuur 4. Netwerk architectuur 8/CES. 21

8.3. CMS: Open System Exchange for Singular Access & Metadata Exploitation (Open Sesame)
Om een website op een geautomatiseerde wijze te maken, waarbij diverse gebruikers hun
content kunnen oploaden, wordt gebruik gemaakt van een Content Management Systeem.
Met een dergelijk systeem kan de inhoud van een website automatisch worden verzameld,
gecreëerd, gepubliceerd en beheerd worden. De content van de site is gescheiden van de
vormgeving en structuur. De content wordt automatisch geïntegreerd in de vormgeving. Enige
kennis van HTML of programmeren is hierbij niet nodig. De vaste vormgeef-elementen worden
steeds hergebruikt.
De NAVO maakt op BICES gebruik van het Content Management Systeem "Open Sesame"
om de deelnemers in staat te stellen hun inlichtingenproducten te publiceren op de BI CES
webserver(s). Een belangrijk onderdeel hiervan is het toekennen van metadata aan de
content. De metadata zijn onder meer belangrijk om de content optimaal doorzoekbaar te
kunnen maken. Zo kan gezocht worden op datum, type inhoud, type document, taal,
producent etc.
Open Sesame voegt deze metadata toe aan de producten middels een "library card".
Open Sesame bestaat uit een aantal Active Server Page (ASP) scripts. Deze server side
scripts bieden webbased formulieren die de inlichtingenproducent door het publicatie- en
21

Bron: Goulet, Jerome et al (2002). BIC ES Security Accreditation Board, Infosec Memorandum No G-003 Open SESAME,
Issue 2.0
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metadata proces leiden. De XML library cards slaan de essentie van het gepubliceerde
materiaal op en worden verzameld op een centrale server. Via een zoekformulier kan op het
hele BICES-netwerk gezocht worden in de verzamelde metadata XML library cards.
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Figuur 5. Open SESAME metadata invulscherm.
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De metadata in de library card is op basis van een Tag, een Value en een Value Format. In de
Value Format wordt meestal verwezen naar een XML-bestand, die de betreffende metadata
bevat. De metadata maken onderscheid tussen informatiedatum, publicatiedatum en de datum
waarop het product is gepost op de website.
8.4. De functie van de website binnen het werkproces
8.4.1. Werkproces

Het werkproces waaronder het publiceren op websites valt, valt onder punt 27 van het
lnlichtingenproces: Exploitatie van het product. Hierbij wordt naast het verstrekken van het
product aan de directe behoeftestellers ook in overleg met de stellers van het product
beoordeeld of (delen van) het product, eventueel na een kleine bewerking, aan andere
22
belanghebbenden kan worden verstrekt.
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Inlichtingenproces (algemeen) MIVD.
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8.4.2. Detail werkproces: Exploitatie producten aan geautoriseerde derden

Dit proces betreft de activiteiten ten behoeve van de exploitatie van de MIVD-producten aan
geautoriseerde derden. Exploitatie naar deze klanten kan op 2 manieren geschieden:
enerzijds door het beschikbaar stellen van veelal standaardproducten op inlichtingen
(Webgeoriënteerde) netwerken zoals BICES en LOCE (conform exploitatiebeleid); dit
geschiedt decentraal door de verwerkende afdeling AAR. Deze vorm van exploitatie wordt
in dit proces verder niet beschreven.
Anderzijds als gerichte verzending van specifieke producten (veelal op verzoek); dit
geschiedt centraal door zorg van het bureau RFI 23 management en exploitatie.
De verzending aan geautoriseerde derden kan op verschillen manieren geschieden
- LOCEIBICES
-Point To Point (PTP) verbindingen (secured)
-fax (secured)
-post
Het publiceren op LOCE/BICES is dus slechts één van de middelen om hetzelfde- bij het
ontstaan reeds gearchiveerde- product te exploiteren.

)

8.5. Websiteprofiel

Op basis van de bovenstaande informatie kan voor de NCO website een website profiel
worden gemaakt. Een website profiel (Hokke, 2003) is een analyse van een website die
medebepalend is voor de archiveringsstrategie die wordt gekozen. Voor websites die
functioneren als een interface tot een database zullen bijvoorbeeld andere (of meer)
archiveringsoplossingen kunnen gelden dan voor statische websites. Er zijn vijf onderwerpen
van belang om een websiteprofiel te maken.

23

RFI

I.

Formele identificatie van de website (wat is de website URL, naam?)
• Wat is de website URL?
• Wat is de website naam?

11.

Inhoud en functie van de website
• Bij welk werkproces wordt de website gebruikt (type proces, beleidsterrein,
handeling)?
• Welke communicatiefunctie vervult de website?
Beide vragen zijn van belang voor het bepalen van de bewaartermijn en kunnen
ook gebruikt worden voor het inhoudelijk ontsluiten van de website.

111.

De typering van de website
• Wat is het type website (statisch, dynamisch, interface tot een database of
compound)
• Wat is de complexiteit van de website (welke formaten worden in de website
gebruikt, allen HTML of ook POF; video, audio, images aanwezig; gebruik van
andere technologieën, scripts)

IV.

Bepalen van het type documenten
• Worden alleen webpagina's gecreëerd, of is de website gecombineerd met
mogelijkheden voor e-mail, formulieren. In het laatste geval is niet alleen het
archiveringsbeleid voor websites, maar ook het e-mail beleid van toepassing.

V.

Risico analyse
• Welke risico's zijn verbonden aan de website? Bevat de website gevoelige of
risicovolle informatie waarmee het ministerie mogelijk I waarschijnlijk I zeker
verantwoording over af moet leggen?

= Request for lnformation.
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Deze vraag is van belang om te bepalen hoe vaak archivering plaats moet vinden.
Vl.

Verandersnelheid van de website
•
Hoe vaak verandert de inhoud of de structuur van de website?
• Verandert de website op vaste tijden of niet?
• Zijn de doorgevoerde veranderingen meestal minimaal of heel
omvangrijk?

Aan de hand van genoemde punten is een websiteprofiel voor de NCO website op BIC ES
gemaakt.

Websiteprofiel NCO website op BICES
I. Formele identificatie van de website
Netherlands NCO

.·)

11. Inhoud en functie van de website

Proces: Exploitatie producten aan geautoriseerde derden.
111. De typering van de website

Type website: statisch.
Complexiteit: HTML hyperlinks naar POF documenten.
IV. Bepalen van het type doeurnenten

De website bevat PDF documenten.
V. Risico analyse

Hoog. De website bevat gevoelige en risicovolle informatie (NATO secret} waar het ministerie
mogelijk verantwoording over af moet leggen.
Vl. Verandersnelheid van de website

Dagelijks.

)
Figuur 2. Websiteprofiel NCD homepage op 8/CES.

8.6. Samenvatting
Het doel van de website op BICES is het exploiteren van het inlichtingenproduct ten behoeve
van geautoriseerde derden. Dit is onderdeel van het werkproces "Exploitatie van het product".
Het publiceren op BICES is een van de manieren om hetzelfde document te exploiteren.
De digitale PDF's die op BICES worden gepubliceerd, worden in een eerder stadium
gearchiveerd. Daarna worden ze op de webserver geplaatst en zijn ze middels hyperlinks op
de Netherlands NCO website te bekijken.
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9. MIVD website op het Klantendomein
9.1. Inleiding
Een aantal MIVD inlichtingenproducten wordt onder andere geëxploiteerd via het
Klantendomein. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat het Klantendomein inhoudt, welke
producten daarop worden geëxploiteerd, hoe de website nu en in de toekomst wordt
gecreëerd en wat de functie van de website is binnen het werkproces. Daarnaast wordt een
websiteprofiel gemaakt. Al deze factoren zijn van belang om een archiveringsstrategie te
bepalen.

9.2. Klantendomein
Met het "Kiantendomein" wordt bedoeld de MIVD website op het DONAR netwerk (dus niet
het Defensie intranet). Vanwege de verschillende rubriceringniveaus mag er geen koppeling
worden gemaakt tussen DONAR24 en het Internet, BICES, LOCE etc.
Op het klantendomein publiceert de MIVD een website die gerubriceerd is als STG Geheim ..
Vijf gebruikers zijn aangesloten op het Klantendomein, bestaande uit de:

)

1. Koninklijke Luchtmacht
2. Koninklijke Marine
3. Koninklijke Landmacht
4. Koninklijke Marechaussee
5. Defensiestaf (DS/DCBC = crisisbeheersingscentrum)
leder krijgsmachtsdeel heeft één DONAR-station waarop men toegang heeft tot het
Klantendomein.
De content achter de website wordt frequent gerepliceerd van een aantal directories op een
aparte fileserver in het DONAR netwerk. Eén maal per 20 minuten wordt een reproductie van
een aantal producten op het Intranet gepubliceerd op het Klantendomein. De website op het
Klantendomein is statisch -wat de bezoeker te zien krijgt is een kopie van dezelfde pagina op
de webserver. Het is een site is zijn meest basale vorm: een verzameling van mappen met
Word- en POF-documenten, toegankelijk via hyperlinks. De producten zijn in een eerder
stadium reeds met formeel DIS-nummer, datum en paraaf als hardcopy gearchiveerd door het
Bureau Documentaire Informatie (BOl), ofwel digitaal via XPost als POF.

)

De content die op de websites wordt gepubliceerd is afkomstig van een deel van het MIVD
Intranet (een aparte schijf) en bestaat uit twee soorten producten:
1.
2.

AAR/producten (Afdeling Analyse en Rapportage)
ACIV/producten (Afdeling Contra Inlichtingen en Veiligheid)

9.3. CMS: Tridien
Zoals BI CES gebruikt maakt van het Content Management System "Open Sesame", zo zal in
de nabije toekomst de MIVD gebruik gaan maken van het CMS Tridien voor het MIVD
Intranet. In plaats van diverse informatiesystemen zal er dan met één systeem worden
gewerkt. Via dit CMS - dat gebruik maakt van een database - zal straks een deel van de
producten op de website van het Klantendomein worden gepubliceerd.
Websites worden steeds meer gebruikt als het front-end van een database, al dan niet met
behulp van een CMS. Bezoekers kunnen zoeken in vooraf geprepareerde onderwerpen of
menu's, waarna de zoekresultaten worden getoond als een HTML pagina. In sommige
24

MIVD netwerk.
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gevallen bestaat het getoonde document in de database waardoor het een unieke URL heeft.
In andere gevallen worden de HTML pagina's on-the-fly gegenereerd, gebaseerd op de
gebruikersvoorkeuren of de capaciteiten van de webbrowser. De content, structuur en
presentatie van een HTML pagina die aldus wordt gegenereerd bestaat mogelijk alleen op het
5
tijdstip dat het zoekresultaat aan de kijker wordt gepresenteerd?
Het op termijn door de MIVD te gebruiken CMS Tridien kan allerlei soorten "bouwstenen"
opslaan om deze te publiceren in een website. Deze bouwstenen kunnen bestaan uit XML
content en niet-XML-content zoals MS Word en POF. Deze items krijgen zoveel mogelijk
automatisch metadata toegekend. Deze metadata bestaan o.a. uit de auteur, de
productiedatum, de doelgroep die de content mag zien en de categorie waartoe de content
behoort. Zowel XML als niet-XML content wordt opgeslagen in een database zoals Oracle of
MS SQL. Het is aldus mogelijk met Tridien een statische website (hyperlinks naar POF
documenten) of een dynamische website (content naar aanleiding van verzoeken) te maken,
of een combinatie van de twee.
Het is op dit moment niet bekend hoe de content via Tridien zichtbaar zal worden op de
website van het Klantendomein. Er wordt gepleit voor een behoud van hyperlinks naar POF
documenten, vanwege de hogere veiligheid in verband met kn:f- en plakwerk {wijzigen
documenten) en het conformeren aan de archiefstandaarden.
Daarnaast zal men nog meer thema-gericht gaan werken. Daginsumt en andere producten
worden ter beschikking gesteld voor COl (Community of Interest) analyse. Dit zou het
Klantendomein vervangen en een groter bereik bieden. De werkstructuur zou hetzelfde zijn als
BICES, met compartimenten en extra beveiliging.
Het is mogelijk dat de huidige methode van hyperlinks naar POF-documenten dan wordt
losgelaten om de losse content vanuit de Tridien database op de webpagina te zetten. Een
voordeel hiervan is dat bepaalde informatie uit producten weggelaten kan worden als het
gepubliceerd wordt op het Klantendomein. 27 Dynamisch gegenereerde content zou ook
voordelig zijn omdat ACIV nu voor iedere zoekvraag maatwerk moet leveren, en met
webgeoriênteerde dynamische content de kant zelf de gewenste informatie zou kunnen
28
zoeken.

)

Tridion is in staat de content te archiveren 29 , iets wat ook wel een integrale recordkeepingfunctionaliteit wordt genoemd. De vraag is hoe de MIVD de wijzigingen kan bijhouden, hoe het
gearchiveerd moet worden en hoe men zeker weet dat de juiste {herziene) informatie bij de
eenheden terecht is gekomen. Volgens Dollar Consulting (2001) is het is mogelijk dergelijke
HTML pagina's te reconstrueren als het display template en de gebruikersvoorkeuren worden
bewaard en met behulp van de database worden gegenereerd. Het wordt echter een
probleem als de database regelmatig wordt geupdate.
De manier waarop Tridion archiveert behoort tot de technische aspecten van de
webarchivering en vallen buiten de afbakening van dit onderzoek. Aspecten van kosten
kunnen hierbij van belang zijn, naast de beperkte levensduur van het CMS. Hier zal nader
onderzoek naar moeten worden verricht.

)

9.4. De functie van de website binnen het werkproces
9.4. 1. Werkproces
Het werkproces waaronder het publiceren op websites valt, valt - net als dat van de producten
die via BICES worden geêxploiteerd- onder punt 27 van het lnlichtingenproces: Exploitatie
van het product. Hierbij wordt naast het verstrekken van het product aan de directe
behoeftestellers ook in overleg met de stellers van het product beoordeeld of (delen van) het

25

Dollar Consulting, 2001.
Interview met vertegenwoordiger van AAR, 21 mei 2004
27
Interview met vertegenwoordiger van SAP, 21 mei 2004
28
Interview met vertegenwoordiger van AC IV, 24 mei 2004
29
"Legalliability is a concern for all changing online Publications. Content Archiving offers Site versioning and rollback, which
allows the reproduetion of a Tridion R5 produced Publication on a certain date and time in the past". Uit: White Paper Enterprise
Content Management Tridion, 2002.
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product, eventueel na een kleine bewerking, aan andere belanghebbenden kan worden
30
verstrekt.
9.4.2. Detail werkproces: Exploitatie producten
Dit proces betreft de activiteiten ten behoeve van de exploitatie van de MIVD-producten aan
de krijgsmachtsdelen en de Centrale Organisatie31 . Exploitatie naar deze klanten kan op twee
manieren geschieden:
enerzijds door het beschikbaar stellen van veelal standaardproducten op inlichtingen
(Webgeoriënteerde) netwerken (zgn Klantendomein); dit geschiedt decentraal door de
verwerkende afdelingen AAR en AC IV. Deze vorm van exploitatie wordt in dit proces
verder niet beschreven.
Anderzijds als gerichte verzending van specifieke producten (veelal op verzoek); dit
geschiedt centraal door zorg van of decentraal met medeweten van de accountmanager
van het specifieke KMD/CO.
Net als het publiceren op LOCE/BICES is het publiceren op het Klantendomein dus één van
de middelen om hetzelfde- bij het ontstaan reeds gearchiveerde- product te exploiteren.

)

9.5. Websiteprofiel
Net als voor de website op BI CES is voor de website op het Klantendomein een website
profiel (Hokke, 2003) te maken.

Websiteprofiel klantendomein
I. Formele identificatie van de website
MIVD naam hier niet genoemd.
11. Inhoud en functie van de website

Proces: Exploitatie producten aan KMO/CO (krijgsmachtsdelen en de Centrale Organisatie, in het
bijzonder de Defensiestaf).
111. De typering van de website

Type website: statisch.
Complexiteit: HTML hyperlinks naar PDF en Word documenten

)

IV. Bepalen van het type documenten

De website bevat PDF en Word documenten.
V. Risico analyse

Hoog. De website bevat gevoelige en risicovolle informatie (STG Geheim) waar het ministerie
mogelijk verantwoording over af moet leggen.
Vl. Verandersnelheid van de website

Variabel, van 1x per week tot 1x per twee weken.

Figuur 3. Websiteprofiel MIVD website op het K/antendomein.

30
31

InI'1ch.tingenproces (algemeen) MIVD.
De Centrale Organisatie is het kerndepartement van Defensie.
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9.6. Samenvatting
Het doel van de website op het Klantendomein is het exploiteren van het inlichtingenproduct
ten behoeve van de krijgsmachtsdelen en de Centrale Organisatie. Dit is onderdeel van het
werkproces "Exploitatie van het producf'. Het publiceren op het Klantendomein is een van de
manieren om hetzelfde document te exploiteren.
De digitale POF en/of Word-documenten die op het Klantendomein worden gepubliceerd,
worden gearchiveerd. Daarna worden ze op de webserver geplaatst en zijn ze middels
hyperlinks op de NCO pagina te bekijken.
In de nabije toekomst wordt het CMS Tridien hier voor ingezet. In eerste instantie zullen met
dit CMS de producten nog steeds door middel van hyperlinks naar POF documenten worden
geëxploiteerd op het Klantendomein. Mogelijk zal dit systeem worden losgelaten en wordt de
content vraaggestuurd ontsloten, vanuit een database. De archiveringsmogelijkheden van
Tridien zullen nader moeten worden onderzocht.
Wat in het algemeen de technische (on)mogelijkheden zijn op het gebied van websitearchivering wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
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10. Technische (on)mogelijkheden op het
gebied van registratie en vastlegging
10.1.1nleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse website-archiveringsmogelijkheden.
In hoofdlijnen zijn er twee manieren om websites te archiveren: de objectgerichte aanpak en
de eventgerichte aanpak. In de nu volgende paragrafen worden deze aanpakken nader
toegelicht.
10.2. Objectgerichte aanpak
De objectgerichte aanpak richt zich op het archiveren van de 'objecten' die samen een
website maken of beschikbaar zijn via een website. Objectgerichte strategieën zijn geschikt
voor websites die uit verzamelingen HTML documenten bestaan en niet afhankelijk zijn van
complexe interactiviteit met gebruikers van de site. Objecten kunnen bestaan uit complete
HMTL documenten die bewaard worden en getoond worden aan de gebruiker. Aan de andere
kant, kunnen objecten ook bestaan uit de verschillende objecten die verzameld worden om
een HTML document te creëren zodra een gebruiker de site doorzoekt (bijv. headers, footers,
32
logo's, afbeeldingen en tekst content).
Dit type website is vrij eenvoudig te archiveren. Het opslaan van de statische bestanden en
hun samenhang (met behulp van metadata) kan voldoende zijn. Met behulp van de metadata
kan de site weer in de oorspronkelijke staat gereconstrueerd worden.
In de volgende paragrafen worden twee objectgerichte methoden belicht.
10.2.1. Het apart beheren van objecten
Deze strategie houdt in dat objecten apart worden beheerd, samen met voldoende metadata
om te documenteren hoe ieder object verband houdt met elkaar en met het webadres. Deze
aanpak reduceert de bewaarlast doordat ze zich focust op het bewaren van data objecten en
geassocieerde metadata in plaats van het proberen te bewaren van complete systemen. De
gepubliceerde informatie kan dan ook vooraf worden gearchiveerd.
Om dit doel te bereiken moet de relatie of associatie tussen de data objecten worden
gedocumenteerd en bijgehouden worden in aparte metadata. Deze informatie stelt de
organisatie in staat de op een bepaald moment gepubliceerde webdocumenten terug te
vinden. Deze archiveringsmethode is niet in staat om de website te reconstrueren omdat de
data objecten zijn losgemaakt van andere websitecomponenten.
10.2.2. Het archiveren van het eindresultaat: snapshots
Een website snapshot is een vastlegging van de content, presentatie en functionaliteit van een
website op een bepaald moment in tijd. De archivering vindt hier plaats ná publicatie, het
eindresultaat wordt opgeslagen. Een snapshot is geen back-up kopie van het systeem, het is
33
een digitaal archiefstuk dat leesbaar zal zijn op andere platforms • Doelen van de website
snapshot strategie zijn: het creëren en vastleggen van een digitaal archiefstuk dat zo compleet
mogelijk is, op een bepaald moment in tijd en het creêren en vastleggen van een archiefstuk
dat leesbaar en begrijpelijk zal blijven in de toekomst.

32

Archiving Web Resources: Guidelines for Keeping Records ofWeb-based Activity in the Government (2001), Commonwealth
of Australia. Available trom: httpJtwww.naa.qov.au/recordkeeping/er/Web records/archweb guide.pdf. Internet: accessed 6 juni
2004
33
Recommended Guidelines for Creating Sustainable lnformation in a Web Environment , Univarsity archives and records
program (2003), Bentley Historica! Library, Univarsity of Michigan. Available from:
http://www.umich.edu/-bhl/bhl/uarphome/bulletin/guides.htm. Internet acr.essed 9 mei 2004.
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10.3. Eventgerichte aanpak
Een avantgerichte aanpak richt zich op de inviduele transacties tussen gebruikers en servers.
Deze methode wordt gebruikt bij een dynamische website waarbij de inhoud steeds varieert
voor iedere bezoeker.
De avantgerichte aanpak richt zich op het opslaan van 'events' of transacties die zich
voordoen tussen de website en de gebruiker. De aanpak is het meest geschikt wanneer een
dynamisch gecreëerde site met een database werkt en afhankelijk is van opgeslagen
gebruikersprofielen, zoekmechanismen, SQL-HTML vertaalscripts en andere programma's die
volledige functionaliteit verzorgen. Als de site zeer interactief is en applicatie-gestuurd, kan het
logischer zijn om 'events' op te slaan -enkelvoudige transacties tussen website en gebruiker
-in plaats van objecten waar de site uit bestaat ten tijde van de transactie.
Een event gerichte aanpak houdt het opslaan in van:
• datum en tijd van het event;
• lP of domeinadres van de gebruiker;
• gebruikersprofiel;
• zoekvraag of andere vraag die zich voor heeft gedaan; en
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• de bron die getoond is aan de gebruiker met relevante metadata daar aan vast gemaakt

)

Het is in bij een dergelijke dynamische website nutteloos om te proberen te bepalen welke .
content wel of niet is verschenen in de browser van de gebruiker op een bepaald moment. Dit
is archiefwettelijk ook niet nodig. Het maximale (en belangrijkste} wat bereikt kan worden is
het bepalen wat mogelijk had kunnen verschijnen. De Britse Public Record Office (2001) stelt
dat waar risico's bijzonder hoog zijn, het verstandig kan zijn dit type content geheel te
vermijden als het een formeel archiefstuk creëert.
10.4. Combinatie van methoden
De keuze uit geschikte strategieën is afhankelijk van het type of de complexiteit van de
websites, het type website-activiteit waar de organisatie zich in begeeft en het resultaat van
het verantwoordingsrisico van de organisatie en analyse van haar archiefeisen. Een
organisatie kan ook overwegen om een combinatie te kiezen, dus zowel object- als
eventgericht te archiveren.
Een Content Management Systeem zou een combinatie kunnen bieden van een objectgerichte en avantgerichte aanpak. Het systeem slaat de objecten op maar houdt ook de
responses bij. Sommige van CMS'en bieden in bepaalde gevallen archiveringsmogelijkheden.
Zo zouden zij in staat kunnen zijn een website te reconstrueren zoals hij er enkele jaren
geleden uitzag. Op dit moment zijn er in de literatuur geen praktische ervaringen voor handen
met deze wijze van archiveren, noch is bekend of het resultaat voldoet aan de eisen die de
Archiefwet stelt. In de literatuur genoemde nadelen zijn onder meer de hoge kosten, de
afhankelijkheid van de CMS-producent en de beperkte levensduur van de software. Zou het
technisch mogelijk zijn, dan is het een ideale oplossing. De technische ontwikkelingen op dit
gebied zouden dan ook goed moeten worden gevolgd.

)

Om uiteindelijk te kunnen komen tot een juiste webarchiveringsmethode, is het belangrijk te
weten wat de Archiefwet eist. In het volgende hoofdstuk worden de Archiefwet en
bijbehorende regelingen behandeld. De informatie uit de voorgaande hoofdstukken,
gekoppeld aan de eisen van de Archiefwet, zal het mogelijk maken conclusies te trekken en
een ze optimaal mogelijke webarchiveringsmethode te kiezen.
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Archiving Web Resources: Guidelines for Keeping Records ofWeb-based Activity in the Govemment (2001), Commonwealth
of Australia. Available from: http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/web records/archweb guide.pdf. lntemet: accessed 6 juni
2004
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11. Eisen voortkomend uit de Archiefwet
11.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de Archiefv.tet 1995 en de Regeling geordende en toegankelijke staat
archiefbescheiden belicht. Het gaat slechts om delen om op die manier een indicatie te geven
wat de meest relevante aspecten van de wet zijn ten aanzien van website-archivering.
Daarnaast wordt de procedure rond de selectielijst verklaard en bekeken in hoeverre de
inlichtingenproducten op de websites daaronder vallen. Hierbij gaat het met name om de
bewaartermijn van de archiefbescheiden.
11.2. Archiefwet 1995 en de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden

Artikel 3 van de Archiefv.tet 1995 stelt:

)

De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in
goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te
dragen voor de vernietiging van de daaNoor in aanmerking komende
archiefbescheiden

Dit artikel is van belang ten aanzien van de probleemstelling van dit onderzoek:
Op welke wijze kan de MIVD voldoen aan de Archiefwet 1995, artikel 3, ten aanzien
van de archivering van haar websites?

)

Hokke (2003) concludeert in haar onderzoek naar website-archivering voor het ministerie van
Verkeer & Waterstaat dat websites archief kunnen bevatten en genereren. Archief is
procesgebonden informatie, het ontstaat bij de uitvoering van werkprocessen. Een organisatie
die websites gebruikt bij de uitvoering van haar taken zal in of via die websites archief creêren.
In de Archiefv.tet 1995 art. 3 is bepaald dat de overheid haar archieven in goede, geordende
en toegankelijke staat dient te brengen en te bewaren. Het archief dat via overheidswebsites
gegenereerd en/of gepresenteerd wordt dient in ieder geval te voldoen aan artikel 3 van de
Archiefv.tet 1995.
Permanent te bewaren archief dient bovendien te voldoen aan de Regeling geordende en
toegankelijke staat. Dit is een uitwerking van artikel12 van het Archiefbesluit 1995. Het eerste
deel stelt eisen aan alle blijvend te bewaren archiefbescheiden. Het tweede deel gaat
specifiek over digitale archiefbescheiden. De eisen hebben betrekking op de ordening en
toegankelijkheid.
De belangrijkste eisen:
archiefbescheiden moeten authentiek zijn
archiefbescheiden moeten binnen redelijke tijd vindbaar en leesbaar zijn
Dat vereist onder meer:
een overzicht van alle blijvend te bewaren archiefbescheiden en archiefbestanden
registratie van contextgegevens (gegevens over de rol en betekenis van documenten)
Van de archiefbescheiden die volgens een selectielijst in aanmerking komen voor permanente
bewaring dienen inhoud, vorm en structuur te allen tijde te kunnen worden vastgesteld. Indien
de overheidswebsites permanent te bewaren archief bevatten en genereren, dient dit archief
te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in deze Regeling.
Voor digitale archiefbescheiden gelden extra eisen. Het gaat dan onder meer om het
vastleggen van gegevens over inhoud, vorm en structuur van een document, over technische
gegevens, conversie, migratie en opslagformaten. (Rijksarchiefinspectie, 2004)
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De Regeling stelt met betrekking tot authenticiteit het volgende:
Voor de toegankelijkheid van archiefbescheiden is (zoals de toelichting op artikel12 van het
Archiefbesluit 1995 aangeeft) de zogenaamde contextinformatie essentieel. De~e informatie
stelt de gebruiker van archiefbescheiden in staat deze te interpreteren, ook als de
oorspronkelijke omgeving waarin ze zijn ontstaan en een rol hebben vervuld, niet meer
bestaat.
De in de voorgaande hoofdstukken besproken werkprocessen zijn in dit kader essentieel.
Het begrip context betreft zowel de samenhang met het werkproces, als de samenhang met
de andere door het overheidsorgaan ontvangen en opgemaakte archiefbescheiden. Deze
contextgegevens zijn tevens van belang voor de authenticiteit van archiefbescheiden.
Authenticiteit wil zeggen dat archiefbescheiden dezelfde inhoud, vorm en structuur hebben als
op het moment dat zij zijn ontstaan. (Rijksarchiefinspectie, 2004).
11.3. Selectielijst

)

Om te bepalen wat een overheidsdienst wil bewaren moet volgens de wet een selectielijst
worden opgesteld. De procedure voor het opstellen van een dergelijke lijst is vastgelegd in de
Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Elk overheidsorgaan is zelf verantwoordelijk voor
het opstellen van een selectielijst die voldoet aan de wettelijke eisen. Het traject bestaat uit
vier stappen. De MIVD is bezig met de eerste stap: het driehoeksoverleg. Aan dit overleg
neemt een vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris deel, naast medewerkers van
de MIVD. Aan het overleg neemt ook een deskundige deel, die met name de historische
waarde van de archiefbescheiden toetst.
De MIVD concept selectielijst is ingebracht in het driehoeksoverleg waaraan functionarissen
van het Nationaal Archief, de MIVD en het Instituut Nederlandse Geschiedenis zullen
deelnemen. In het driehoeksoverleg krijgen de categorieën archiefbescheiden die op de
selectielijst voorkomen, vernietigingstermijnen toegekend. De deelnemers aan het
driehoeksoverleg stellen tevens vast welke stukken voor blijvende bewaring in aanmerking
komen. In het driehoeksoverleg vindt ook afstemming met de AIVD plaats.
De selectielijsten hebben niet alleen betrekking op papieren documenten, maar ook op e-mail
en digitale bestanden en systemen die voor de taakuitvoering van de MIVD zijn gemaakt.
Om te bepalen wat de bewaartermijn is van op de website geëxploiteerde
inlichtingenproducten is het belangrijk te bepalen of en welke inlichtingenproducten zijn
opgenomen in de concept-selectielijst van de MIVD.
Binnen de concept-selectielijst MIVD, versie december 2002, vallen de producten op de
websites onder punt 5 "Analyse, bewerking en verspreiding van inlichtingen", sub 27:

)

Actor
Handeling
Periode
Product

Opmerking

Minister van Defensie
Het opstellen en verspreiden van inlichtingenrapporten
1945Bijvoorbeeld:
Informatieblad van GIIJA en G2A
Weekoverzichten van GIIJA en G2A
lntelligence reports (INTREP, Supintrep)
lntelligence summary (INTSUM)
lntelligence samenvatting (ISAM, INTSAM)
Gegevens vreemde legers
Beoordeling van de toestand
G2-Publicaties
MIVD-Publicaties
Jaaroverzichten/Maandoverzichten Sovjetblok.
Afnemers waren:
a. de krijgsmachtsonderdelen
b. de minister-president
c. de vakministers
d. zusterdiensten
1. AIVD
2. Inlichtingendienst Buitenland
3. buitenlandse zusterdiensten
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e. Politiêle instellingen
f.
Waardering

Belanghebbenden

B (3)

Waardering B staat voor Bewaren, (3) staat voor: Handelingen die betrekking hebben op
verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.
Binnen de concept-selectielijst MIVD zijn de op het Klantendomein en BICES te publiceren
producten dus al ter archivering aangewezen. Dit is onder meer van belang om de
archiveringstermijn te bepalen. Een website met diverse soorten archiefbescheiden zou
kunnen betekenen dat iedere publicatie een eigen bewaartermijn kent, wat de
archiveringsstrategie complex zou kunnen maken. Aangezien de inlichtingenrapporten die op
BI CES en het Klantendomein worden geêxploiteerd vallen onder een en dezelfde noemer
("Analyse, bewerking en verspreiding van inlichtingen") is ook de bewaartermijn hetzelfde. Een
belangrijke kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat dit slechts een conceptselectielijst is en dus niet definitief.

)

In het volgende hoofdstuk worden de MIVD websites getoetst aan de Archiefwet en de
Regeling.
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12. Conclusies

12.1.1nleiding
In de vorige hoofdstukken zijn de MIVD websites op BICES en het Klantendomein
geanalyseerd en zijn de bijbehorende werkprocessen genoemd. Daarnaast is gekeken naar
de (on)mogelijkheden van website-archivering. De Archiefinspectie (2001) stelt dat een
organisatie eerst zal moeten vaststellen of de website onder de definitie van
'archiefbescheiden' valt. Is er, kortom, een relatie tussen de inhoud van de website en één van
de werkprocessen van de organisatie. In de voorgaande hoofdstukken is vastgesteld dat er
een relatie bestaat tussen de inhoud van de website en de werkprocessen en dus moet de
(inhoud van de) website worden gearchiveerd.
Overigens is het archiveren van de website niet alleen van belang vanwege de
archiefwetgeving, stelt de Archiefinspectie: de informatie die een burger op een bepaald
moment op de website gelezen heeft, moet ook later terug te vinden zijn. Die informatie moet
controleerbaar zijn.
Het toepassen van de Archiefwet 1995 en de Regeling geordende en toegankelijke staat
archiefbescheiden op deze websites is gedaan op basis van reeds verrichte onderzoeken en
interpretatie van de wet. Hierna zijn conclusies getrokken. Deze conclusies zijn
teruggekoppeld naar een inspecteur van de Archiefinspectie en naar aanleiding daarvan
bijgesteld.
12.2. Eigendom netwerk
De MIVD produceert inlichtingenproducten en stelt die beschikbaar op de Nederlandse
homepage op het netwerk BICES, eigendom van de NAVO. Gepubliceerde inlichtingenproducten krijgen de rubricering NATO secret, waarmee het eigendom overgaat naar de
NAVO. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor de archivering daarmee bij de NAVO, net
als dat zou gelden als het bijv. een krant zou zijn waarin een MIVD product in wordt
gepubliceerd. Maar omdat de Netherlands NCD homepage onder verantwoordelijkheid van de
MIVD valt (en de informatie daarmee onder de MIVD berust, artikel3 Archiefwet) en de
gepubliceerde producten onder haar zorg zijn opgemaakt, is de MIVD toch verantwoordelijk
voor de archivering van de op het NAVO netwerk beschikbaar gestelde MIVD producten.
De archivering van de Netherlands NCD website zelf valt echter wel onder
verantwoordelijkheid van de NAVO. In dit geval is het dus belangrijk de onder de zorg van de
MIVD opgemaakte producten los te zien van de website waarop ze gepubliceerd zijn.

\

;

12.3. Het archiveren van originele en dubbele digitale documenten
De op BIC ES en het Klantendomein gepubliceerde websites zijn statisch. Ze bestaan alleen
uit hyperlinks naar digitale Word- en of PDF documenten, deze documenten zijn de
archiefbescheiden. Deze documenten worden binnen het proces "Exploitatie van het product"
opgemaakt en gearchiveerd. De documenten kunnen op floppy worden getransporteerd, als
print per post worden verstuurd of op een website worden gepubliceerd. De originele
documenten zijn als PDF gearchiveerd.
Om te bepalen of dit voldoende is, is het belangrijk de vraag te stellen wanneer een digitaal
document een origineel is en wanneer een kopie. Als het digitale document al gearchiveerd is,
zou het dan na publicatie op een website een kopie zijn of een nieuwe origineel? Volgens de
35
Rijksarchiefinspectie spelen in sommige gevallen kopieën van documenten een rol in een
ander werkproces dan het proces waarin ze oorspronkelijk zijn ontstaan. Dan zijn het, binnen
dat tweede proces, gewoon weer 'originele' archiefbescheiden.
De regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden verstaat onder werkproces:

35

Gesprek met drs. Van de Griek, Rijksarchiefinspectie, 1 juni 2004.

33

De uitvoering van de taak of handeling uit hoofde waarvan archiefbescheiden door
een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om
daaronder te berusten.
De op de MIVD website gepubliceerde documenten vallen -zoals eerder vastgesteld -onder
het werkproces "Exploitatie van het product". In de concept- selectielijst MIVD valt het onder
"Het opstellen en verspreiden van inlichtingenrapporten". Uit het werkproces kunnen we
opmaken dat de exploitatie van de producten op de websites geen werkproces op zichzelf is,
maar onderdeel van een werkproces waarbij hetzelfde product op verschillende manieren
wordt geëxploiteerd. De publicatie op de website is één van de methoden om het product te
exploiteren, naast het verzenden per post (bijv. floppy of CD), fax of e-mail. Er is dus geen
sprake van een nieuw origineel archiefbescheiden en eenmalige archiveren is voldoende.
Kortom, indien het definitieve exemplaar van het inlichtingenrapport éénrnalig gearchiveerd
wordt (conform alle archiefwettelijk eisen) en vervolgens met behulp van metadata vastgelegd
wordt wanneer het rapport op de verschillende netwerken is geplaatst - en wanneer het daar
weer is afgehaald, voldoet de MIVD aan de archiefwettelijke eisen. De organisatie kan op
deze manier reconstrueren welke (versies van) specifieke rapporten op een bepaald moment
beschikbaar waren op de netwerken.
Binnen de mogelijke webarchiveringsmethodes valt dit onder "Het apart beheren van
objecten", zoals besproken in paragraaf 10.2.1.

)

Het is dan wel van belang dat de organisatie kan garanderen dat het echt om hetzelfde
exemplaar gaat, en dat de metadata juist zijn. Dit moet technisch of procedureel worden
geregeld. Ook moet de context waarin de rapporten gepubliceerd worden, goed vastgelegd
zijn.

12.4. POF en vorm en authenticiteit
Volgens de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden is vorm de uiterlijke
verschijning waarin de structuur en opmaak zichtbaar zijn.

Artike/2
De zorgdrager zorgt ervoor dat van elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan
worden vastgesteld:
a. de inhoud, structuur en vorm bij het ontstaan, één en ander voor zover de inhoud,
structuur en vorm kenbaar moesten zijn voor de uitvoering van het betreffende
werkproces; en
b. op welk tijdstip en uit hoofde van welke taak of handeling het door het
overheidsorgaan werd ontvangen of opgemaakt; en
c. de samenhang met de andere door het overheidsorgaan ontvangen en
opgemaakte archiefbescheiden.
De vorm is belangrijk om de authenticiteit van het archiefbescheiden te garanderen. De
momenteel gebruikte methode om POF (en in mindere mate Word) documenten op BICES en
het Klantendomein te publiceren, garandeert de vorm.
Volgens Artikel 6, lid b van de Regeli~ is POF bovendien een geadviseerde methode om
digitale documenten mee op te slaan . Een website met POF documenten is archiefwettelijk
goed te beheren. De documenten zijn in eerder stadium al gearchiveerd en de exploitatie van
de documenten op de website valt (samen met e-mail, fax, post) onder één werkproces. Het
document hoeft in deze situatie niet meer dan één keer gearchiveerd te worden. Wel moeten
in metadata o.a. de context, het werkproces en datum van publicatie worden opgenomen.

12.5. HTML en vorm en authenticiteit
Als op de website I netwerken nog andere informatie staat dan alleen de rapporten zelf, zoals
een welkomstwoord, samenvattingen of contextinformatie opgemaakt in HTML, behoort die

36

Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, Artikel 6, lid b.
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mee te worden gearchiveerd. Om dergelijke documenten te archiveren is de zogenaamd
"snapshor techniek toepasbaar, zoals die besproken is in paragraaf 10.2.2.

12.6. Het archiveren van een dynamische website
Bij het opzetten van een dynamische website met een database die informatie steeds opnieuw
herschikt tot een nieuw document (vorm}, wordt het archiveren complexer dan in het geval van
een statische website.
Als met behulp van een database een dynamische, interactieve website wordt gebouwd waar
de informatie aan de hand van queries (vragen) van de bezoeker ad hoc wordt samengesteld
uit losse onderdelen informatie, verandert iedere keer de vorm van het archiefbescheiden.
Artikel 8 van de Regeling stelt: Zo zal bijvoorbeeld de kleur of de pagina-indeling van een
(deel van een) document niet in alle gevallen precies zo kenbaar behoeven te blijven als op
het moment waarop het stuk werd ontvangen of opgemaakt.
De intentie van deze regel is dat lettertypes, interlinie en dergelijke niet per se vastgelegd
hoeven te worden. Bij het samenstellen van informatie uit een database verandert de vorm
echter meer dan alleen een veranderde interlinie of lettertype. Eigenlijk wordt voor elke
bezoeker opnieuw een document geconstrueerd, afhankelijk van de zoekvraag. Dit document
heeft op zichzelf weer een specifieke vorm en structuur.
Artikel 8 van de Regeling verplicht de organisatie om zelf vast te leggen of de vorm en
structuur kenbaar moeten blijven. Met andere woorden, of de reconstructie van gegevens uit
de database op een later moment alleen inhoudelijk, of ook uiterlijk overeen moet komen met
de informatie die de toenmalige bezoeker op zijn scherm heeft gekregen. 37 Om dit te bepalen
moet er gekeken worden naar het verantwoordingsrisico van de organisatie.
Dient de organisatie te kunnen verantwoorden wat een bezoeker heeft gezien op een bepaald
moment? Om deze vraag te beantwoorden dienen we de database voorstellen als een
bibliotheek. Een bezoeker kan her en der een boek uit de kast hebben gepakt en pagina's
hebben gelezen. De MIVD hoeft dan niet aan te tonen welke pagina's in welke boeken de
bezoeker precies gezien heeft. Het is voldoende aan te tonen dat de boeken beschikbaar
waren in de bibliotheek, wanneer, in welke vorm en wat de inhoud was.
Als het gaat om een website moet de publicerende partij volgens de wet achteraf kunnen
aantonen welke informatie op een bepaald moment op de website I het netwerk beschikbaar
was en dus door iemand gelezen kan zijn. De verantwoording van wat daadwerkelijk gelezen
is, ligt bij de andere partij. In de praktijk betekent dit dat de gehele database, inclusief alle
historische gegevens, gearchiveerd moet worden. Dit valt onder de eventgerichte
archiveringsbenadering die behandeld is in paragraaf 10.3.
Omdat inhoud, vorm en structuur nodig zijn voor authenticiteie8 , zal de organisatie aldus in
staat moeten zijn zonodig niet alleen de inhoud maar ook de vorm te kunnen
reconstrueren van een pagina van een bepaald moment in tijd.
Om die reden is het belangrijk de zoekvraag (querie) van een bepaald moment vast te leggen,
zodat de webpagina later op de juiste wijze gereconstrueerd kan worden. Wordt een
zoekvraag van 1 juni 2004 gereconstrueerd, dan moet de informatie (en vorm) van 1 juni 2004
worden getoond, niet de informatie van een dag eerder of later.
Daarom zijn ook contextgegevens essentieel, met name als het gaat om de toegankelijkheid
van de archiefbescheiden. Deze informatie stelt de gebruiker in staat de archiefbescheiden te
interpreteren. Contextgegevens zijn gegevens die zijn vastgelegd van een document en die
aangeven in welke relatie dat document staat tot de omgeving, waarin het is ontstaan en
gebruikt, en welke rol het daarin heeft vervuld. Van archiefbescheiden moeten immers kunnen
worden vastgesteld dat zij dezelfde inhoud, vorm en structuur hebben zoals op het moment
dat zij zijn ontstaan. 39
Op deze manier kan de organisatie verantwoording afleggen over de gepubliceerde
documenten op hun websites op een bepaald moment in tijd.
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Interview met drs. Van de Griek, Rijksarchiefinspectie, 1 juni 2004
In de inleiding op de Regeling wordt gesteld dat authenticiteit wil zeggen dat archiefbescheiden dezelfde inhoud, vorm en
structuur hebben als op het moment van ontstaan.
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Artik~ 4.2, Beheersregeling documentaire informatievoorziening Defensie 2003.
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Essentieel hierbij is dat er in geen geval informatie zal worden toegevoegd door middel van
formulieren, forums of dergelijke door bezoekers. In dat geval zou de website nieuwe
archiefbescheiden genereren, die een andere archiveringsoplossing zouden vereisen.
12.7. Doelgroep
De MIVD websites richten zich op geautoriseerde derden en de krijgsmachtsdelen. Dit heeft
echter geen invloed op de archivering. Of de informatie beschikbaar wordt gesteld aan
burgers of uitsluitend voor intern gebruik op besloten netwerken doe volgens de wet ook niet
ter zake. Interne documenten zijn archiefbescheiden, als ze worden ontvangen of opgemaakt
40
bij de uitoefening van een werkproces.
41

12.8. Strategie

Op basis van de in hoofdstukken 8 en 9 opgestelde websiteprofielen en de bestudeerde
archiveringsmogelijkheden kan de volgende strategie worden opgesteld:
De MIVD heeft websites die frequent wijzigen en een hoog verantwoordingsrisico kennen.
Op grond hiervan worden alle te publiceren digitale documenten gearchiveerd onder het
algemene archiveringsbeleid met nauwkeurige metadata en worden wijzigingen op de website
van inhoud en structuur nauwkeurig bijgehouden. De inhoud en vorm van de digitale
documenten (websites) kan te allen tijde worden gereconstrueerd.

40
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Gesprek met drs. Van de Griek, Rijksarchiefinspectie, 1 juni 2004.
Strategie geformuleerd aan de hand van richtlijn drs. Hokke, rapport Naar archivering van websites, 2003.
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13. Functionele eisen
13.1. Inleiding
De functionele eisen waaraan de websites van de MIVD op BICES en het Klantendomein
moeten voldoen, zijn gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving.
De basis wordt gevormd door Artikel 3 van de Archief-Net 1995:

De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in
goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te
dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

De Rijksarchiefinspectie (2004) stelt dat de door de organisatie opgestelde functionele eisen
gelden als norm waaraan de mate van (behoud van) authenticiteit na conversie en migratie
getoetst kan worden. 42
De hier opgestelde eisen zijn specifiek gericht op het archiveren van websites en het wettelijke
kader. Het gaat daarbij om de vorm en structuur van de websites.
Technische eisen zijn hier niet genoemd noch is de techniek van de beschikbare websitearchiveringsmetheden nader uitgewerkt, omdat deze buiten de afbakening van het onderzoek
vallen. Eisen op het gebied van preservering, conversie, migratie, beschikbaarstelling, online
archief etc. zijn evenmin in dit hoofdstuk opgenomen. Zij vallen onder het integrale informatieen archiefmanagement Het document "Functionele eisen voor informatie- en
archiefmanagement" versie 1.0, op basis van NEN-ISO 15489:1 kan hiertoe als leidraad
dienen.
Ook qua inhoud van de website zijn geen eisen opgesteld: het soort informatie en de kwaliteit
of aard daarvan (zoals het rubriceringniveau), zijn wel van belang voor de dienst maar niet
voor de archivering van de websites zoals die in dit onderzoek behandeld wordt.
Binnen de in dit hoofdstuk opgestelde functionele eisen wordt onderscheid gemaakt tussen de
huidige situatie (statische website met hyperlinks naar POF documenten) en een eventuele
toekomstige situatie (dynamische website op basis van CMS met een database).
)

13.2. Zorgdrager
De organisatie dient de door haar opgemaakte inlichtingenproducten, welke vallen onder het
werkproces "Exploitatie van inlichtingenproducten" en die onder meer geêxploiteerd worden
op het NAVO netwerk BICES en op het nationale Klantendomein, te archiveren volgens de
wettelijke eisen.
Toelichting

[De basis vormt de Archief-Net 1995, artikel 1, lid c, sublid 1 en lid d]
Als de MIVD zelf een website (webpagina) onderhoudt ('de redactie voert'), is de
minister van Defensie zorgdrager.
13.3.1nformatie- en archiefmanagement
Ingevolge de Nederlandse wet- en regelgeving moeten documenten, die in digitale vorm zijn
gemaakt én gebruikt ook in digitale vorm worden bewaard. De archivering van de te
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Workshop digitalisering Rijksarchiefinspectie. Available from:
htto:/lwww.rijksarchiefinspectie.nl/actualiteitenlvragen workshop.html. Internet: accessed 6 juni 2004.
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publiceren documenten op de websites dient dan ook te vallen onder de vigerende richtlijnen
ten aanzien van informatie- en archiefmanagement Hieronder valt onder meer het aanwijzen
van verantwoordelijken, het opzetten van een digitaal archief, conversie, migratie,
opslagmethoden, bewaartermijnen et cetera.
Toelichting
[De basis vormt de ISO records management standard (ISO 15489), door het
Nederlands Normalisatie Instituut als Nederlandse norm (NEN) vertaald onder NENISO 15489:1]
Het concept Functionele eisen voor informatie- en archiefmanagement is de
praktijkgerichte vertaling van NEN-ISO 15489:1. De eisen, die getoetst zijn aan
specifieke Nederlandse wet- en regelgeving, bieden het management houvast in het
bepalen aan welke voorwaarden een overheidsorganisatie op het gebied van
archivering moet voldoen. Vervolgens vormen ze voor het verantwoordelijke
informatiemanagement een basis voor het ontwerp van systemen.
De aanvullende functionele eisen genoemd die specifiek of extra van toepassing zijn
op de inlichtingenproducten die op BI CES en het Klantendomein worden
geëxploiteerd worden hieronder per punt genoemd.

13.4. Vorm en structuur
De vorm van de op BICES en het Klantendomein gepubliceerde documenten moet later
kunnen worden gereconstrueerd.
Toelichting
Te denken valt hierbij aan het opnemen van o.a. context, werkproces en datum van
publicatie in de metadata, naast het bijhouden van een logfile.
De archiveringseisen voor een statische website met POF documenten zijn anders
dan die voor een dynamische website met een database. Zie punt 13.4.1 en 13.4.2.

13.4.1. Vorm en structuur van documenten op een statische website
Zorg op een statische website voor eenzelfde documentformaat. POF is een wettelijk
geadviseerde methode om digitale documenten mee op te slaan 44 • De POF documenten
dienen onder het normale archiefbeheer te vallen, waarbij ze mogelijk in een eerder stadium
(voor publicatie op de website} al gearchiveerd zijn.
Toelichting
[De basis vormt de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden,
artikel1, lid p]
De op BICES en het Klantendomein gepubliceerde websites zijn statisch. Ze bestaan
alleen uit hyperlinks naar digitale Word- en of POF documenten, deze documenten
zijn de archiefbescheiden. Deze documenten worden binnen het proces "Exploitatie
van het product" opgemaakt en gearchiveerd. De documenten kunnen op floppy
worden getransporteerd, als print per post worden verstuurd of op een website worden
gepubliceerd. De originele documenten dienen (als POF) te worden gearchiveerd.
In metadata zouden onder meer de context, het werkproces en datum van publicatie
op de website moeten worden opgenomen (zie punt 13.7).

))

13.4.2. Vorm en structuur van documenten op een dynamische website
In geval van een dynamische website met een database, dient volgens de wet de gehele
database, inclusief alle historische gegevens, gearchiveerd te worden. Dit dient te gebeuren in
het oorspronkelijke opslagformaat of ASCII (flatfile, met veldscheidingstekens), vergezeld van
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Dit zijn de van bronnen gestripte en eventueel vertaalde documenten. De documenten mét bronnen zijn anders van vorm,
inhoud en context en dus andere archiefbescheiden dan die op de websites ter beschikking worden gesteld.
Regeling geerdemie et! toegankelijke staat archiefbescheiden, Artikel 6, liet b.
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documentatie bij voorkeur in XML-DTD over de structuur van de database (tenminste
45
omvattende een compleet logisch datamodel met beschrijving van de entiteiten).
Omdat inhoud, vorm en structuur nodig zijn voor authenticiteit46 , zal de organisatie in staat
moeten zijn zonodig niet alleen de inhoud maar ook de vorm te kunnen reconstrueren van een
pagina van een bepaald moment in tijd.
Om die reden dient onder meer de zoekvraag (querie) van een bepaald moment vastgelegd te
worden plus de contextgegevens van het document, zodat de webpagina later op de juiste
wijze gereconstrueerd kan worden. Queries dienen in de vraagtaal SQL (SQL2) te worden
vastgelegd.

Toe lichting
[De basis vormt de Regeling toegankelijke en geordende staat archiefbescheiden,
artikel 6, lid e en artikel 8]
In dit artikel van de Regeling worden de technische opslagmethoden gedetailleerd
beschreven.

13.5. Metadata
De organisatie dient in XML formaat metadata47 toe te kennen aan de op de website te
publiceren bestanden (naast de standaard metadata die in het geldende Records
Management Syteem worden opgenomen). Het is te adviseren dat deze metadata zoveel
mogelijk geautomatiseerd toegekend worden en afzonderlijk opgeslagen en gekoppeld aan
het document. Registratie en vastlegging van metadata zou zodanig vormgegeven moeten
worden dat de uitvoering van onafhankelijk toezicht te allen tijde mogelijk is.
Een basisset aan metadata is voorgeschreven in de Regeling geordende en toegankelijke
46
staat , maar zou moeten worden aangevuld met specifieke metadata om de context, vorm en
inhoud te waarborgen ten aanzien van de website, waarbij met name gedacht moet worden
aan de toevoeging van data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

)

Benaming van de toepassingsprogrammatuur waarmee de digitale archiefbescheiden
zijn ontvangen en opgemaakt, inclusief het versienummer;
De beschrijving van het platform, met naam en versie van de
besturingsprogrammatuur en met naam en type van de apparatuur;
De documentatie die aangeeft hoe de toepassingsprogrammatuur heeft gewerkt met
inbegrip van de nieuwere versies;
Naam overheidsorgaan;
Naam van het werkproces waarbinnen de archiefbescheiden zijn opgemaakt;
Naam en omvang van elk opgeslagen bestand;
Relatie met andere bestanden;
Opslagformaat;
Datum van opmaken van het document;
Datum en tijdstip van publicatie op de website;
Datum en tijdstip van archivering;
Datum en tijdstip eventuele wijzigingen;
Datum en tijdstip van verwijdering;
Het gebruik dat in de loop der tijd van het document wordt gemaakt (zoals opname op
een website) of opname van een distributielijst

45

Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, Artikel6, lid e.
In de inleiding op de Regeling wordt gesteld dat authenticiteit wil zeggen dat archiefbescheiden dezelfde inhoud, vorm en
structuur hebben als op het moment van ontstaan.
47
Met de metadata kunnen INS ons een beeld vormen van het digitale document zonder dat INS het bewuste document hoeven
weer te geven. Deze metadata maken deel uit van het digitale document en vergezellen een digitaal document gedurende zijn
levenscyclus. Metadata bevatten onder meer informatie over de creatie van het digitale document en over de uitgevoerde
bewaaracties. Metadata zijn dus van cruciaal belang. Op basis van de aanwezige metadata kunnen de juiste
bewaarmaatregelen worden genomen en tevens kan worden nagegaan of wezenlijke elementen van het digitale document na
bijvoorbeeld een migratie nog dezelfde zijn en of het document niet is aangetast. Metadata zijn dus essentieel deel van
het bewijs dat een document authentiek is. Bron: digitaletestbed.nl.
48
Artikel 9, Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.
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•
•
•

Contextinformatie;
In voorkomende gevallen de toegepaste compressiemethode;
In geval van een database: de documentatie over de structuur, tenminste omvattende
een compleet logisch datamodel met beschrijving van de entiteiten.

Bovengenoemde metadata zijn een voorbeeld. Op basis van deze metadata en van de
metadata die in de bijlagen genoemd zijn (naast metadata die nu gebruikt worden bij de
dienst) zal een complete set metadata moeten worden ontwikkeld.
Toelichting
[De grondslai voor deze eis is Artikel 2 en 9 van de Regeling]
4
50
In ReMAN0 worden richtlijnen gegeven voor metadata, evenals in DoD , punt
C2.2.3.2 en in de Toelichting op het metadatamodel van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en (februari 2004).
Het Testbed Digitale Infosheet (2004) gaat onderzoeken of een methode kan worden
ontwikkeld om metagegevens aan archiefstukken te koppelen en wat de beperkingen
van zo'n methode zijn. Verder wordt gewerkt aan een voorstel voor een set vooraf
gedefinieerde metagegevens die niet alleen informatie over de gebruikte
51
bewaarmethode bevat, maar ook alle eventuele specifieke authenticiteitseisen.

13.6. Logbestand
Om op een latere datum de website te kunnen reconstrueren moet een logbestand worden
bijgehouden, opdat het duidelijk is wanneer wijzigingen hebben plaatsgevonden. Leg duidelijk
vast welke gegevens in de logbestanden worden bijgehouden. Voorkom dat de logbestanden
na verloop van tijd worden vernietigd.

)
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In de norm NEN-ISO 15489-1(nl) zijn algemene functionele eisen opgenomen waaraan betrouwbaar informatie- en
archiefbeheer moet voldoen. Deze functionele eisen zijn algemeen gesteld. In aansluiting hierop zijn softwarespecificaties voor
Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid (ReMANO) ontwikkeld. Waar het gaat om certificering van
applicaties kan ReMANO ook gezien worden als vervanging van de specificaties van het Amerikaanse ministerie van Defensie,
de Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications (DoD 5015.2-STD).
Uitgangspunt voor ReMANO zijn de Model Requirements for the management of electronic records (MoReq), opgesteld in
opdracht van de Europese Commissie. ReMANO heeft een vergelijkbare structuur als MoReq. In ReMANO wordt bij iedere
specificatie verwezen naar MoReq, DoD 5015.2-STD (versies 1997 en 2002) en de Duitse de facto norm met functionele eisen
voor het beheer van archiefstukken (het DOME-konzept). De ReMANO specificaties hebben betrekking op alle systeemfuncties
die een applicatie voor informatie- en archiefbeheer behoort te ondersteunen. Bron: Rijksarchiefinspectie.nl.
50
DoD 5015.2, Design Criteria Standard for Electronic Records Management, Department of Defense Records Management
Program, 2002. Zie tevens voetnoot 30.
51
Strategieên voor de langdurige bewaren van digitale archiefbescheiden (2001) Testbed Digitale Infosheet Versie 1. Available
from: http://www.digitaleduurzaamheid.nl/index.efm?paginakeuze=165&categorie=2. Internet: accessed 6 juni 2004.
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14. Tot slot
14.1. Slotwoord
Op basis van de conclusies is in het voorgaande hoofdstuk een set functionele eisen
opgesteld. Men neme er nota van dat de wetgeving in het continue veranderende digitale
tijdperk niet altijd even specifiek is. Vaak worden digitale documenten in een "papieren"
context geplaatst om het begrip te verhogen of om te bepalen welk stuk wet van toepassing is.
Niet altijd is dat mogelijk. Zo is het kopiêren van een papieren document een ander proces
dan het kopiêren van een digitaal document, waarvan het veel moeilijker te bepalen is wat het
origineel is. Het zal dan ook ten aanzien van dit onderzoek belangrijk zijn om nieuwe
ontwikkelingen in het overheidsbeleid, aanbevelingen en regelingen bij te houden en waar
nodig het eigen (web-)archiveringsbeleid aan te passen.

)

Daarnaast zit ook de software-sector niet stil als het gaat om de ontwikkeling van
webarchiveringssoftware en is de sector ijverig bezig om dit groeiende gat in de markt te
vullen. Zo is er reeds software beschikbaar onder de naam PageVault, wat mogelijk een
oplossing biedt http://www.projectcomputing.com/products/pageVault/, maar waar binnen het
kader van deze adviesnota verder geen onderzoek naar is verricht.
Verder maakte het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, naar aanleiding van het onderzoek
"Blijvend beschikbaar" van drs. Hokke, nu gebruik van een webarchiveringsapplicatie van
Capsis. Ook deze applicatie is het waard om te onderzoeken naar mogelijke geschiktheid.
Ten aanzien van het gebruik van het CMS Tridion moet bekeken worden in hoeverre de
archiveringsmogelijkheden conform de wettelijke eisen zijn. Mogelijk moet de archivering
aangevuld worden met andere technische oplossingen.
Mijn advies is de website-archiveringsstrategie halfjaarlijks te evalueren.

41

Bronnen

Wetten
Alle wetten zijn beschikbaar via http://wetten.overheid.nl/
Archiefbesluit 1995, versie geldig vanaf 15 mei 1998
Archiefwet 1995, versie geldig vanaf augustus 2001
Regeling archiefbeheer archiefbescheiden van bijzondere aard 2003, 2003
Regeling geordende en toegankelijke staat Archiefbescheiden, 23 februari 2002
Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst- bijzondere informatie, maart 2004
Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2002, 2002

Websites
Boudrez, Filip (2002) Archiveren van websites. Available at:
http://www.antweroen.be/david/website/nlltext websites.htm [Accessed June 6, 2004]
Bussel, drs. G.J. et al (2004). Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de
Nederlandse Overheid 2004 - ReMANO 2004.
Available at: http://www.archiefschool.nl/docs/ReMANO 2004.pdf [Accessed June 6, 2004]
Commonwealth of Australia (2001). Archiving Web Resources: Guidelines for Keeping Records of Webbased Activity in the Govemment. Available at:
http://www.naa.qov.au/recordkeeping/er/web records/archweb guide.pdf [Accessed June 6, 2004]
Department of Defense (2002). DoD Directive 5015.2, Department of Defense Records Management
Program. Available at: http:/lwww.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/50152std 061902/p50152s.pdf
[Accessed June 6, 2004]

)

Gemeentearchief Amsterdam/Digital Display (2003). Het archiveren van websites in de
gemeente. Available at:
http://digidiv.amsterdam.nl/handleidingen/digitale duurzaamheid/downloads/archweb.pdf
[Accessed June 6, 2004]
Gun, J. van der (2003). Gevangen van het net- Onderzoek naar de archivering van intranetsites.
Available at: http://www.archiefschool.nl/docs/intranetarchivering.pdf [Accessed June 6, 2004]
Hokke, H.A. (2003). Blijvend beschikbaar- onderzoek naar de archivering van websites.
Available at: http://www.elo.nl/elo/lmages/blijbeschik tcm70-20514.doc [Accessed June 6,
2004]
Hokke, H.A. Naar archivering van websites (2003). Available at:
http://www.elo.nl/elollmages/implarchwebs tcm70-20515.doc [Accessed June 6, 2004]
Lobel, D. et al (2004). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Toelichting op het
metadatamodel, versie 1.0. Available at: http://www.elo.nl/elo/lmages/toelichting metadatamodel tcm7029438.pdf [Accessed June 6, 2004]
Mi lier, B. (2002). e-Records Reaches the Web At Last. Available at:
http://www.arma2002.com/proceedings/m22 TarianARMACanada02Paper.doc [Accessed June 6,

2004]

42

Rijksarchiefinspectie (2004). Available at: http://www.riiksarchiefinspectie.nl/ [Accessed June
6, 2004)
Nation al Archives of Australia (2001 ). Archiving Web Resources : A Policy for Keeping
Records ofWeb-based Activity in the Commonwealth Government. Available at:
http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/web recordslintro.html [Accessed June 6, 2004]
Multilingual Processing for Operational Users. Available at:
http://www.mitre.org/work/tech papers/tech papers 01/miller multilingual/miller multilingual.p
df [Accessed June 6, 2004]
Levy, O.M., Where's Walde? Reflections on Copies and Authenticity in a Digital Environment
Available at: http://www.clir.org/pubs/reports/pub92/levv.html [Accessed June 6, 2004]
MITRE Corporatien Center for lntegrated lntelligence Systems (2002). The, lnformation ServicesLessons from the Web-Enabling Front. Available at:
http://www.mitre.org/workltech papers/tech papers 02/kane isrolatformslisrinformationservices.pdf
[Accessed June 6, 2004]
Public Record Office (2001 ). Management of Electronic Records on Website and lntranets, version 1.0.
Available at http://www.pro.qov.uk/recordsmanagement/eros/website toolkit.pdf [Accessed June 6,
2004]
Testbed Digitale Bewaring (2003). Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast.
Bewaren van tekstdocumenten, versie 1.0. Available at:
http://www.digitaleduurzaamheid.nl/bibliotheekldocs/TD integrale versie.pdf [Accessed June
6, 2004)
Testbed Digitale Bewaring (2002). White Paper XML en digitale bewaring, Den Haag.
Available at: http://www.digitaleduurzaamheid.nl/bibliotheek/docslwhite-paper xml-nl.pdf
[Accessed June 6, 2004)
Verhegen, R. et al (2003). Databases Preservalion Issues. Available at
http://www.diqitaleduurzaamheid.nllbibliotheekldocs/lonqterm preservation of databases.pdf
[Accessed June 6, 2004]
Zonder auteur, Kaders Informatisering en Automatisering (I&A) rijksoverheid. Available at:
http://www.rijksarchiefinspectie.nVpdf/Overzicht%20archiefregelingen%20(8.4.2004).pdf [Accessed
June 6, 2004]

)
Documenten

Bussel, G-J. et al (2003). Functionele eisen voor informatie- en archiefmanagement, concept
voor consultatie, versie 1.0
Goulet, Jerome et al (2002). BICES Security Accreditation Board, Infosec Memorandum NoG003 Open SESAME, Issue 2.0
Ministerie van Defensie (2003). Beheersregeling documentaire informatievoorziening Defensie
2003
Ministerie van Defensie (2002). Basisselectiedocument voor voor de neerslag aan de
handelingen, uitgevoerd door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en
taakvoorgangers vanaf 1945, conceptversie.
Ministerie van Defensie (2002). Beleidsvisie DIV Defensie- Kerndocument DIV Online, v. 1. 1.
NATO (2001), XML in NATO
Tridien (2002), White Paper Enterprise Content Management, Amsterdam

43

Interne documenten van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheisdienst, 2001-2004
hier niet met auteur of titel genoemd.

Gesprekken, mei 2004
MIVD: Vertegenwoordigers van Afdeling Informatie Management, Afdeling Analyse en
Rapportage, Afdeling Contra Inlichtingen- en Veiligheid, Stafafdeling Productie, Sectie Osint,
Juridische Zaken
Rijksarchiefinspectie: Drs. M.A. van de Griek, inspecteur.

)
/

44

Gebruikte afkortingen

AAR - Afdeling Analyse & Rapportage
ABB- Archief Beheer en Bewaren, een deelproject van de MIVD
AC IV- Afdeling Contra Inlichtingen & Veiligheid
AIVD- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
ASP - Active Server Page
BDI - Bureau Documentaire Informatie
'}

j

BICES-Battlefield lnformation Colleetien and Exploitation System
CMS - Content Management System
CO - Centrale Organisatie
COl- Community of Interest
CRONOS - Crisis Response Operatiens in NATO Oparating Systems
DIS - Documentair Informatie Systeem
DoD - Department of Defense
DTD - Document Type Definition
HAP - Hoofdafdeling Productie
ISO - International Organization for Standardization

·.\

KMO - Krijgsmachtsdelen
LOCE - Linked Operational lntelligence Centers Europe
MCCIS - Maritime Cammand and Controllnformation System
MIVD- Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
NEN - Nederlands Normalisatie-instituut
ReMANO - Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid
RMS - Records Management Sytem
NATO - North Atlantic Treaty Organisation
NAVO- Noord Atlantische Verdrags Organisatie
NCO - National Contribution Data
OCR - Optical Character Recognition

45

Open Sesame - Open System Exchange for Singular Access & Metadata Exploitation
POF - Portable Document Format
PTP - Point to Point
SQL - Structured Query Language
STG - Staatsgeheim
XML - Extensible Markup Language

)

46

Bijlage 1. Metadata OpenSesame (BICES)
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Bijlage 2. Metadata DoD
DoD Directive 5015.2, "Department of Defense Records Management Program," March 6, 2000

Requirement

Table C2.T3. Record Metadata Components
Record
Structure
Data Collection
Metadata
Rêquired
Component

Reference/Comment

Record
ldentifiers.
Markings. and
Indicators
C2.T3.1.

Unique Record
ldentifier

Mandatory.
system
generated
(All)

Mandetory
(System
Generated. nat
editable)

C2.T3.2.

Supplemental
Marking List

Mandetory
(All)

Optional

)

Multiple Supplemental Markings
entry select ions shall be
supported (see DCID 6f6. DoD
Directive 5210.83, DoD 5400.7-R.
DoD Directive 5230.24. and DoD
5200.1-R (references (ac), (ad),
(ae). (af), and (ag))

Record
Descriptors
C2.T3.3.

Subject or Title

Mandetory
(All)

Mandetory

36 CFR 1234.22 (reference (ah))

C2.T3.4.

Media Type

Mandetory
(All)

Mandatory

RMTF (reference (z))

C2.T3.5.

Format

Mandetory
(All)

Mandetory

RMTF (reference (z))

Record Dates

)

C2.T3.6.

Date Filed

Mandetory
(All)

Mandatory
(System Date. not
editable)

RMTF (refen:~nce (z))

C2.T3.7.

Publication
Date

Mandetory
(All)

Mandetory

36 CFR 1234.22 (reference ah))

C2.T3.8.

Date Received

Mandato1y

Optional

C2.T3.9.

Authoror
Originetor

Mandatory
(All)

Mandetory

C2. T3.1 0.

Addressee(s)

l\·1andatory
(All)

Mandatoryfor
corres pon de nee

C2.T3.11.

Other
Addressee(s)

Mandetory
(All)

Mandatoryfor
corres pon de nee

E.O. 12958. DoD 5200.1-R. and 36
CFR 1234.22. references (c). (ag).
é'lnd (at1))

C2.T3.12.

Originati ng
Orgé'lnization

Mandatory
{All)

Mandatory

36 CFR 1234.22 (reference (ah))

Record People
and
Organizations
36 CFR 1234.22 (reference (ah))
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Table C2.T3. Record Metadata Components, continued
Requirement Record Metadata
Component

Structure

Data Collection
Required

Reference/Comment

Additional Metadata
C2.T3.13.

Location

Mandetory

Optional

RMTF (reference (z))

C2.T3.14.

Wal Record
Indicator

Mandatory

Optional

36 CFR 1236.20
(reference (ab))

C2.T3.15.

Vitel Record Review·
and Update Cycle
Period

Mandatory,
conditional on
Vital Record
Indicator

Mandatory.
conditionel on
Vital Record
Indicator

36 CFR 1236.20
(reference (ab))

C2.T3.16.

User-Defined Fields

Mandatoryi
Undefined

Optional

Multiple User-Defined
Fields shall be supported

)
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Bijlage 3. Metadata DoD Classified records
DoD Directive 5015.2, "Department of Defense Records Management Program," March 6, 2000
Table C4.T1. Classified Reoord Components
Requirement Component
Structure
Data Collection
Required ~ User
C4.T1.1.
Initia!
Mandetory
Marx:lst.ory. Opti::ln
Clanification
List is uaer
ex pa rx:labla and
mu&i include:

Raferenee
E.O. 12958: Sec. 1.1(d). Sec.1.3,
Sec. 1. 7 (a)(1) and (e): and DoD
5200 .1-R: Apperx:lix F (rekf'ence&
(c) and l,ag))

Confidentiel
Secrel
TopSecrel
No Markinga
C4.T1.2.

Currant

Mandetory

Claa~>ification

C4.T1.3.

Reason(s) Fcr
Claa&ification

Mandetory

C4.TI.4.

Cl a aailied By

Marx:lalay

C4.T1.5.

Derived From

Mandstory

C4.T1.6.

Declatö&ify On

Marx:latoryfur all
but reurialed
data or forrnerly
restrialed dara

)
C4.T1.7.

Classifying
Agency

Mandstory

Marx:latory. Opti::ln
Li1>t i1> user
ex pa rx:lable a nd
must include:
Confidentiel
Secret
TopSecrel
No Markinga
Mandstory

Marx:latory if no
data in Derived
From. otherwise
default
Marx:lalay if no
daia in Classified
By,otherwise
default
Mardst.ory. one of:
Exemption
Category
Date
Event
Date and Event
Mandetory

E.0.12958: Sec.1.1(d). Sec.1.3,
Sec. 1.7 (a)(1) and (e); and DoD
5200.1-R: Apperx:lix F (reference&
(c) and (ag))

E.O. 12958: Sec. 1.7/,a)(S): arx:l32
CFR 2001: Subsectien 2001.21
(a)(3) and Sub&eelion 2001.22/,c)
(referencetö (o) and (au))
E.O. 12958: Sec. 1.4 arx:l Sec.
1.7(a)(2)arx:l(3); and 32 CFR
2001.21(a~1) arx:l (2)(references
(c) and (au))
E.0.12958: Sec.2.1 arx:l2.2:arx:l
32 CFR 2001.22(a) arx:l (b)
(referencet; (a) and (a u))
E.O. 12958: Sec.1.6. Sec.
1.7(aX4):and 32 CFR 2001:
Sub~>ecti::ln 2001.21(a~4).(d),

and
(e) and Sub&ection 2001.22(d)
(refarencee (c) and (au))

E.O. 12958: Sec. 1.7(aX3) and 32
CFR 2001.21 (a)(2) (referenoee (c)
and (au))
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Table C4.T1. Clanified Record Components. continued
Requirement Component
Structure Data Collection
Reference
Required by User
Dcwngrading,
Re~iEWing. a nel
Regrading lnformation
C4.T1.8.
Downgrad e On
Mandatay Optional. One ct:
E.O. 12958: Sec. 3.1. 3.6,
and 3.7; and 32 CFR
Date
2001.54 (refa-ence& (c) a nel
(au))
Event
Da kt and Event
C4.T1.9.
Downgrad e I nlitructions Mandala'y Mandatcryifthe
Downgrad e On field
is popuialed
C4.T1.10.
Re'oiewed 01
E.O. 12958, Part3 end 32
Mandala)' Oj:tional
CFR 2001: Subpart E
(referencet. (c) end (au))
C4.T1.11.
Re~iewed By
Mandala)' r.tandalayifthe
E.O. 12958, Part3 end ?.2
Re'oiewed On field i~; CFR 2001: Subpart E
populated
(refEorences (c)and (au))
C4.T1.12.
Downgraded On
E.O. 129S8,d Part3 and 32
Mandatay OjXional
CFR 2001: Subpart E
(referenaes (c)and (au))
C4.T1.13.
Downgraded By
Mandstory ll.landalayifthe
E.O. 12958. Part?. and 32
Downgraded On field CFR 2001: Subpart E
(referenaes (a)and (au))
is popuialed
C4.T1.14.
DEoclanified Cn
Mandalcry OjXional
E.O. 12958. Part?. and 32
CFR 2001: Subpart E
( raferences (o) and (au))
C4.T1.15.
Decla&&ified By
Mandalcry Mandalayifthe
E.O. 12958, Part 3 and 32
Declas&ified On field CFR 2001: SubpenE
(referenau (c)and (au))
is popuialed
Upgraded On
C4.T1.16.
Mandalcry Oj:tional
C4.T1.17.
Reason(s) for Upgrade Mandalay Mandatcryifthe
Upgraded On field i&
populated
C4.T1.18.
Upgraded By
Mandalcry Mandalcryifthe
Upgraded On field is
populated

)
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Bijlage 4. Lopende overheidsprojecten
Lopende overheidsprojecten op basis van literatuuronderzoek.

Nederland
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

)

In de tweede helft van 2002 heeft de Archiefschool in opdracht van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot de
archivering van websites. De achtergrond van deze opdracht was dat het ministerie zich
afvroeg of de Archiefwet van toepassing is op websites. En als dat inderdaad het geval is, hoe
moeten websites dan geselecteerd en bewaard worden?
Het rapport van de Archiefschool, getiteld Blijvend beschikbaar, is, vergezeld van een
implementatieadvies, in het voorjaar van 2003 gereed gekomen. De conclusie van het
onderzoek is dat websites archief kunnen bevatten en genereren en dat daarom in ieder geval
artikel 3 van de Archiefwet op dat archief van toepassing is. Websites maken onderdeel uit
van werkprocessen en de selectie van website-archief vindt op dezelfde manier plaats als de
selectie van andere aan die werkprocessen gebonden archiefbescheiden. Blijvend
beschikbaar gaat uitgebreid in op de soorten werkprocessen waarin websites een rol kunnen
spelen, op de functies die websites binnen die processen kunnen vervullen en op de soorten
archiefbescheiden die in websites voorkomen. Verder biedt het rapport een overzicht van
website-archiveringsprojecten in binnen- en buitenland en bespreekt het de verschillende
archiveringsstrategieën in relatie tot het website-profiel en de eisen van de Archiefwet
Het implementatieadvies bevat een stappenplan dat leidt tot onderbrenging van websites in
een archiveringsregime. Het voert van de ontwikkeling van beleid, archiveringsstrategie en
ontwerprichtlijnen tot het daadwerkelijk archiveren van websites. Het stappenplan is gericht op
het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar kan naar onze mening ook heel goed
toegepast worden bij andere organisaties. (Rijksarchiefinspectie, 2002).
Gemeentearchief Amsterdam

)

In juni 2003 is het onderzoek "Het archiveren van websites in de gemeente Amsterdam"
gepubliceerd. Het Gemeentearchief Amsterdam (GAA) wil het archiveren van websites van
die diensten en stadsdelen op de agenda zetten, evenals het verwerven en archiveren van
andere websites die van belang zijn voor kennis over Amsterdam.
Welke websites archiveren:
• Alle websites van diensten en stadsdelen zijn archiefbescheiden die vallen onder de werking
van de Archiefwet Alle websites komen dus in aanmerking voor (tijdelijke of permanente)
archivering.
• Er zijn verschillende redenen om te overwegen een website, als die de authentieke bron is,
permanent te archiveren:
• van belang voor de reconstructie van gemeentelijk beleid;
• rol in een gemeentelijk proces (bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, het uitvoeren
van een werk, het informeren van burgers over beleid);
• van belang voor de verantwoording;
• van historisch belang voor de gemeente Amsterdam.
• Diensten en stadsdelen zullen hun websites moeten opnemen op hun selectielijsten, zodat
ze worden opgenomen in de normale routine die geldt voor digitale documenten.
Techniek van het beheer:
·Diensten en stadsdelen kunnen, als hun websites dynamisch zijn, het beste
'momentopnames' archiveren. Die momentopnames moeten naar elkaar verwijzen zodat
dubbele fysieke bewaring van bestanden wordt voorkomen.
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• De diensten en stadsdelen moeten zelf bepalen hoe ze een archiefexemplaar van hun
websites maken.
• De diensten en stadsdelen moeten hun gearchiveerde websites van voldoende toepasselijke
metadata voorzien. Het GAA ontwerpt een voorbeeld van een registratieformulier voor die
metadata.
• De diensten en stadsdelen moeten hun gearchiveerde websites bij voorkeur opslaan als xml
met metadata.
·Voor het opslaan in xml moet een duidelijke procedure komen, zodat zeker is dat de xmlbestanden op integere wijze tot stand zijn gekomen. Het GAA moet een nadrukkelijke bijdrage
leveren aan het opstellen van die procedure.
• Het archief van websites moet, als onderdeel van het digitaal archief, een aparte plaats op
het netwerk van de diensten en stadsdelen krijgen.
• Het GAA moet de weberawier HTTrack inzetten voor het archiveren van websites via internet
('buitenom'). Het gaat in dit geval om websites waarvan geen stadsdeel of dienst de
archiefvormer is, maar het betreft particuliere archiefvormers of zelfstandige
informatiebronnen. Deze websites kunnen, omdat de Archiefwet er niet voor geldt, als html
worden opgeslagen.

Digitale Archivering in Vlaamse Stadsinstellingen en Diensten (DAVID)

)

Boudrez (2002): Al vroeg zag men de noodzaak in om de informatie op het internet te
archiveren. Zo stelt men vast dat aan websites een module "archieF wordt toegevoegd waar
de vorige versies nog steeds online beschikbaar zijn of dat verouderde webpagina's gewoon
actief blijven en van een banner "gearchiveerd" worden voorzien. Dit zijn echter losse
initiatieven van webdesigners of content managers die om één of andere reden oudere
versies van webpagina's verder raadpleegbaar willen houden. Dit rapport belicht de
mogelijkheden voor het archiveren van websites en de aandachtspunten waarmee men
rekening moet houden. In het eerste hoofdstuk wordt het Internet, het World Wide Web, de
architectuur en de evolutie van websites toegelicht. Wie voldoende vertrouwd is met de elientserverinteracties en de architectuur van websites kan dit overslaan. Na het belang van het
archiveren van websites komt vervolgens de digitale archiveringsstrategie aan bod.
Aangezien niet alleen archiefdiensten en -instellingen maar ook bibliotheken en
documentatiecentra op dit terrein actief zijn, wordt dit zo ruim en zo algemeen mogelijk
benaderd.
Tenslotte gaan we na hoe het gesteld is met de aanwezigheid van de Vlaamse overheden op
het Internet en bekijken we de plannen van de federale overheid met betrekking tot de
ontwikkeling van elektronische identiteitskaart voor iedere burger. De introductie van deze
kaart in de loop van 2003 zal de ontwikkeling van e-government ongetwijfeld ten goede
komen. Het probleem van het archiveren van overheidswebsites zal zich vanaf dan nog meer
opdringen. Met dit rapport willen we hierop anticiperen. Sofie Van den Eynde schreef het
juridisch gedeelte van dit rapport. Filip Boudrez nam de digitale archivering voor zijn rekening.
Boudrez (2003): Bij de archivering van websites wordt XML als metadataformaat gebruikt. De
beschrijving van de gearchiveerde websites wordt in een XML-document gearchiveerd. Het
stadsarchief ontwikkelde hiervoor een modeldocument in MS Excel 97/2000 dat door de
archiefvormer en de archivaris gezamenlijk wordt ingevuld. Opnieuw op basis van een VBAmacro worden de metadata in de vorm van een XML-document weggeschreven. Voor deze
omzetting kan evengoed een commercieel migratietooi worden gebruikt, maar een zelf
geschreven VBA-macro biedt het voordeel dat de websites metadata onmiddellijk in hun
vastgelegd XML-documentmodel worden bewaard.

Groot-Brittannië
UK Central Government
UK Central Government Web Archive (datum onbekend): De UK Central Government Web
Archive is een selectieve verzameling van Britse overheidswebsites, gearchiveerd sinds
augustus 2003, ontwikkeld door de National Archives van het Verenigd Koninkrijk en gebruik
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makend van "the Internet Archive". Het World Wide Web wordt steeds meer een belangrijke
manier van interactie tussen de overheid, burgers en bedrijven, en de National Archives heeft
de verantwoordelijkheid websites te verzamelen en te bewaren als bewijs van de
veranderende aard van deze interactie. De Modernising Government White Paper stelt dat
alle overheidsdiensten voor burgers en bedrijven online beschikbaar moeten zijn in 2005.
Een recente studie toonde aan dat er momenteel ongeveer 2.500 aparte Britse
overheidswebsites bestaan. Dit project is gestart als onderdeel van de voortdurende
ontwikkeling van een webarchiveringsstrategie van de National Archives. 51 websites zijn
zorgvuldig gekozen als een representatief voorbeeld van het gehele Britse
overheidswebdomein, en zijn geselecteerd in overeenstemming met criteria die de algemene
functies van de overheid reflecteren. Een aantal departementen en diensten werden
vervolgens uitgekozen die representatief zijn voor ieder van deze functies.
Office of the e-Envoy (2004): De websites worden verzameld door middel van speciaal
ontworpen erawier software, die iedere pagina van de site ophaalt en bewaard. Dit proces
heet 'harvesting'. De sites worden gecatalogiseerd en bewaard in een format dat ontwikkeld is
door de Internet Archive, en dit kan worden bekeken met behulp van hun Wayback Machine
software. Dit geeft toegang tot de Internet Archive's verzamelingen: gebruikers voeren de URL
van de website in die ze willen bekijken, en selecteren vervolgens de datum van de
beschikbare gearchiveerde versies. De websites kunnen worden geharvest tijdens variërende
intervallen, om zo flexibel mogelijk te zijn en te reageren op veranderende omstandigheden.
Op dit moment worden sommige websites wekelijks geharvest, en andere websites iedere 6
maanden. Volgens de UK Central Government Web Archive (datum onbekend) worden
hiervan 5 websites van het Ministerie van Defensie geharvest. De website van de Security
Services (MIS} worden iedere 6 maanden geharvest.
De Internet Archive geeft kopieën van de verzamelde websites aan de National Archives, voor
bewaring in het Digital Preservalion Department
Wat is het Internet Archive? Het Internet Archive is een non-profit organisatie die opgericht is
om een Internet bibliotheek te bouwen, met als doel het bieden van continue toegang voor
onderzoekers, historici en wetenschappers tot historische collecties die alleen digitaal
bestaan. De Internet Archive harvest het World Wide Web sinds 1996 en bevat meer dan 100
terabyte aan data en de collectie groeit met 12 terabyte per maand.
We bekijken ook het potentieel van technologieën om een bredere bewaarmethode voor
belangrijke websitecontent te vinden in samenwerking met een consortium bestaande uit de
British Library en The Wellcome Trust. Web 'harvesting' is een client-side activiteit die HTML
oppakt en andere eenvoudige objecten van het web. Het heeft de mogelijkheid de toplevels
van websites (van het gespecificeerde home domein naar beneden) op te slaan en deze
content onafhankelijk te maken van de webserver. Het heeft niet de mogelijkheid databases
op te slaan of andere actieve content ('deep web'} of enige andere server side objecten. Het
heeft het voordeel dat het geautomatiseerd is, kosten-effectief en de mogelijkheid beidt grote
hoeveelheden content van de betrokken sites te omvatten. Daarbij worden interne links van
geharveste content gereset, als onderdeel van het harvesting-proces.
De National Archives bekijkt in hoeverre het mogelijk is op een andere manier websites te
archiveren. Deze andere manieren, inclusief het verbeteren van de capaciteit van content
management systemen om robuuste bestanden op te slaan, zullen in het algemeen aan de
server side opereren. Dit heeft het potentieel om op een efficiënte wijze sommige sites te
archiveren wanneer dit kritisch is (inclusief active objects). (Office of the e-Envoy, 2004).
Australië·
Australian Government I National Archives of Australia
De Australische National Archives leidt het overheidsbeleid tot websitearchivering. Hun
richtlijnen richten zich op de status en het management van de Commonwealth Government
websites en andere online bronnen zoals Commonwealth stukken. Het beleid richt zich op:
•
•
•

openbare websites;
virtual private networks (VPNs};
extranets;
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•
•

intranets; en
individuele web-based bronnen (diensten en publicaties).

Het beleid is van toepassing op alle Commonwealth organisaties die onder de Archives Act
1983 vallen en die:
•
•
•

Een openbare website, intra net, extranet of virtual private netwerk onderhouden,
Het internet gebruiken om diensten en producten aan te bieden aan het publiek; en/of
Zaken doen via het internet.

Het doel van het beleid is om duidelijke richtlijnen te bieden aan Commonwealth diensten en
ze te helpen hun interne processen te maken om web-based archiefstukken te creëren, te
managen en te bewaren, voor zoland die archiefstukken waarde hebben. Het beleid moet
diensten helpen een intern beleid en procedures te maken voor het bewaren van web-based
archiefstukken om zo te voldoen aan hun aansprakelijkheidseisen en verwachtingen van de
samenleving. Het moet ook diensten er toe in staat stellen aan de wettelijke eisen te voldoen
voor het bewaren en opslaan van archiefstukken onder de Archives Act 1983.
Er is geen algemene oplossing voor het creëren en bewaren van archiefstukken van
webbased documenten. De beste optie hangt af van het resultaat van een analyse van de
bijzondere omstandigheden. ledere dienst moet een aantal factoren onderzoeken, waaronder:
Het type webbased activiteit-information dessaminatien of transactie of beide;
De complexiteit, diversiteit of veranderingen van de webbased activiteit;
De frequentie en regelmatigheid van wijzigingen van de webbased activiteit;
De frequentie van uitdagingen van de validiteit van de informatie op de website;
Het risiconiveau en de publieke zichtbaarheid van de dienst;
De archiefeisen van de dienst;
De technologische omgeving van de dienst; en
Welke mogelijkheden de dienst beschikbaar heeft.
De meest toepasselijke archiveringsstrategie is waarschijnlijk een combinatie van
mogelijkheden. Bijvoorbeeld, het nemen van een regelmatig snapshot van de site, het
bijhouden van een log van iedere wijziging die gemaakt wordt en het bijhouden van een log
van transacties. Zorgvuldige beoordeling van de voor- en nadelen van iedere aanpak, samen
met andere praktische overwegingen zoals haalbaarheid en kosten-baten analyse, zullen
bepalen welke keuze wordt gemaakt. Welke rationele overwegingen worden gemaakt ten
aanzien van een bepaalde aanpak, zal moeten worden gedocumenteerd.
(Nation al Archives of Austral ia, 2001 ).
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