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Term Omschrijving 
Applicatiebeheer  Functie verantwoordelijk voor het in standhouden van de 

programmatuur waarmee de functionaliteit van een applicatie wordt 
gerealiseerd op basis van aanwijzingen van het functioneel beheer. 
Wordt ook wel technisch applicatiebeheer genoemd. 

Applicatiebeheer  Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de 
archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de 
archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het 
beschikbaar stellen daarvan. 

Archiefbewaarplaats  Archiefdepot of geheel van archiefdepots gebouwd en ingericht voor 
de blijvende bewaring van archiefbescheiden. 

Archieffunctie De archieffunctie in een organisatie is het geheel van activiteiten en 
functionaliteiten dat die organisatie in staat stelt; 

• archiefbescheiden te gebruiken,  
• zich op basis van deze archiefbescheiden te verantwoorden voor 

haar handelen en  in overeenstemming met de wet om te gaan met 
materiaal met cultureel-historische waarde.  

Archiefruimte Een ruimte bestemd of aangewezen voor de bewaring van 
archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging. (Archiefwet 
artikel 1 sub e). 

Archiefstuk Een informatieobject dat is opgenomen in het archiefsysteem. 

Archiefsysteem  Informatiesysteem in de zin van geheel van normen, plannen, 
procedures en activiteiten waarmee een organisatie haar archieffunctie 
vorm geeft. Wordt ook wel archiveringssysteem genoemd.  

Architectuur  Beschrijving van de samenhangende structuur van de 
informatievoorziening, de daarmee te ondersteunen bedrijfsomgeving 
en de benodigde technische componenten.  

Archiveren  Het tijdens de uitvoering van een proces, project of andere activiteit 
voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare 
vorm vastleggen van informatie met bijbehorende context, 
opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten, op een manier dat het 
gebruik, beheer en voortbestaan daarvan aantoonbaar is verzekerd 
gedurende de bewaartermijn die recht doet aan de bewaarbelangen.  

Archiveringssysteem  Zie: Archiefsysteem. 

Authenticiteit  Is de mate waarin de weergaven van gegevens de juiste 
oorspronkelijke vorm en inhoud bevatten van het afgebeelde deel van 
de realiteit.  

Beheershandeling  Activiteit uitgevoerd in het kader van het informatiebeheer die 
ingrijpende en soms onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de 
betrokken gegevens. Voorbeelden zijn vernietiging en vervanging 
(substitutie, conversie, migratie).  



 

Digitale bewaarplaats  Geheel van programmatuur en apparatuur bedoeld voor de opslag 
van langdurig te bewaren digitale archiefbescheiden conform 
wettelijke vereisten, gelokaliseerd binnen de Europese economische 
ruimte (ERR).  

Document  Vastgelegde informatie ongeacht vorm of medium, dat als eenheid 
kan worden behandeld.  

Documentaire 
informatievoorziening  

Zie: Records management. 

E-depot  Het geheel van ruimten, apparatuur, programmatuur en procedures 
waarmee een dienst in staat is digitale informatie te beheren en dat 
voldoet aan de eisen van ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal depot).  

Firewall Om de data te beveiligen tegen ongewenste indringers wordt de 
toegangsbeveiliging verzorgd door een statefull firewall. 
 

Functioneel beheer  Het beheerdomein dat verantwoordelijk is voor de instandhouding van 
de functionaliteit van de informatievoorziening en de 
informatiesystemen, waarbij functioneel beheer tevens de 
opdrachtgeversrol vervult naar applicatiebeheer en technisch beheer.  

Wordt ook wel functioneel applicatiebeheer genoemd. 

Functioneel- en 
applicatiebeheer  

Zie Functioneel beheer en Applicatiebeheer. 

Gegevensbeheer  Het onderhouden, bewaken en controleren van de kwaliteit van 
vastgelegde feiten en vast te leggen feiten in basisadministraties en 
kernadministraties, met de volgende randvoorwaarden: 
eenduidigheid, betrouwbaarheid en volledigheid.  

Informatiebeheer  De informatievoorziening en het beheer van de archiefbescheiden. Dit 
is een containerbegrip. Het omvat het procedurele en middelenaspect 
('informatievoorziening') en de inhoudelijke aspecten, i.c. de 'dingen' 
die worden beheerd ('archiefbescheiden').  

Informatiemodel  Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een 
bepaald domein.  

Informatieobject  Geheel van gegevens met een eigen identiteit. Bijvoorbeeld een 
document of een register.  

Informatievoorziening  Het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het 
beheer van informatiesystemen.  

Kernadministratie  Een door een overheidsorganisatie zelf vastgestelde registratie van 
gegevens die noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van die 
overheidsinstantie.  

KPI  Key Performance Indicator. 



 

Monitoring Alle componenten worden 24x7 bewaakt door middel van een 
opensource monitoring tool. 

Openbaarheid  Beschikbaarheid van gegevens zonder enige restrictie op de 
raadpleging of het gebruik. Restricties zijn mogelijk op grond van: 

• Vertrouwelijkheid. 
• Bescherming persoonlijke levenssfeer (privacy). 
• Bescherming van rechten van derden (intellectueel eigendom). 

Proxy Door gebruik te maken van een reverse proxy wordt een extra 
beveiligingslaag gecreëerd, waarmee tevens load balancing van het 
dataverkeer wordt uitgevoerd. 

Records continuum  Het concept dat een archief of onderdelen daarvan in de tijd 
verschillende belangen voor verschillende belangengroepen kunnen 
dienen (al dan niet gelijktijdig) en daartoe voortdurend betrouwbaar 
archiefbeheer behoeven, ongeacht wie dat uitvoert.  

Record Keeping 
System  

(RKS) Zie: Archiefsysteem. 

Records 
management  

(RM) Een verzameling van activiteiten en werkzaamheden die 
samengevat kan worden met de term ‘archieffunctie’  
Zie: Documentaire informatievoorziening. 

Replicatie Om een hoge beschikbaarheid te garanderen worden van data meer 
replica’s opgeslagen. Deze replica’s worden verdeeld over twee 
geografisch van elkaar gescheiden, datacenter locaties. De 
datacenters zijn ISO27001 (beveiliging) gecertificeerd. 

Secure access Toegang tot de data wordt gerealiseerd met behulp van 
toegangscontrole op basis van loginnaam en wachtwoord. Alle 
communicatie geschiedt standaard via SSL versleuteling. Integriteit van 
de data wordt gewaarborgd door een Write Once Read Many (WORM) 
opslag, waarbij tevens gebruik kan worden gemaakt van huidige 
cryptografie zoals md5, sha256, sha384 en sha512. 

Technisch 
applicatiebeheer  

Zie: Applicatiebeheer. 

Technisch beheer  Functie verantwoordelijk voor het instandhouden van operationele 
systemen, dat wil zeggen zowel apparatuur als programmatuur, 
gegevensverzamelingen die daarbij gebruikt moeten worden en 
communicatiemiddelen.  

Verwerking van 
gegevens  

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 
gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of 
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met 
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 
vernietigen van gegevens.  

 


