
 

 

 

Digitale informatie voor de eeuwigheid 

Het RAR was als eerste ED3-compliant voor zijn eDepot. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat is een 

eDepot? We vroegen het aan Léon Masselink, adviseur digitale ontwikkeling bij het RAR. 

 

Wat is een eDepot en wat is ED3? 

“Een eDepot is een digitale kluis voor de eeuwigheid. Digitale informatie van de overheid wordt erin 

opgeslagen en beschikbaar gesteld voor iedereen. ED3 is een onafhankelijk keurmerk voor de kwaliteit van 

eDepots. ED3 staat voor Eisen Duurzaam Digitaal Depot.“ 

 

Wat is er moeilijk aan digitaal opslaan? Je uploadt toch gewoon de informatie en klaar? 

“Dat uploaden is ook niet zo moeilijk. Maar ook digitale bestanden kunnen kapot gaan en bovendien staan de 

technische ontwikkelingen niet stil. Een bestandsformaat dat iedereen kan openen en lezen, is over 100 jaar 

misschien helemaal niet meer in gebruik. Vergelijk het met muziek die je in de jaren ‘80 op een cassettebandje 

hebt opgenomen. Er zijn niet zo heel veel mensen meer die nog een cassettespeler hebben en die muziek 

kunnen afspelen. Het echte werk begint bij een eDepot pas ná het opslaan. We moeten continu de kwaliteit 

controleren en waar nodig herstellen. En we moeten steeds kijken of de bestanden nog passen bij de techniek 

van dat moment. Deels is dit geautomatiseerd, deels is het mensenwerk.“ 

 

Hebben we echt zo’n digitaal archief nodig?  

“Ja, dat hebben we echt nodig. In de Archiefwet staat dat overheden hun informatie moeten bewaren. Er staat 

ook in hoe lang ze dat moeten doen en wat wel en wat niet openbaar moet zijn. Die wet geldt ook voor digitale 

informatie. De overheid bewaarde vroeger alles op papier in fysieke depots en na een tijdje gingen die 

papieren naar het archief, waar het dan voor altijd werd bewaard en in te zien was.  

De laatste jaren bewaart de overheid steeds meer informatie alleen maar digitaal. Burgers communiceren ook 

steeds vaker digitaal met de overheid. Denk hierbij aan de Berichtenbox en e-mail. Dus moest er een oplossing 

komen voor deze digitale informatie: een eDepot. Bovendien is het superhandig dat je de informatie die je 

zoekt, bijvoorbeeld een bouwtekening van je huis of informatie over je voorouders, makkelijk en snel via 

internet in het eDepot kunt opzoeken.”   



 

 

 

 

Serverroom voor opslag van digitale informatie 

 

Depot voor opslag van papieren informatie 


