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Managementsamenvatting 
 
De opgave 
Openbare videoverslagen van vergaderingen van vertegenwoordigende organen, zoals gemeenteraden 
en Provinciale Staten, zijn binnen de overheid sinds enige jaren gemeengoed geworden. Daarmee is 
een belangrijke stap gezet richting openbaarheid van bestuur. Deze videoverslagen (ook wel 
videotulen genoemd) komen op grond van de Archiefwet echter ook in aanmerking voor blijvende 
bewaring. Dat roept de vraag op hoe de duurzame toegankelijkheid van deze videoverslagen kan 
worden geregeld.  
Decentrale overheden zullen stappen moeten zetten om ook audiovisuele informatie in de tijd 
toegankelijk en herbruikbaar te houden. Daarbij moet worden bedacht dat digitale informatie – want 
daar gaat het hier om - anders dan papier zonder specifieke voorzorgen later niet meer vindbaar of 
toegankelijk is.  
Het omgekeerde geldt echter ook: als overheden van begin af aan rekening houden met eisen van 
duurzame toegankelijkheid van videoverslagen, dan wordt daarmee ook een randvoorwaarde vervuld 
voor een efficiënte en optimale realisering van het uiteindelijke belang: een grotere betrokkenheid bij 
het lokale democratische proces en versterking van de transparantie en betrouwbaarheid van het 
bestuur, nu en in de toekomst. 
 
Doel van het rapport 
De praktijk van het duurzaam toegankelijk maken en houden van videoverslagen is momenteel nog 
niet uitgekristalliseerd. Het is een complexe materie, met juridische, technische, inhoudelijke en 
organisatorische aspecten. Dat neemt niet weg dat juist nu al belangrijke aanbevelingen kunnen 
worden gegeven voor de aanpak van duurzame toegankelijkheid van videotulen. Daar wil dit rapport 
in voorzien.  
De aanbevelingen zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het proces van duurzaam toegankelijk maken 
en houden: griffiers, archivarissen, andere informatieprofessionals en leveranciers. Het rapport wil 
naast inhoudelijke aanbevelingen ook een praktische aanpak bieden. Hiervoor is een stappenplan 
ontwikkeld, dat griffie en gemeente kunnen gebruiken bij hun keuzes rond duurzame toegankelijkheid 
van ‘videotulen’. 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat stappenplan en aanbevelingen vanaf nu in de praktijk worden 
geïmplementeerd.  
 
Inhoud van het rapport 
In het stappenplan (hoofdstuk 3) is aandacht voor de verschillende verantwoordelijkheden en rollen 
met betrekking tot videoverslagen. Het biedt een overzicht van stakeholders, functies en systemen. 
Het stappenplan gaat uit van een projectmatige aanpak, waarbij gestreefd wordt naar heldere keuzes 
en goede afspraken tussen betrokken partijen. Het is voor de komende jaren van belang deze 
theoretische ‘best practice’ te beproeven in pilots.  
 
De belangrijkste aanbevelingen en handvatten zijn per hoofdstuk (H) de volgende. 
 

• Blijvende bewaring (H 2). In een eerder rapport van de Vereniging van Griffiers (‘Videotulen 
voor de eeuwigheid’, 2013) is vanuit het gezichtspunt van de Archiefwet overtuigend betoogd 
dat videotulen als archiefbescheiden blijvend moeten worden bewaard. In vervolg daarop 
levert dit rapport handvatten en argumenten voor een ‘goed gesprek’ met bestuurders en 
budgethouders over de verplichting tot en de baten van blijvende bewaring. Aanbevolen wordt 
het videoverslag blijvend te bewaren en dus duurzaam toegankelijk te houden. Voor een 
financiële business case is het momenteel nog te vroeg: er zijn wat betreft de beheerkosten 
op lange termijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. 
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• Contracten (H 4). Het maken en beschikbaar stellen van videotulen wordt door decentrale 
overheden uitbesteed aan private partijen. Sommige contractuele bepalingen omtrent 
eigendom en overdracht kunnen fungeren als geduchte hinderpaal voor het realiseren van 
duurzame toegankelijkheid. Aanbevolen wordt contracten met het oog daarop anders vorm te 
geven. 

• Metadatering (H 5). Voor het duurzaam beheren van videoverslagen is het noodzakelijk dat 
deze vanaf creatie zijn voorzien van de juiste metadata. Alleen zo kan het materiaal zonder 
verlies van betekenis en context door de tijd heen worden beheerd en ontsloten, onafhankelijk 
van de systemen en voorzieningen waarbinnen de verslagen beschikbaar zijn. Voor 
metadatering van digitale informatie van decentrale overheden is sinds enige jaren een 
landelijke standaard beschikbaar: het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden 
(TMLO). Het is van belang deze standaard ook te implementeren voor videoverslagen. Over de 
implementatie van TMLO op audiovisuele verslagen zullen concrete afspraken gemaakt 
moeten worden tussen alle spelers op het gebied van archivering. In het rapport wordt 
aangegeven welke aanpak daarvoor de voorkeur heeft. 

• Opslagformaten (H 6). Video-opslag moet plaatsvinden in een kwaliteit die enerzijds recht 
doet aan het gebruiksdoel en anderzijds duurzame opslag mogelijk maakt, zonder onnodige of 
dure conversies. Dit hoofdstuk geeft zowel technische aanbevelingen (voorkeursformaten) als 
tips voor afstemming met betrokken partijen (leveranciers van videotulen en 
archiefinstellingen).  

• Beheer op termijn (H 7). Hierbij wordt ingegaan op de overdracht van videotulen vanuit een 
raadsinformatiesysteem naar een digitale archiefomgeving (e-depot), al dan niet met een 
tussenfase via beheer in een Document Management Systeem (DMS) of Records Management 
Applicatie (RMA). Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de verschillende opties en de 
overwegingen voor een keuze daarin. Tot besluit wordt een ‘stip op de horizon’ gezet: de 
oproep tot een nieuw ontwerp voor duurzame, open raadsinformatie.  
 

 
Visie en urgentie 
Videotulen zijn een onderdeel van de digitale overheidsinformatie. En goed digitaal informatiebeheer 
vereist dat archivering ‘by design’ wordt geregeld. Alleen als we reeds bij de inrichting van processen, 
systemen en voorzieningen rekening houden met duurzame toegankelijkheid, kan deze zonder 
torenhoge kosten of onevenredige inspanningen achteraf worden gerealiseerd. De aanbevelingen en 
opties in dit rapport zijn door dit inzicht ingegeven: regel zaken zoveel mogelijk vooraf en niet tijdens 
de rit of achteraf.  
 
Een tweede notie is dat ‘proceseigenaren’ zoals griffiers deze opgave voor wat betreft raadsinformatie 
nu snel moeten gaan agenderen binnen hun organisatie. Afwachten is geen optie. In de nabije 
toekomst zijn e-depots een feit, en de nu gecreëerde overheidsinformatie zal daar uiteindelijk 
terechtkomen. Dat vraagt nu om daadkracht, van gemeenten, griffie en archiefinstellingen. En van 
leveranciers: in gezamenlijkheid dient een volwaardige oplossing gevonden te worden die recht doet 
aan het belang van duurzame open en toegankelijke overheidsinformatie.  
 
Juist door nu samen stappen te zetten is winst te boeken. Als we dat niet doen, lopen we het reële 
risico waardevolle informatie te verliezen. Archief2020 pleit dan ook voor vervolgpilots bij 
afzonderlijke of samenwerkende overheden, waarin conclusies en aanbevelingen uit dit rapport in 
samenhang worden benut en toegepast, zodat zich daaruit best practices kunnen ontwikkelen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Veel besturen van gemeenten, provincies en waterschappen zenden hun vergaderingen tegenwoordig 
live uit in video of zijn van plan dat te gaan doen. Redenen hiervoor zijn: 
• Het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur, doordat de 

toegankelijkheid van de raadsinformatie laagdrempeliger wordt. 
• De relatief lage, initiële, kosten voor het uitzenden en aanbieden van de vergaderingen via de 

website van leveranciers van videoverslaglegging.  
• De uitgebreide, aanvullende dienstverlening die leveranciers bieden, zoals het leveren van de 

notulen en het doorzoekbaar maken en opslaan van de video’s én de vergaderdocumenten. 
 
Het is duidelijk dat dit voor gemeenteraden, Provinciale Staten of waterschappen voordelen biedt. Het 
kan de griffie (bij gemeente en provincie) of de afdeling bestuursondersteuning (bij waterschappen) 
ontzorgen op het gebied van verslaglegging én het biedt de politiek een videoplatform richting 
burgers, belangenorganisaties en bedrijfsleven. Videoverslaglegging sluit ook aan bij de huidige ict-
mogelijkheden en trends in de samenleving: video is snel te delen en behoeft in beginsel geen nadere 
uitleg, immers “what you see is what you get”. Videoverslagen vormen daarmee een moderne en 
laagdrempelige informatievoorziening – voor burgers en overheden onderling.  
 
De snelle overgang van geschreven verslagen naar videoverslaglegging is mogelijk gemaakt doordat 
leveranciers in betrekkelijk korte tijd de hierboven genoemde dienstverlening hebben ontwikkeld en 
aangeboden. Bij het omarmen daarvan is door griffies en gemeenten vooral gekeken naar de 
voordelen op korte termijn. Er is aanvankelijk niet stilgestaan bij de vraag hoe om te gaan met 
videoverslagen (en raadsinformatiesystemen in het algemeen) op de langere termijn. Deze dimensie 
is in beeld gekomen toen de Vereniging van Griffiers na contacten met archiefinspecteurs zich begon 
te realiseren dat videoverslagen als archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet moeten worden 
beschouwd. 
  
In het rapport Videotulen voor de eeuwigheid (Vereniging van Griffiers, 2013) zijn de consequenties 
van deze notie indringend aan bod gekomen. Met als belangrijkste conclusie dat videotulen  
archiefbescheiden zijn, die op grond van de Archiefwet na hooguit 20 jaar in ‘goede, geordende en 
toegankelijke staat’ dienen te worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats, om daar ‘voor de 
eeuwigheid’ te worden bewaard en beschikbaar gesteld. 
 
Deze conclusie leidt wel tot nieuwe vragen. Want als videotulen blijvend bewaard moeten worden, wat 
moet daarvoor worden geregeld, wie moet dat dan gaan doen, en vooral ook hoe, wanneer en waar? 
Daarover zullen afspraken gemaakt moeten worden, afspraken waarmee duurzame opslag en 
toegankelijkheid een feit wordt. Dit rapport stelt deze vragen aan de orde en geeft aanbevelingen, 
handvatten, opties en een praktisch stappenplan voor griffiers. 
 
Vragen 
Veel van die nieuwe vragen komen heel direct aan bod in enkele pilot-projecten van griffies, 
gemeenten en archiefinstellingen samen, deels uitgevoerd onder de vlag van het programma Archief 
20201. In deze projecten is en wordt geprobeerd oplossingen te vinden voor de praktische problemen 
bij het archiveren van de videoverslagen. Zo zijn er vragen met betrekking tot metadatering en zijn er 
onzekerheden rond het extern bewaren van vergaderinformatie. Want: wanneer een leverancier van 
videotulen deze zelf bewaart, is blijvende toegankelijkheid dan wel echt gewaarborgd? Strikte regels 
en heldere interpretaties ontbreken nog vaak op dit - deels onontgonnen - gebied.  

                                                
1 Dit betreft de pilot Schiedam, Delft en Nootdorp en de pilot Den Helder. Zie: www.archief2020.nl 
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Urgentie 
De vragen rond duurzame toegankelijkheid van videotulen zijn bijzonder relevant in relatie tot drie 
actuele en verstrekkende ontwikkelingen. 
 
Ten eerste moeten overheidsorganisaties stappen moeten zetten op het gebied van open data. Ten 
tijde van de doorbraak van de videoverslaglegging op basis van commerciële dienstverlening was er 
voor het aspect open data al even weinig oog als voor het aspect duurzame toegankelijkheid.2 
Intussen is het zonneklaar dat raadsinformatie in het algemeen en videoverslagen in het bijzonder aan 
eisen van nieuwe (en aanstaande) wetgeving rond hergebruik en open overheid moeten gaan voldoen 
– ook dit ter versterking van de (lokale) democratie. Het ‘regelen’ van de duurzame toegankelijkheid 
van videotulen schept tevens voorwaarden voor het (op termijn) kunnen aanbieden van 
videoverslagen als open data. Denk hierbij aan het gebruik van open standaarden en de toepassing 
van gestandaardiseerde metadatering. 
 
Ten tweede raakt het vraagstuk van de duurzame toegankelijkheid van videotulen direct aan het 
probleem van de dreigende ‘digitale dementie’ van de overheid, die de laatste jaren meer en meer 
(ook bestuurlijke en politieke) aandacht krijgt3. Digitale dementie valt alleen te voorkomen door 
archivering ‘by design’, oftewel: door al bij de creatie van de informatie voorzieningen te treffen voor 
en afspraken te maken over duurzaamheid. Want zonder specifieke voorzorg wordt digitale informatie 
al snel ontoegankelijk, onvindbaar of onleesbaar. 
 
Ten derde ontwikkelen zich de laatste jaren binnen de archiefsector zogeheten e-depotvoorzieningen: 
archiefbewaarplaatsen voor digitale informatie. Het beheren en behouden van digitale informatie ‘voor 
de eeuwigheid’ stelt specifieke eisen aan het te beheren materiaal. Het is zaak dat 
overheidsorganisaties snel inspelen op deze eisen, en niet pas over 20 jaar, als er daadwerkelijk moet 
worden overgebracht. 
 
Deze ontwikkelingen maken het des te urgenter om te zorgen voor de blijvende toegankelijkheid van 
overheidsinformatie, waaronder ook de videoverslaglegging. 
De basis van de vraag rond videoverslagen blijft onverkort: wat moet precies bewaard worden en wat 
moet daarvoor geregeld worden? In dit rapport wordt een aanzet gedaan voor de beantwoording 
daarvan. Nieuwe vragen zullen nog wel blijven ontstaan, de ontwikkelingen staan nog lang niet stil, 
maar door nu al in de praktijk aan de slag te gaan, zijn de antwoorden sneller gevonden en 
toepasbaar. 
 

1.2 Projectaanpak en resultaat 
Het archief-innovatieprogramma Archief 2020 is op verzoek van de Vereniging van Griffiers (VvG) en 
in samenwerking met de convenantpartners VNG, IPO en Unie van Waterschappen dit project gestart 
in 2015, teneinde knelpunten te analyseren in de video-archivering en om een handreiking te 
ontwikkelen voor duurzame toegankelijkheid van de videoverslagen van raden en commissies bij 
decentrale overheden.  
Binnen het project hebben we de focus dan ook gelegd op het videoverslag vanuit het perspectief van 
de griffie. De griffie zorgt immers voor het maken van het videoverslag - een belangrijk politiek 
document - en wil dus graag weten wat van haar verwacht wordt met betrekking tot het duurzaam 
toegankelijk houden van die informatie.  

                                                
2 Een derde aspect waar overheen is gekeken is de privacy. Videopresentatie kan burgers ervan weerhouden om in  
te spreken tijdens een bijeenkomst. Het democratisch recht wordt met  videotulen niet alleen gediend maar kan 
daarvoor ook een nieuwe barrière opwerpen.  
3 Zie bijvoorbeeld de ‘brandbrief’ van decentrale bestuurders: 
https://vng.nl/files/vng/20150417_brief_aido_1.1.pdf 
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De videoverslaglegging staat echter niet volledig op zichzelf; het is onderdeel van de gehele 
verzameling raadsinformatie. Waar nodig verbreedden we de scope dan ook naar alle 
vergaderinformatie, dus ook tot de bijbehorende vergaderdocumenten. 
 
Voorkant 
De deelnemers aan dit project hebben in werk- en discussiegroepen vorm en inhoud gegeven aan de 
vraagstellingen en resultaten. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest van de projectleider en de 
Begeleidingsgroep die een klankbordfunctie op voortgang en inhoud vervulden (zie verder het 
projectplan). De opstellers van dit rapport hebben geput uit de discussies in deze bijeenkomsten, de 
pilots op dit gebied en de verschillende notities van de projectleden over de juridische consequenties 
en over het gebruik van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO).  
 
Gaandeweg het project werd des te meer duidelijk dat het regelen van duurzame opslag en 
toegankelijkheid aan het begin van het proces moet gebeuren, dus al in de registratie bij de creatie 
van het videoverslag. Dit ‘archiveren aan de voorkant’ leidt tot kostenbesparing en betere kwaliteit, 
beschikbaarheid en duurzaamheid stroomafwaarts in het proces van opslaan en openbaarmaking. 
Vanaf het moment van documentcreatie, in tekst én in beeld, moet de wijze van bewaren helder zijn, 
van griffie via gemeente richting het e-depot van een archiefinstelling. Alleen dan is duurzame 
toegankelijkheid te realiseren. 
 
Achterkant 
Het is de voorkant waar de duurzame opslag geregeld moet worden, maar het is de archiefinstelling 
die het e-depot aanbiedt, die de eisen stelt voor de functionaliteiten waarmee videoverslagen op 
langere termijn beschikbaar worden gesteld. Dat kan variëren van het aanbieden op het niveau van 
‘gewoon afkijken’ tot op het niveau waarin bijvoorbeeld naar spreker en stemmingsuitslag gezocht kan 
worden. Deze verschillen bepalen ook de keuzes voor metadatering. De afstemming tussen voorkant 
(griffie) en achterkant (archiefinstelling) is dus essentieel. De gemeente en griffie zullen als klant hun 
invloed op de functionaliteit moeten laten gelden. 
 

1.3 Leeswijzer 
Dit rapport neemt u mee in de te maken keuzes en afwegingen voor het duurzaam toegankelijk 
maken van de videoverslagen. Het gaat in op verschillende inhoudelijke, juridische en technische 
aspecten en wil daarnaast vooral ook praktisch advies bieden binnen de huidige context. 
Het rapport is vooral opgesteld vanuit het gezichtspunt van de gemeentelijke organisatie maar is ook 
van toepassing op waterschappen en provincies. Waar gemeente staat kan waterschap of provincie 
gelezen worden. Waar griffie staat kunt u ook bestuursondersteuning lezen. Waar gemeenteraad staat 
kunt u ook Provinciale Staten of algemeen bestuur lezen.  
Wat de aangehaalde artikelen uit de Gemeentewet betreft kunnen de relevante artikelen, met 
dezelfde nummering, uit de Provinciewet gelezen worden. 
 
Indeling 
Na een hoofdstuk over het proces van verslaglegging volgt een stappenplan. Vervolgens gaat dit 
rapport in op de juridische en contractuele kanten, met name wat betreft auteursrechten of andere 
rechten van derden. Daarna komen te kiezen bestandsformaten en de keuze voor metadata in het 
TMLO aan bod. Tot slot is er aandacht voor het beheer op termijn. De hoofdstukken zijn opgebouwd 
uit een situatieschets, mogelijke oplossingen en een conclusie of advies. 
In de Managementsamenvatting vindt u de belangrijkste aanbevelingen van de verschillende 
hoofdstukken bij elkaar. 
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2 Videoverslagen als archiefbescheiden 

2.1 Het maken van het videoverslag 
Bij het maken van een videoverslag spelen de in gebruik zijnde ict-systemen een belangrijke rol. Deze 
zogeheten raadsinformatiesystemen worden beschikbaar gesteld door commerciële leveranciers. Vele 
van deze systemen ondersteunen naast het presenteren van agenda en vergaderstukken in 
toenemende mate ook de bijbehorende videoverslaglegging. 
De leveranciers stellen hun raadsinformatiesysteem (RIS) en de bijbehorende videoverslaglegging 
beschikbaar als een dienst. Een videoverslag is dus geen product dat door een gemeente wordt 
aangeschaft. Dit onderscheid is van belang waar het gaat om eigendomsrechten. Hierop wordt 
teruggekomen in hoofdstuk 4. 
Een en ander betekent in de praktijk van alledag dat leveranciers een website beschikbaar stellen 
waarop per vergadering de videoverslagen aangeboden worden, inclusief de vergaderstukken. Die 
raadsinformatie is benaderbaar vanaf de website van de overheidsorganisatie. Van daaruit wordt de 
bezoeker ‘onder de motorkap’ doorgeleid naar de website van de leverancier. 
 
Het proces 
Tijdens de vergadering wordt het videoverslag direct, via soft- en hardware die bij de 
overheidsorganisatie is geïnstalleerd, naar de website van de leverancier gezonden, ofwel gestreamd. 
De vergadering kan dan live bekeken worden via de website van de gemeente. Tijdens de opname 
van de vergadering worden door de leverancier of door de griffie in het systeem zogenaamde pointers 
(verwijzingen) aangebracht. Elke pointer is het begin van een nieuw vergaderonderdeel, zoals een 
nieuw agendapunt of nieuwe spreker. Met behulp van deze pointers wordt door de leverancier het 
videobestand van de juiste metadata voorzien. Zo wordt het videobestand per vergaderonderdeel 
verdeeld in blokken. Aan elk blok wordt metadata en informatie gekoppeld, zoals begintijd (volgens 
tijdcodering van de video), tijdsduur, agendapunt, onderwerp, spreker, vergaderstukken. Ook worden 
door de leverancier de door de gemeente aangeleverde vergaderdocumenten aan de agenda 
gekoppeld. De leveranciers bewaren de informatie samen met de metadata op hun netwerk.  
 

2.2 Verslaglegging: plicht of dienst? 
De Gemeentewet stelt het maken van een vergaderverslag niet verplicht. In een recent arrest van de 
Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:3756) is dit nog eens bevestigd: “Daarbij is van belang dat op de 
Raad geen wettelijke verplichting rust om zo’n verslag te maken en te archiveren.” Dit arrest draaide 
om de vraag of een gemeente een audioverslag van een raadsvergadering integraal had moeten 
bewaren. Verderop komt dit arrest nog verschillende keren aan bod. 
 
Vereist volgens de Gemeentewet is alleen een besluitenlijst: “De raad maakt een besluitenlijst van zijn 
vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze”. Er wordt in de wet wel een enkele regel aan 
het vergaderverslag gewijd, maar dan alleen met betrekking tot vergaderingen die achter gesloten 
deuren plaatvinden. In art 23, lid 4 Gemeentewet staat: “Van een vergadering met gesloten deuren 
wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders 
beslist”. 
 
Het ontbreken in de Gemeentewet van een verplichting tot het maken van een vergaderverslag van 
openbare beraadslagingen weerspiegelt de terughoudendheid van de wetgever tot inmenging in zaken 
van lokaal bestuur. De voorgestane praktijk komt tot uitdrukking in het Model Reglement van Orde 
voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (VNG, 2014). Dit stelt in artikel 21: “De 
griffier draagt zorg voor verslagen en besluitenlijsten van raadsvergaderingen”, met in ieder geval 
“een zakelijke samenvatting van het gesprokene”. Dat laatste geeft aan dat in gemeenteland van 
Raad en griffiers meer wordt verwacht dan een kale besluitenlijst. 
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In het huidige klimaat van streven naar bestuurlijke transparantie, openbaarheid van bestuur en 
burgerparticipatie zou het ondenkbaar zijn als raadsvergaderingen alleen zouden worden 
gedocumenteerd in de vorm van een droge besluitenlijst. Daartegenover zijn videoverslagen een 
uitstekend instrument om juist wel aan dat streven tegemoet te komen. Als dienst aan burgers, 
bedrijven en andere overheden. In dat verband is het van belang te constateren dat het ontbreken 
van de formele verplichting om een schriftelijk verslag te maken aan de andere kant de ruimte geeft 
om in plaats daarvan een audio- of videoverslag te maken.  
Deze optie wordt uitdrukkelijk in het genoemde arrest van de Raad van State (RvS) opengehouden: 
“Dit [namelijk verslaglegging] hoeft niet per se schriftelijk, maar kan ook in een andere vorm 
plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een geluidsopname”. Voor geluidsopname kan uiteraard 
gevoeglijk videoregistratie worden ingevuld4. Een audio- of videoverslag kan dus volgens de RvS het 
schriftelijke verslag vervangen. Dit spoort geheel met de Archiefwet, die vooropstelt dat deze 
betrekking heeft op archiefbescheiden ‘ongeacht de vorm’. Het maken van een raadsverslag is dus 
niet verplicht, maar als je het maakt, is de vorm vrij. 
 

2.3 Bewaren van het (video)verslag 
De vigerende archief-wettelijke selectielijst voor gemeenten bepaalt krachtens de Archiefwet dat 
verslagen van raadsvergaderingen (ongeacht de vorm) blijvend moeten worden bewaard en 
dientengevolge op termijn (na hooguit 20 jaar) moeten worden overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats. Daaraan kleeft de verplichting voor de gemeente om deze verslagen in ‘goede, 
geordende en toegankelijke staat’ te brengen en te bewaren. Soortgelijke bepalingen gelden voor de 
verslagen van vergaderingen van de vertegenwoordigende lichamen van provincies en 
waterschappen. In het rapport ‘Videotulen voor de eeuwigheid’ is dit verder uitgewerkt. Volgens dit 
rapport moet op grond van de selectielijst in beginsel elke verslaglegging blijvend moet worden 
bewaard, maar in elk geval het bronbestand, dat wil zeggen de oorspronkelijke vastlegging, die 
momenteel vooral in audio- of videovorm plaatsvindt. 
 
Het eerdergenoemde arrest van de RvS uit 2014 nuanceert deze stelling. De RvS oordeelde dat kan 
worden volstaan met één vorm van vastlegging: als de gemeente een schriftelijk verslag heeft 
gearchiveerd, is er geen verplichting om ook het audio(visuele) verslag te archiveren. Omgekeerd, als 
de gemeente geen schriftelijk verslag heeft gearchiveerd, is er wel een verplichting om het 
audio(visuele) verslag te archiveren. “Er moet iets van een verslaglegging bewaard blijven, in welke 
vorm dan ook.” 
 
We kunnen uit dit arrest concluderen: 

1. Een gemeente is op grond van de archief-wettelijke selectielijst verplicht het verslag van de 
desbetreffende gemeenteraadsvergadering in goede, geordende en toegankelijke staat te 
bewaren en conform de Archiefwet te zijner tijd over te brengen naar de daartoe aangewezen 
archiefbewaarplaats.  

2. Indien er meerdere vormen worden vastgelegd (bijvoorbeeld audio/video en schriftelijk) mag 
worden volstaan met het archiveren van een van beide vormen.  
 

De tweede conclusie gaat enigszins voorbij aan de praktijk. In het geval van een audiovisuele 
registratie zal het niet de moeite waard zijn om in vervolg daarop en met gebruikmaking daarvan ook 
nog eens een schriftelijk verslag op te stellen. 
Ook in het kader van openbaarheid van bestuur kunnen vraagtekens worden gezet bij de 
wenselijkheid van het bewaren van slechts één vorm van verslaglegging, in het bijzonder wanneer het 

                                                
4 Zie ook: Archievenblad: ‘Archiefwet en verzoeken om informatie’; Erik Kraai; 2014 
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bewaarde (schriftelijke) verslag aanmerkelijk minder informatief is ten opzichte van het niet bewaarde 
en meer volledige (audiovisuele) verslag. 
 
Opties 
Indien er alleen een videoverslag is gemaakt, is dit op basis van de Archiefwet een te bewaren 
archiefstuk. Deze optie past bij de huidige trend om van de raadsvergaderingen alleen een 
videoverslag te publiceren en geen schriftelijk verslag meer te maken. 
Als er meerdere vormen van verslaglegging zijn, dus én schriftelijk én in beeld en geluid, valt (gelet 
op het arrest van de RvS) de keuze voor blijvende bewaring op het meest uitgebreide 
(informatierijke) verslag. Een verplichting is dit echter niet; er kan ook gekozen worden om beide 
verslagen te bewaren, waarmee de openbaarheid van bestuur – dus het democratische en 
maatschappelijke belang – optimaal worden gediend. 
 
 

  Figuur 1: Bewaren van het verslag. 
 
 

2.4 De toegevoegde waarde van het videoverslag 
Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor videoverslaglegging, ook voor de lange termijn. Ten 
eerste is daar het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur. Door het 
aanbieden van een livestream tijdens een vergadering wordt immers niet alleen meer publiek 
betrokken, ook wordt het met een videoverslag mogelijk fragmenten terug te zoeken en op een ander 
tijdstip terug te kijken. 
Video is (vaak) aansprekender, levendiger en veelzeggender dan een schriftelijk verslag. Daarnaast is 
video door traditionele en nieuwe media op een aantrekkelijke manier te delen en te bediscussiëren, 
bijvoorbeeld via (regionale) televisie, Twitter, Facebook of WhatsApp. De betrokkenheid van burgers, 
belangenorganisaties en bedrijfsleven bij de lokale politiek wordt daardoor vergroot.   
   
Kosten en baten 
Een tweede voordeel betreft de relatief lage kosten voor het uitzenden en aanbieden van de 
vergaderingen. De leverancier biedt vaak een totaalpakket, van video-opnames, uitzenden én opname 
in het raadsinformatiesysteem. Ten derde is er de uitgebreide (aanvullende) dienstverlening die 
leveranciers bieden, op het gebied van het doorzoekbaar maken en opslaan van de video’s én de 
vergaderdocumenten. Hiermee wordt de griffie op dit gebied ontzorgd.  
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De structurele kosten van het duurzaam bewaren van videoverslaglegging in een digitale 
archiefomgeving (e-depot) zijn nog niet goed in te schatten, maar hoeven per terabyte in beginsel 
niet hoger te zijn dan de opslag van bijvoorbeeld digitale documenten, die uit een gemeentelijk 
zaaksysteem komen. Eventuele extra beheerkosten zouden kunnen optreden als videoverslagen in 
een e-depot net zo gedetailleerd toegankelijk moeten blijven (bijv. op agendapunt en spreker) als ze 
zijn binnen het raadsinformatiesysteem. Of deze gedetailleerde toegang voor de eeuwigheid gewenst 
is en hoe die in verhouding staat tot de maatschappelijke baten, is een punt van nader onderzoek en 
overleg met archiefinstellingen. 
 
Informatierijkdom 
Een videoverslag is informatierijker dan een beknopt, of zelf woordelijk, tekstueel verslag. Het meest 
rijke verslag is een videoverslag met ondertiteling. Een videoverslag is lastiger doorzoekbaar op 
inhoud als er geen ondertiteling is toegevoegd. Toevoeging van relevante metadatering kan dit gebrek 
ondervangen. Maar het bewaren van beeld en geschreven woord biedt in het geval van videoverslagen 
zonder ondertiteling de grootst mogelijke toegankelijkheid. We volgen daarin het advies van het 
rapport ‘Videotulen voor de eeuwigheid’, dat het bewaren van beide verslagen is te prevaleren. Dat 
strookt ook het beste met het doel van openbaarheid en transparantie van bestuurlijke processen en 
informatie. 
 
Openheid 
De vraag naar informatie vanuit burger en bedrijfsleven wordt ook gestuurd door de mogelijkheden 
die nieuwe technieken en wetgeving bieden, zoals de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en de 
mogelijkheden van open data. Het niet tegemoetkomen aan deze legitieme vraag is geen optie. 
Het is dus noodzakelijk dat het videoverslag gemakkelijk - en vrij van kosten en rechten - gedeeld kan 
worden. Dit leidt tot betere digitale dienstverlening en geeft mogelijkheden tot nieuwe toepassingen. 
Deze ontwikkeling valt onder de trend richting ‘open data’, te weten: het verminderen van 
belemmeringen in de openbaarheid en het hergebruik van overheidsinformatie. De Algemene 
Rekenkamer geeft in haar ‘Trendrapport open data’ van 25 maart 2014 een goed bruikbare definitie 
van open data bij de overheid, dat wil zeggen data die uit publieke middelen bekostigd en 
gegenereerd is, bij of voor de uitvoering van een publieke taak. Ten aanzien hiervan gelden als 
criteria. 

1. Openbaar 
2. Vrij van auteursrechten of andere rechten van derden 
3. Computer-leesbaar en bij voorkeur voldoend aan ‘open standaarden’ (pdf, xml of csv) 
4. Voor hergebruik beschikbaar zonder beperkingen, zoals kosten of verplichte registratie. 

 
Deze criteria voor open data gelden onverkort ook voor videotulen. Als daaraan is voldaan, zijn 
daarmee ook obstakels voor beschikbaarstelling op langere termijn weggenomen. 

 

2.5 Conclusie 
Het maken van een vergaderverslag is bovenal een ‘democratische verplichting’. Maar als een 
dergelijk verslag wordt gemaakt is dit een blijvend te bewaren document. Indien in meerdere vormen 
een verslag wordt gemaakt, is het bewaren van beide vormen het meest ideaal. Maar als er een keuze 
gemaakt moet worden, is de keuze voor het opslaan van het meest informatierijke verslag te 
prefereren.  
 
Bij de keuze moeten incidentele en structurele kosten worden meegewogen. Op basis van de tot nu 
toe uitgevoerde pilots is een volledige kosten/batenanalyse nog niet te maken. De voorkeur lijkt uit te 
gaan naar de integrale videoregistratie, wanneer de (meer)kosten in verhouding blijken tot het 
maatschappelijk rendement, te weten duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.  
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Het videoverslag moet tenslotte voor het publiek vrij van kosten en rechten raadpleegbaar zijn en 
blijven. Het betreft immers de verslaglegging van het politieke debat, de basis van de lokale 
democratie. Ook speelt het videoverslag een belangrijke rol in de mate van betrokkenheid van burgers 
en bedrijfsleven bij de lokale politiek. 
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3  Praktische aanpak 

3.1 Inleiding 
Dit rapport wil naast een inhoudelijke verdieping ook een praktische aanpak bieden. Een aanpak die 
door de griffie en gemeente gebruikt kan worden in de keuzes rond het op orde brengen van de 
registratie en archivering van de videoverslagen. Het resultaat daarvan is goed geregistreerde 
raadsinformatie, vrij toegankelijk, op een manier die borg staat voor een soepel verder verloop van 
het archiefproces. Dat proces wordt afgesloten wanneer de gemeente ervoor heeft zorggedragen dat 
de informatie is opgenomen in een e-depot voor een ‘eeuwig’ duurzame toegankelijkheid.  
We kunnen echter niet genoeg benadrukken dat het uiteindelijke doel van deze exercitie, naast een 
duurzame beschikbaarheid van de videoverslaglegging, ook een open en dus goed toegankelijke 
beschikbaarheid van alle raadsinformatie is. Het onderstaande proces is daar een aanzet toe. Het is 
verheugend dat er nu bij diverse gemeentes initiatieven leven die de ontwikkeling naar open 
raadsinformatie de goede richting geven.  
 
Verantwoordelijkheid 
Het hierna toegelichte stappenplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel valt onder regie en 
verantwoording van de griffie als vakafdeling. Het tweede deel valt onder regie en verantwoording van 
de gemeente als ‘zorgdrager’ (bestuurlijk verantwoordelijke) in de zin van de Archiefwet. Door een 
juiste scheiding van taken en verantwoordelijkheden kunnen griffies verder aan de slag met 
videoverslaglegging. Wanneer het deel dat onder hun verantwoording valt aan de voorkant van het 
proces goed is geregeld, levert de uiteindelijke overdracht naar een e-depot minder frictie op. 
 

3.2 Het vertrekpunt 
Het vertrekpunt naar duurzaam toegankelijke videoverslagen zal voor elke griffie anders zijn. Er zijn 
griffies die willen starten met videoverslagen en er zijn griffies die al jaren videoverslagen laten 
maken en zich oriënteren op een ander raadsinformatiesysteem. Daarnaast zijn er verschillen in de 
personeelsbezetting op het gebied van informatiebeheer, afhankelijk van de gemeenteomvang en van 
de inrichting van de taken.  
Ook zullen sommige griffies diverse verslagen produceren en publiceren, in video, audio en/of 
tekstueel, terwijl andere slechts één verslag maken en publiceren. De uitvoering van het 
onderstaande stappenplan zal dan ook per griffie verschillen. En dus ook de mate van benodigde 
ondersteuning in kennis en uitvoering.  
 

3.3 De te betrekken partijen 
Die benodigde kennis en ondersteuning in het archiveringsproces van audiovisuele verslagen zal 
geleverd moeten worden door de gemeentelijke organisatie zelf en door de archiefinstelling waar de 
gemeente uiteindelijk de videoverslagen aan zal overdragen. Ieder zal vanuit een eigen 
verantwoordelijkheid kennis en ondersteuning kunnen bieden. Omdat de verantwoordelijkheid 
verschillend is, is het ook niet vreemd dat deze organisatieonderdelen een eigen focus hebben.  
In het algemeen zal de griffie zich met name richten op de functionaliteit van het 
raadsinformatiesysteem bij de ondersteuning van de vergaderingen en op de mogelijkheden om de 
opgeslagen informatie makkelijk te kunnen raadplegen.  
De gemeentelijke organisatie, in de persoon van een informatiemanager of chief information officer 
(CIO), zal zich richten op de opslag van de raadsinformatie en op het beschikbaar houden van die 
raadsinformatie nadat de leverancier die aan de gemeente heeft overgedragen.  
De archiefinstelling, in de rol van adviseur en archiefinspecteur, zal zich richten op het opnemen van 
de raadsinformatie in het e-depot, zodat die duurzaam toegankelijk bewaard en beschikbaar gesteld 
kan worden - als cultuurgoed. 
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Figuur 2: Betrokken stakeholders en relevante aspecten voor hun rol 
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Hobbels 
De raadsinformatie wordt achtereenvolgens door griffie, gemeente en e-depot in verschillende 
systemen bewaard en beschikbaar gesteld. Dat de informatie meerdere keren tussen verschillende 
systemen wordt overgedragen, maakt de route van registratie tot eeuwigdurende bewaring en 
toegankelijkheid nogal hobbelig. Het is daarom essentieel om de informatie al bij het ontstaan te 
uniformeren - middels metadata. Zo kan de overdracht van het ene naar het andere systeem 
gestandaardiseerd, dus eenvoudiger en soepeler verlopen.  
Gelukkig hebben alle betrokkenen hetzelfde belang, namelijk om de raadsinformatie toegankelijk te 
houden voor gemeentelijke organisatie en het publiek. De leveranciers van informatiesystemen spelen 
hierbij een faciliterende rol, in het inrichten van hun systemen en in het bieden van benodigde 
dienstverlening. Zij dienen hierbij echter duidelijk gevoed te worden met de door de opdrachtgever  
gestelde eisen. 
 

3.4 Stappenplan 

3.4.1  Projectinitiatie 

De griffie stelt als proceseigenaar een projectgroep samen, met als doel duurzame toegankelijkheid 
van de videoverslaglegging. Voor de juiste ondersteuning en kennis is het van belang om daarbij 
relevante gemeentelijke functionarissen zoals hoofd informatievoorziening, gemeentearchivaris (indien 
benoemd), archiefinspecteur en informatiemanagers om input te vragen.  
Is de gemeente aangesloten bij een streekarchief of regionaal historisch centrum, dan kan wellicht 
ook een beroep worden gedaan op een daar werkzame adviseur digitale informatievoorziening (ADI). 
De projectgroep omschrijft wat van de deelnemers wordt verwacht en stelt een projectplan op, met de 
onderstaande stappen als onderdeel. 
 

3.4.2  Maken van keuzes  

Bij het maken van een keuze voor een systeem of leverancier zijn er belangrijke voorwaarden te 
stellen. Deze voorwaarden betreffen de te gebruiken metadata, het bestandsformaat en het 
eigendomsrecht van bestanden en data. Het realiseren van een goed ontsloten en overdraagbaar 
videoverslag vereist namelijk een geschikt bestandsformaat, voorzien van de juiste metadata. Zowel 
videoverslag als metadata dienen eigendom te zijn van de gemeente, zodat die er vrij over kan 
beschikken, zowel voor de overdracht naar andere systemen als voor de vrije beschikbaarstelling aan 
het publiek. 
Daarnaast is het natuurlijk van belang een systeem te kiezen dat in functionaliteit aansluit bij de 
werkzaamheden van raad en griffie, en het moet uiteraard mogelijk zijn om de informatie te 
raadplegen en verspreiden onder het publiek. 
Deze aspecten kunnen onderling verschillende voorwaarden opleveren. In ieder geval zal aan een 
minimale variant moeten worden voldaan voor wat betreft metadata, bestandsformaat en eigendom. 
Anders kan er zeker geen efficiënte en goede archivering voor de lange termijn plaatsvinden. 
De volgende hoofdstukken gaan nader in op vereiste metadata, bestandsformaten en contractuele 
rechten. 
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Figuur 3: Schematische weergave van door de griffie te stellen voorwaarden aan een leverancier 

 
 
Beheeroverdracht 
Naast de bovenstaande keuzes is het noodzakelijk afspraken te maken over het op termijn 
overdragen van bestanden. Er komt namelijk een moment dat de bestanden van de leverancier 
overgedragen moeten worden aan de gemeente of aan de archiefbewaarplaats (e-depot). Wordt eerst 
aan de gemeente overgedragen, dan dient op termijn door de gemeente ook weer naar de 
archiefbewaarplaats worden overgebracht. 
Het is dus van belang te onderzoeken welke afspraken en keuzes gemaakt moeten worden over de 
overdracht van het materiaal. Er zijn verschillende opties: 
 

1. gemeente bewaart zelf de originele bestanden en metadata; 
2. leverancier draagt na einde contract over aan gemeente; 
3. leverancier draagt na einde contract over aan e-depot; 
4. leverancier draagt direct over aan e-depot. 

 
De (video)bestanden moeten hoe dan ook vanaf de creatie tot en met de opslag in het e-depot 
middels de inhoudelijke metadata doorzoekbaar en ook afspeelbaar zijn.  
De bij de gemeente in gebruik zijnde systemen (DMS en RMA) zijn daar niet op ingericht. De 
raadsinformatiesystemen hebben deze functionaliteiten wel, en de toekomstige e-depots zullen ook 
deze functionaliteiten (moeten kunnen) bieden. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de 
keuze. Voor duurzame archivering dienen er dus afspraken gemaakt te worden tussen gemeente en 
leverancier en e-depot.  
 
In hoofdstuk 7 worden de verschillende opties verder uitgediept.  
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3.4.3  Het implementeren van de keuzes 

Nu in overleg met betrokken functionarissen de belangrijkste keuzes voor duurzame toegankelijkheid 
zijn gemaakt, kunnen die uitgewerkt worden. De dienstverlening van de leverancier speelt hierin een 
cruciale rol, en daarmee zullen dus contractuele afspraken over duurzame toegankelijkheid moeten 
worden gemaakt. Deze afspraken moeten worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten, in de 
programma’s van eisen en uiteindelijk ook in het contract.  
Bij al bestaande contracten kan de dienstverleningsovereenkomst (SLA) worden aangepast bij een 
nieuwe aanbesteding of voorafgaande aan een mogelijke contractverlenging.  
  
Met leveranciers te maken afspraken 

• De videoverslagen en metadata moeten worden opgenomen, bewaard en aangeleverd in het 
afgesproken duurzame bestandsformaat. 

• De videoverslagen moeten worden voorzien van de juiste metadata conform het 
Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Dit is voor de centrale overheden 
de huidige landelijke standaard voor metadatering.  

• De videoverslagen en metadata moeten vrij van rechten zijn en kunnen worden overgedragen 
aan derden. 

• Het moment en de wijze waarop de videoverslagen en metadata worden overgedragen is 
afgestemd. Bij het beëindigen van de dienstverlening, om welke reden dan ook, moeten de 
videoverslagen en metadata in ieder geval op de door de gemeente gevraagde wijze worden 
overgedragen. 

 
Deze punten zijn onderdeel van het met de leverancier te sluiten contract. In de laatste twee punten 
spelen de door de gemeente op te stellen algemene voorwaarden ook een belangrijke rol. Hiervoor 
moet gebruik worden gemaakt van de in hoofdstuk 4 en bijlage 1 geboden aanbevelingen. 
 

3.4.4  De strik erom 

Wanneer bovenstaande afspraken zijn gemaakt en het contract is getekend, is de griffie ‘ontzorgd’ en 
zijn verder de gemeente als ‘zorgdrager’ en de archiefinstelling aan zet. De informatie is vrij van 
rechten, voorzien van de juiste metadata en in het afgesproken bestandsformaat opgeslagen. Kortom: 
om dit pakje overheidsinformatie zit een strik, en dat pakketje wordt door de griffie via de leverancier 
op het afgesproken moment in het afgesproken formaat, netjes op de afgesproken tijd en manier 
aangeleverd. En dan is het klaar voor duurzame opslag en blijvende toegankelijkheid voor overheden 
én burgers. 
 
Toekomstbestendig 
Met bovenstaande afspraken zijn nog lang niet alle vragen rond het archiveren van videoverslagen 
beantwoord, maar veel knelpunten die nu in de praktijk spelen zijn er wel mee uit de weg. Met deze 
werkwijze anticiperen we ook nu al op de ontwikkeling van e-depots. Afwachten heeft geen zin: in de 
nabije toekomst zijn e-depots overal een feit en de nu gecreëerde overheidsinformatie zál daar vroeg 
of laat terechtkomen. Als we aan de voorkant van het proces de in dit rapport gestelde voorwaarden 
toepassen, zijn we goed voorbereid op een open toekomst en wordt archiveren van (audiovisuele) 
raadsinformatie direct onderdeel van de informatieketen. 
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4 Het videoverslag en de leverancier 

4.1 Contractvorm 
In de praktijk besteedt de griffie het maken van een videoverslag uit aan externe, commerciële 
leveranciers. De griffier geeft de leverancier opdracht tot het verrichten van een dienst, namelijk het 
aanbieden van het videoverslag (met overige raadsinformatie) via een website. Dit heet een 
‘webbased dienst’.  
Om dat te realiseren neemt de dienstverlener de vergadering op en zendt deze uit (de technische 
term hiervoor is webcast). De uitgezonden vergadering wordt gedurende een afgesproken periode op 
het netwerk van de leverancier bewaard, zodat die ook op de website van de leverancier beschikbaar 
is in het raadsinformatiesysteem. Ook wordt de uitzending door de leverancier van metadata voorzien 
die het zoeken op de website van de leverancier faciliteren. 
 
Gebruiksrecht 
De gemeenteraad verkrijgt in dit geval dus geen licenties op software maar alleen een gebruiksrecht 
van een website. Dit heeft belangrijke (onwenselijke) consequenties. De aanbieder van de website kan 
zo namelijk de rechten op het document en de bijbehorende metadata verkrijgen, doordat hij het 
document heeft bewerkt en gepubliceerd heeft op zijn eigen website. Dat betekent dat de gemeente 
dan niet meer vrij mag of kan beschikken over de videoverslaglegging en de toegekende metadata.  
In het kader van openheid van bestuur en de ontwikkelingen rond open data is dit een onwenselijke 
situatie. Deze situatie kan echter gemakkelijk voorkomen worden door het opnemen van de juiste 
bepalingen in contracten met leveranciers, het opstellen van eigen algemene voorwaarden en door het 
afsluiten van een helder servicecontract (Service Level Agreement).  
  

4.2 De meest relevante contractbepalingen 
Voor deze paragraaf is een drietal contracten uit de huidige praktijk geanalyseerd, inclusief de van 
toepassing zijnde algemene voorwaarden. Deze analyse geeft een goed beeld van wat er doorgaans 
tussen leverancier en gemeente wordt afgesproken. Een aantal opvallende aspecten staan hieronder 
uitgelicht:  
 

• In een contract staat dat de opdrachtgever is gehouden om in eigen beheer een archief op te 
bouwen conform de Archiefwet, de leverancier bewaart de documenten ook en de gemeente 
kan er desgewenst een kopie van krijgen. Over de metadata wordt niet gesproken. 

• In de geanalyseerde gebruiksovereenkomsten zelf is geen bepaling opgenomen over het 
intellectueel eigendom van de registratie. Dat eigendomsrecht kan dus bij de leverancier 
liggen. 

• De opdrachtgever verkrijgt volledige eigendom op het opgenomen materiaal. Maar over de 
metadata wordt niet gesproken. 

 
Naast contractvoorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden die zijn afgesproken in het contract. 

Hierin valt op: 
 

• De meeste gemeenten hebben de gebruiksovereenkomst ondertekend waarin verklaard wordt 
dat de algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing zijn. 

• In enkele gevallen is bepaald dat de algemene voorwaarden van de leverancier prevaleren 
boven de algemene voorwaarden van de gemeente. 

• Eén van de contracten verwijst naar het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden (zie 
bijlage) voor levering en diensten. In de overeenkomst is opgenomen dat deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn op de gehele opdracht.  
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De algemene voorwaarden van de leveranciers verschillen onderling, maar dit is wel de plaats waar 
het intellectueel eigendom en het auteursrecht zouden moeten worden geregeld: 
 

• Er wordt vermeld dat alle door de leverancier verstrekte software niet zonder voorafgaande 
toestemming openbaar mogen worden gemaakt.  

• Het eigendom van de registratie komt toe aan de leverancier. Zelfs het publiceren van de 
registratie is niet mogelijk zonder toestemming van de leverancier. 
 

Indien de algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing zijn verklaard, zou de 
toestemming tot publicatie in de overeenkomst geregeld moeten worden. Vooralsnog ontbreken 
dergelijke bepalingen. De gemeente als klant dient hier alert op te zijn. 
 

4.3 Conclusie 
In de geanalyseerde contracten worden de rechten van de gemeenten om vrijelijk te beschikken over 
de opgenomen videoverslagen en overige informatie van de website ernstig beperkt. Dit heeft grote 
gevolgen voor het archiveren en openbaar houden van raadsinformatie. Als de gemeente geen 
rechten heeft op de metadata of de bestanden is het onmogelijk die vrij aan te bieden of te 
archiveren. De intellectuele eigendomsrechten zullen daarom (contractueel) aan de gemeente moeten 
worden overgedragen, naast de videobestanden en metadata zelf. 
 
Hiernaast is het ook belangrijk om contractbepalingen op te nemen voor het geval de leverancier niet 
meer aan zijn verplichtingen wil of kan voldoen. Als dit niet is geregeld, is de raadsinformatie immers 
niet meer beschikbaar via een website en ook niet op een andere manier toegankelijk. 
 
Aanbevelingen 
Op basis van de uitgevoerde analyse doen we de volgende aanbevelingen. 

• Maak gebruik van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. 
• Uitgangspunt is dat zowel in de offerteaanvraag, in het programma van eisen én in het 

uiteindelijke contract de algemene voorwaarden van de gemeente van toepassing worden 
verklaard en ter hand worden gesteld. De specifieke algemene voorwaarden van de 
wederpartij moeten uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

• Mocht de andere partij het intellectueel eigendom niet af willen staan, zoals genoemd staat in 
artikel 8 van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden, dan kan daartoe nog wel een 
licentie worden verkregen zoals die beschreven staat in de toelichting van het Model.  

 
Een inhoudelijke verdieping rond contracten en voorwaarden staat in Bijlage 1: Aanbevolen gebruik 
VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden. 
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5 Metadataschema voor videoverslagen 
 

5.1 Inleiding 
Bij het registreren en opslaan van digitale bestanden wordt gebruik gemaakt van metadata 
(gestandaardiseerde contextinformatie). Bij digitale bestanden in het algemeen en dus ook bij 
audiovisueel materiaal in het bijzonder leggen we deze metadata vast om een aantal redenen. 
 

• De terugvindbaarheid van digitale bestanden  
• Transparant en openbaar maken van digitale informatie 
• Vergroten van de duurzame toegankelijkheid  
• Bevorderen van de betrouwbaarheid en een juiste interpretatie  
• Vergroten van interoperabiliteit: de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen 

tussen organisaties en/of systemen 
• Adequaat beveiligen van informatie/bestanden wanneer en waar het moet 
• Beheren en weer representeren van informatiebestanden  

 
Metadatering dient dus vele doelen. Sommige metadata zijn vooral van belang voor de 
terugvindbaarheid en dienen aldus de toegankelijkheid. Zo is het voor die toegankelijkheid van belang 
om uiteenlopende zoekingangen op de raadsinformatie (i.c. videoverslagen) te kunnen gebruiken, 
bijvoorbeeld datum van de vergadering, onderwerp van het agendapunt en naam van een spreker. 
Daarnaast zijn er metadata die voornamelijk belangrijk zijn voor het beschikbaar stellen en duurzaam 
bewaren, zoals informatie over bestandsformaat, conversies en digitale integriteit.  
 
E-depot 
Bij metadatering gaat het om gestandaardiseerde informatie. Een reden om metadatering zoveel 
mogelijk te standaardiseren is het feit dat de digitale overheidsinformatie die voor permanente 
bewaring in aanmerking komt, op zeker moment in een e-depotvoorziening zal worden opgenomen, 
opdat deze tot in lengte van jaren bruikbaar blijft. Voor een soepele opname in een e-depot moet de 
informatie uniform en gestandaardiseerd beschreven zijn. In tegenstelling tot de overbrenging van 
analoge informatie is het bij digitale informatie vaak zelfs onmogelijk dit achteraf nog tot stand te 
brengen.  
 

5.2 Inhoudelijke metadata  
Metadata zijn dus essentieel voor toegang en beheer in huidige en de toekomstige systemen. Bij de 
videoverslaglegging in het raadsinformatiesysteem (RIS) zijn de metadata dan ook een belangrijk 
punt van aandacht. Maar de vraag is dan wel, welke metadata nu precies door het systeem moeten 
worden opgeslagen. 
  
Voor het gebruik van beschrijvende metadata voor het raadsverslag zijn bepalingen vastgesteld in 
Artikel 21 lid 2 van Model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad 2014, VNG 2014. Daarin wordt bepaald dat een verslag in ieder geval bevat: 

a. de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders de namen van de voorzitter, de 
griffier, de wethouders en de raadsleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige 
personen die het woord gevoerd hebben; 

b. een aantekening van welke raadsleden afwezig waren; 
c. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; 
d. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de 

sprekers; 



 

  23 

e. een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming 
van de namen van de raadsleden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de 
namen van de raadsleden die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming hebben 
onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist; 

f. de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, 
amendementen en subamendementen; 

g. bij het desbetreffende agendapunt, de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het 
op grond van het bepaalde in artikel 14 door de raad is toegestaan deel te nemen aan de 
beraadslagingen. 
 

Hiermee zijn meteen al diverse gegevens benoemd die ook bij het archiveren van raadsinformatie in 
het algemeen - en van videoverslagen in het bijzonder - van belang zijn. Bij digitale archivering 
hebben we ook te maken met agenda’s, beschrijvingen van agendapunten en van vergaderstukken in 
relatie met de agenda. Bij videoverslagen komen daar ook tijds- en sprekersmarkeringen bij. 
 
In figuur 4 is aangegeven welke contextinformatie op basis van het bovenstaande in een RIS wordt 
vastgelegd bij een videoverslag van een vergadering. Als we gestructureerd op deze gegevens willen 
filteren, sorteren of zoeken moeten ze als metadata zijn opgenomen. 
 

 
Figuur 4: Basis objectmodel vergadersysteem met videoverslag volgens een raadsinformatiesysteem   

 

5.3 Gebruik TMLO en archiefmetadata 
Om metadata te structureren is het TMLO bedoeld, het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale 
Overheden. Door de metadata volgens het TMLO te beschrijven worden gearchiveerde objecten beter 
vindbaar en uitwisselbaar.  
Het TMLO geeft een overzicht van de gewenste metadata in hun structurele samenhang, noodzakelijk 
om digitale informatie duurzaam toegankelijk te houden. Het TMLO is bestemd voor medewerkers van 
provincies, waterschappen en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het informatiebeleid. 
Het TMLO is geen keurslijf: het kan worden gebruikt als model voor een door elke gemeente 
individueel vast te stellen, op de eigen organisatie toegesneden metadataschema. Daarmee draagt 
het bij aan standaardisatie van metadatering door overheden. Dit is belangrijk omdat alleen door 
standaardisatie moeiteloze uitwisseling van informatie tussen organisaties – en tussen verschillende 
applicaties - tot stand kan komen. 
De uitwerking van het TMLO tot een eigen metadataschema maakt men als organisatie allereerst om 
het eigen informatiebeheer te uniformeren en uitwisseling minder complex te maken. Het is daarmee 
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ook een efficiënt gereedschap om alle raadsinformatie vanuit verschillende systemen te kunnen 
benaderen – en delen.  
 
Welke metadata zit in het TMLO 
Het TMLO benoemt 21 metadata-elementen, waarvan de ‘hardheid’ of ‘verplichtheid’ varieert. Dat is 
dus een beperkt aantal. Daarnaast biedt het TMLO de mogelijkheid om aanvullende specifieke 
metadata-elementen toe te voegen, zodat meer beschrijvende gegevens kunnen worden opgenomen. 
Vanzelfsprekend moeten deze extra elementen duidelijk worden omschreven zodat de betekenis 
helder is en de toepassing eenduidig.  
 
 

 
 

Figuur 5: Toe te passen metadata-elementen, gegroepeerd naar ‘hardheid’, TMLO 

 
Zoals gezegd leggen raadsinformatiesystemen tal van specifieke metadata vast over een vergadering.  
Voor volledige herbruikbaarheid van een videoverslag dat is opgenomen in een e-depot omgeving is 
het noodzakelijk dat alle contextinformatie uit het RIS in het e-depot functioneel beschikbaar blijft. 
Maar het is voor een archiefinstelling in beginsel mogelijk de lat lager te leggen, met als gevolg dat  
een videoverslag dat in een e-depot is opgenomen minder specifiek doorzoekbaar is dan in een RIS. 
In figuur 6 wordt dit geïllustreerd, door de in een RIS opgenomen specifieke contextinformatie van 
een videoverslag af te zetten tegen verschillende gebruiksdoelen. Dient het videoverslag alleen de 
verantwoording – een klassieke archieffunctie – dan is bijvoorbeeld doorzoekbaarheid op onderwerp 
niet strikt nodig en volstaat doorzoekbaarheid op agendapunt. De vraag die aldus wordt opgeworpen, 
is welke gebruiksdoelen een e-depotvoorziening wil bieden. Het antwoord op die vraag bepaalt 
vervolgens dus ook welke metadata uit een RIS moeten worden gekoppeld aan een veld van het TMLO 
of die anderszins, als specifieke contextinformatie, in het TMLO moet worden opgenomen.  



 

  25 

 
Figuur 6: Relevantie van typen informatie uit een RIS afgezet tegen verschillende gebruiksdoelen 

 
 
Mapping 
Het onderbrengen van metadata uit een systeem zoals een RIS bij de 21 elementen van het TMLO – 
het zogeheten ‘mappen’ – is nog geen sinecure. In enkele pilotprojecten (zie p. 6) is hiermee 
geëxperimenteerd. Het TMLO is ingericht voor het beschrijven van de context van een archiefstuk, in 
dit geval een vergaderverslag, en niet voor de onderdelen daarvan, zoals sprekers, agendapunten of 
stemgedrag. Zoals gezegd is dit contextinformatie die zeker van belang is om ‘mee te komen’ in een 
e-depot, om een verslag goed doorzoekbaar te maken en te houden, maar waar brengen we die 
elementen onder in het TMLO? 
Uit de pilots komen twee opties naar voren, die beide voor- en nadelen hebben. De eerste optie is 
volledige mapping: daarbij worden alle metadata uit een RIS in de 21 elementen van het TMLO 
‘geperst’. Het is een complexe methode, die bovendien het gevaar heeft dat informatievelden van het 
TMLO door oneigenlijk gebruik worden ‘vervuild’. De tweede optie is om additionele metadata zoals 
spreker, agendapunt of stemgedrag aan het TMLO toe te voegen als organisatie-specifieke elementen. 
Nadeel daarvan is dat het aantal in het TMLO gebruikte velden sterk wordt uitgebreid. Een nadere 
uitwerking van volledige mapping is opgenomen in Bijlage 2. 
 
Standaarden 
Het TMLO staat zeker toe dat additionele metadata worden toegevoegd. Daarbij is terughoudendheid 
wel geboden. Het is uit oogpunt van standaardisatie niet wenselijk als voor ieder type dataset een 
eigen set aanvullende velden wordt opgesteld. De kans bestaat dan dat TMLO als standaard alleen zal 
beklijven voor metadatering op abstract niveau. 
Hoe dan ook is het van groot belang dat eventuele aanvullende velden helder gedefinieerd worden en 
goed gedocumenteerd worden aangeleverd, zodat toekomstige beheerders en gebruikers weten wat 
ze betekenen en wat ze daarmee aan kunnen. Alleen door standaardisatie kan een betrouwbare 
uitwisseling van informatie tussen organisaties – en gebruikers – tot stand komen.  
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Ondertiteling en zoeken op tekst 
Ondertiteling neemt als metagegeven bij videoverslaglegging een bijzondere plek in. Ondertiteling is 
niet alleen van belang vanuit de webrichtlijnen (versie 2, succescriterium 1.2.2 ‘Ondertiteling voor 
doven en slechthorenden’), maar ook omdat ondertiteling bij videofragmenten kan worden gebruikt 
als zoekingang. De meest volwaardige toegang tot informatie uit videoverslagen wordt dan ook 
geboden door behalve op metadata ook ‘full text’ door het gesproken woord te kunnen zoeken. 
Daarvoor is ondertiteling noodzakelijk. Door te zoeken naar een bepaald woord in de ondertiteling 
kunnen videofragmenten worden gevonden waarin deze woorden worden uitgesproken. Optimaal voor 
volledige herbruikbaarheid is tekst die vervolgens is gestructureerd volgens de formats XML of JSON.5  
 
Omdat het ondertitelen een tijdrovende en dus kostbare toevoeging is, is dat nog niet gebruikelijk. Er 
zijn wel ontwikkelingen op dit gebied die wellicht binnen afzienbare tijd automatische ondertiteling 
mogelijk maken. Op de website van de Tweede Kamer zijn plenaire debatten door een leverancier met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 middels spraakherkenning voorzien van ondertiteling. Via 
Debat Gemist kan iedereen deze debatten terugkijken (www.debatgemist.tweedekamer.nl).  
Het verdient aanbeveling bij het op te stellen metadataschema rekening te houden met deze 
ontwikkelingen en ‘ondertiteling’ als metadata-veld op te nemen. 
 

5.4 Conclusies 
Het structureren van informatie bij de creatie van digitale verslagen is essentieel voor de 
toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van de data. Voor archivering en overdracht van te bewaren 
raadsinformatie – dus ook van videoverslagen - zal een metadataschema op basis van het TMLO 
moeten worden ingericht. De opgenomen metadata-elementen vormen de bouwstenen voor het 
(machine-leesbare XML) schema waarmee de informatie kan worden uitgewisseld tussen leverancier, 
gemeente en e-depot, en leveren gestructureerde zoekingangen voor de gebruiker, ook op termijn. 
Dit metadataschema moet niet alleen de videoverslagen kunnen ‘afdekken’, maar ook alle overige 
vergaderinformatie.  
 
De actuele vraag met betrekking tot het overdragen aan een e-depot omgeving, is of alle metadata 
die bij videoverslaglegging een rol spelen binnen de elementen van TMLO moeten worden ‘gemapt’, of 
dat aanvullende velden moeten worden gedefinieerd. Het antwoord op deze technische vraag hangt 
mede af van wat archiefinstellingen willen: wensen zij alle metadata uit een RIS in hun e-depot ‘mee 
te nemen’ en dus alle bestaande zoekingangen tot in lengte van dagen aanbieden voor toekomstige 
gebruikers? Of nemen ze genoegen met een meer beperkte toegankelijkheid, gebaseerd op wat de 
vaste elementen van het TMLO te bieden heeft? 
 
Deze keuze heeft uiteraard alles te maken met de meer principiële keuze welke gebruiksdoelen en dus 
functionaliteiten een e-depotvoorziening wil bieden. Idealiter zal een archiefinstelling gaan voor 
maximale toegankelijkheid. De mogelijkheden van full text search op basis van ondertiteling, dus los 
van metadatering, zijn een lonkend perspectief voor optimale ontsluiting van videoverslagen, ook in 
een e-depot omgeving. In de huidige praktijk kan de keuze gelet op kosten en beperkte technische 
mogelijkheden ook uitvallen voor een meer sobere uitvoering, beperkt tot de verantwoordingsfunctie 
van archiefbescheiden. 
 
Hoe dan ook is het noodzakelijk om ten aanzien van videoverslagen (en verdere raadsinformatie) de 
minimale verplichtingen uit het TMLO in acht te nemen. Ook is het in alle gevallen nodig om een 
goede afstemming te bereiken over metadatering van raadsinformatie tussen leverancier, gemeente 
en archiefinstelling. Temeer omdat een TMLO-mapping ook niet het eindstation is voor het aanleveren 
van bestanden en metadata. Bij de feitelijke overdracht zal het gekozen metadataschema omgezet 

                                                
5 Zie: http://opendatahandbook.org/guide/nl_BE/appendices/file-formats/ 
 

http://opendatahandbook.org/guide/nl_BE/appendices/file-formats/
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worden in een voor het e-depot leesbaar (XML) computerbericht. Dit XML bericht zal per e-depot-
software en per aangeleverde TMLO-mapping verschillen. 
Deze afstemming kan op lokaal niveau worden gezocht, maar het heeft absoluut de voorkeur als 
hierover landelijke afspraken worden gemaakt. Daarvoor is nodig dat zich in het verlengde van de nu 
uitgevoerde pilots best practices hebben ontwikkeld, die antwoord geven op de nu nog levende 
vragen. 
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6    Opslagformaat  

6.1 Inleiding 
De keuze voor het opslagformaat (containerformaat) voor video-opnamen is een vrij technische 
aangelegenheid. Hierbij is sprake van diverse begrippen, zoals codec, bitrate en bestandsformaat. Een 
korte toelichting lijkt op zijn plaats omdat begrip van de termen bijdraagt tot een beter geformuleerde 
opdracht aan leveranciers.  
Een bestandsformaat (of bestandsindeling) is de manier waarop informatie in een computerbestand 
binair, dus in nullen en enen, gecodeerd is. Deze nullen en enen worden de bitstream genoemd. Bij 
audiovisuele verslagen is de bitstream afkomstig van camera en microfoon. Dit is het masterbestand 
Een audiovisueel bestand wordt vervolgens opgeslagen in een zogenoemd containerformaat. Dit 
opslagformaat is een raamwerk waarin verschillende onderdelen worden opgenomen: beeld en geluid, 
eventueel ondertiteling, en aanvullende metadata. Onderstaande figuur geeft dit schematisch weer. 
Van belang is dat de bitstream van beeld en geluid in het opslagformaat zijn ‘verpakt’ door een codec. 
Dit is een tool voor het omzetten van de bitstream door deze te coderen en te comprimeren en later 
weer uit te pakken (decoderen en decomprimeren) met behoud van een bepaald kwaliteitsniveau. Hoe 
hoger het kwaliteitsniveau is, hoe groter het bestand. 
De bitrate van een video is het aantal bits dat per seconde verzonden wordt. Je kunt stellen dat een 
hogere bitrate een betere kwaliteit met zich meebrengt, hoewel andere factoren ook een rol spelen. 
Eenzelfde codec kan met verschillende bitrates worden toegepast.  
 

 
Figuur 7: Hoofdbestanddelen van een opslagformaat voor audiovisuele bestanden 

 

6.2 Kwaliteitseisen 
Het formaat van videoverslaglegging wordt momenteel bepaald door de wijze waarop het videoverslag 
wordt aangeboden aan en gebruikt door het publiek, te weten het afkijken van een video op een 
website (webstream). Aan de andere kant zal het formaat ook moeten voldoen aan een kwaliteit die 
duurzame opslag garandeert en die tevens rekening houdt met andere gebruiksdoelen dan 
‘terugkijken’, zoals hergebruik, verzenden en onderzoek. Aan het bestandsformaat voor archivering 
worden dan ook hogere eisen gesteld dan aan het gebruiksdoel ‘terugkijken’ 
 
De Archiefregeling geeft in artikel 26 algemene eisen aan opslagformaten voor digitale 
archiefbescheiden: 

1. Digitale archiefbescheiden worden, uiterlijk op het tijdstip van overbrenging, opgeslagen in 
een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet aan een open 
standaard, tenzij dit redelijkerwijs niet van de gemeente kan worden verlangd. Alsdan vindt 
met de beheerder van de voor overbrenging aangewezen archiefbewaarplaats overleg plaats 
over een alternatief bestandsformaat. 
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2. Voor zover op het tijdstip van overbrenging gebruik wordt gemaakt van encryptietechniek, 
wordt aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de bijbehorende decryptiesleutel 
verstrekt. 

3. Gebruikmaking van compressietechniek is slechts toegestaan, voor zover daarbij niet zodanig 
verlies van informatie optreedt, dat niet langer aan de bij deze regeling gestelde eisen ten 
aanzien van de toegankelijke en geordende staat van digitale archiefbescheiden kan worden 
voldaan. 

 
Het is voor duurzame toegankelijkheid (en open data toepassing) dus van belang dat voor het 
bestandsformaat een open standaard gebruikt is. 
Specifiek voor audiovisueel materiaal moet daaraan worden toegevoegd dat de gebruikte codec 
eventuele toekomstige omzetting naar een ander formaat niet in de weg mag staan. 
Daarnaast mag een codec niet gepaard gaan met substantieel informatieverlies. 
 
Om te kunnen voldoen aan toekomstige gebruiksdoelen (hergebruik, verzenden, onderzoek) moet de 
duurzame video-opslag betrekking hebben op de hoogste kwaliteit: dat is de kwaliteit van het 
camera- en geluidsbestand. Dat materiaal is de bron voor het uitzenden op de webpagina. Vanaf de 
bron kiezen voor een hoge resolutie dekt die eis. Voor het gebruiksdoel ‘terugkijken’ kan dat bestand 
vervolgens omgezet worden in een lagere resolutie die minder capaciteit vraagt. 
 
Het opnemen en opslaan in een hogere kwaliteit heeft uiteraard gevolgen voor de omvang van de 
masterbestanden: hoe hoger de kwaliteit, hoe groter het bestand is voor compressie. Hoewel digitale 
opslag steeds goedkoper wordt, neemt ook de ‘standaardkwaliteit’ die gebruikt wordt voor video-
opnamen toe. De meeste televisie-uitzendingen zijn inmiddels in HD en de hogere resolutie 4k is in 
opkomst. Een vergelijkbare trend is zichtbaar voor film die via het web wordt getoond, zoals op 
bijvoorbeeld YouTube.  
 

6.3 Voorkeursformaten 
Voor acceptabele formaten die in meerdere of mindere mate aan de gestelde eisen voldoen, volgen we 
de recente aanbevelingen van het NIBG6 en van DANS7 (Data Archiving and Network Services). De 
betreffende aanbevelingen zijn ook overgenomen door het Nationaal Archief8. De onderstaande 
beschrijvingen zijn ontleend uit de publicaties waarnaar wordt verwezen. 
 
MXF 
Dit is het meest geprefereerde format. MXF is een open standaard die wordt onderhouden door de AV-
standaardenorganisatie Society of Moving Pictures Engineers (SMPTE). Het formaat is bestemd voor 
professioneel gebruik en wordt ondersteund door een groot aantal verschillende transcoders en editing 
softwarepakketten. Van alle instromende 
materialen in deze categorie worden standaard viewingversies aangemaakt op een lage resolutie 
op MPEG4. Standard Definition (SD) materiaal moet geëncodeerd zijn als MXF OP1a, D10-30 of 
D10-50, de standaard van de Digitale Voorziening van de publieke omroep, op basis van de SMPTE 
richtlijnen. High Definition (HD) materiaal moet geëncodeerd zijn als XDCAM HD422/50MBbps. 
 
Naast MXF als voorkeursformat worden de volgende acceptabele formaten onderscheiden.  

                                                
6 Digitale preservering, beeld en geluid. Beleid, standaarden en procedures (NIBG, januari 2016), te downloaden 
op http://publications.beeldengeluid.nl/pub/387 
7 Preferred formats (DANS, 2015), te downloaden op  
https://dans.knaw.nl/nl/deponeren/toelichting-data-deponeren/DANSpreferredformatsNL.pdf 
8 Voorkeursformaten (Nationaal Archief, september 2016).  

http://publications.beeldengeluid.nl/pub/387
https://dans.knaw.nl/nl/deponeren/toelichting-data-deponeren/DANSpreferredformatsNL.pdf
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MPEG-4 
Is een open standaard en een verdere ontwikkeling van de MPEG video standaard ISO/IEC (14496) en 
is deels gebaseerd op het Apple QuickTime (.mov). De uitbreidingen zijn vooral gedaan om het 
gebruik van AV materiaal op het internet beter te faciliteren door betere compressie middels de H.264 
codec. MPEG-4 bestaat uit twee hoofdversies en bevat een grote hoeveelheid profielen welke 
geoptimaliseerd zijn voor verschillende doelen (web streaming, voice, HD video, etc). 
  
Matroska (.mkv) 
Is een open source en zeer flexibel alternatief voor bestaande container formaten zoals AVI, ASF, 
MOV, RM, MP4, MPG, etc. en kan vrijwel alle codecs bevatten. MKV heeft echter als nadeel dat het nog 
een relatief geringe ondersteuning door videosoftware kent.  
 
Als ‘voorlopers’ van MPEG-4 worden door DANS ook de volgende oudere formaten als acceptabel 
bestempeld.    
 
MPEG-2 
Is een open standaard ISO/IEC (13818) ontwikkeld voor DVD en digitale televisie. Het bevat een 
aantal profielen (Simple, Main, 4:2:2) welke verschillende standaard specificaties bevatten voor 
elementen als weergave, grootte en data rate. MPEG-2 is niet geoptimaliseerd voor lage bitrates (< 1 
Mbit/s) maar biedt een superieure kwaliteit bij hogere bitrates (> 3 Mbit/s) vergeleken met MPEG-1.  

 
QuickTime (.mov) 
Zoals hierboven aangegeven is QuickTime (.mov) gebruikt als basis voor de MPEG-4 standaard. 
QuickTime biedt weliswaar dezelfde (of meer) functionaliteit als MPEG- 4; toch wordt het aangeraden 
om MPEG-4 te gebruiken wanneer mogelijk, omdat MPEG4 een vastgestelde standaard is. 
 
 

6.4 Conclusie 
Naast het primaire gebruiksdoel ‘terugkijken’ moet het bestandsformaat voldoen aan eisen van 
duurzame toegankelijkheid en aan andere (meer open) vormen van gebruik. 
In de praktijk blijkt op dit moment het meest gebruik gemaakt te worden van het containerbestand 
MPEG-4 (met H.264 codec). Dit is voldoende geschikt voor het langdurig bewaren van audiovisueel 
materiaal. Ook bevat dit formaat instellingen die geoptimaliseerd zijn voor webstreaming. Dit 
containerbestand is voor gebruik afdoende en hoeft niet te worden geconverteerd bij het overbrengen 
naar een e-depot. 
 
Om optimale toegankelijk te garanderen is het noodzakelijk om de keuze voor het videoformaat en de 
gebruikte codecs af te stemmen met de leverancier, als dienstverlener, met de gemeente als zijnde 
zorgdrager, en het historisch centrum of gemeentearchief als e-depothouder. 
 
De formaatkeuze moet in ieder geval worden opgenomen in de offerteaanvragen en in de 
programma’s van eisen voor leveranciers die diensten en systemen voor videoverslaglegging 
aanleveren. Zo wordt voorkomen dat er onnodige conversie moet worden uitgevoerd bij het 
aanleveren en/of de overdracht van de videobestanden. 
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7    Beheer op termijn 

7.1 Inleiding 
Op een zeker moment zal de leverancier de in zijn systemen opgeslagen raadsinformatie - inclusief de 
daartoe behorende videobestanden en bijbehorende metadata – in hun onderlinge samenhang moeten 
overdragen aan de gemeente of een e-depot. Daarom is het noodzakelijk goed na te denken en 
duidelijke afspraken te maken over de wijze en het moment waarop die overdracht plaatsvindt. 
Hiervoor komen vier opties in beeld, die schematisch zijn aangegeven in onderstaande figuur. 
 
 

 
 
Figuur 8: Opties voor overdracht van RIS-informatie van de leverancier richting e-depot 

 
De door de leverancier aan te leveren bestanden en metadata moeten niet alleen opgeslagen kunnen 
worden, maar ook afspeelbaar en doorzoekbaar blijven voor gemeente en publiek n(en zo mogelijk 
herbruikbaar worden). Dat laatste moet dus ten laatste gerealiseerd zijn op het moment dat de 
leverancier zijn dienstverlening staakt. Concreet betekent dat, dat de dienstverlening door de 
leverancier moet doorlopen totdat de informatie juist is overgedragen. 
 

7.2 Opties voor overdracht 
De volgende vier opties voor de wijze van overdracht van de bestanden worden hieronder toegelicht. 

1. Gemeente bewaart na publicatie zelf de originele bestanden en metadata. 
2. Leverancier draagt na einde contract over aan gemeente. 
3. Leverancier draagt na einde contract over aan e-depot. 
4. Leverancier draagt direct over aan e-depot. 

 
Optie 1: 

• De raadsinformatie (met videoverslagen) wordt door de gemeente zelf opgeslagen. 
• De dienstverlener levert direct na publicatie op de website, de bestanden aan de gemeente 

aan. Inclusief de metadata in het vereiste metadataschema. 
• De gemeente neemt de raadsinformatie en metadata op in een daarvoor geschikt gemaakt 

systeem (RMA, DMS). 
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• De gemeente stelt de informatie, bij voorkeur als open data, beschikbaar, tenminste vanaf het 
moment dat de website van de leverancier niet meer beschikbaar is.  

• De gemeente levert maximaal na 20 jaar de informatie aan het e-depot van een 
archiefinstelling aan. Het e-depot houdt deze informatie toegankelijk voor  gemeente en 
publiek. 
 

Optie 2: 
• De raadsinformatie (met videoverslagen en metadata) wordt door de leverancier zelf 

opgeslagen, onder verantwoordelijkheid van de gemeente als zorgdrager.  
• De gemeente stemt met de leverancier de eisen af die ook gelden voor andere systemen die 

overheidsinformatie op eigen netwerk opslaan. 
• De leverancier levert direct na publicatie op de webste, de raadsinformatie aan de gemeente 

aan. Inclusief metadata in het vereiste metadataschema. 
• De gemeente neemt de raadsinformatie en metadata op in een daarvoor geschikt systeem. 
• De gemeente stelt de informatie, bij voorkeur als open data, beschikbaar, tenminste vanaf het 

moment dat de website van de leverancier niet meer beschikbaar is 
• De gemeente levert maximaal na 20 jaar de informatie aan, aan het e-depot van een 

archiefinstelling. Het e-depot houdt deze informatie toegankelijk voor  gemeente en publiek. 
 

Optie 3 
• De raadsinformatie (met videoverslagen en metadata) wordt door de leverancier zelf 

opgeslagen, onder verantwoordelijkheid van de gemeente als zorgdrager.  
• De gemeente stemt met de leverancier de eisen af die ook gelden voor andere systemen die 

overheidsinformatie op eigen netwerk opslaan. 
• De dienstverlener levert de raadsinformatie, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, 

aan bij het e-depot van een archiefinstelling. Dit gebeurt bijvoorbeeld na beëindiging van het 
contract met de leverancier, conform de afspraken die vooraf zijn gemaakt. 

• Het e-depot houdt deze informatie toegankelijk voor gemeente en publiek.. 
 
Optie 4 

• De dienstverlener levert de raadsinformatie (met videoverslagen en metadata), onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente, aan het e-depot van de archiefinstelling. Dit gebeurt 
direct bij het ontstaan van de raadsinformatie/videoverslag. 

• Het e-depot houdt deze informatie toegankelijk voor gemeente en publiek. 
Hiervoor zijn in een eerder stadium afspraken gemaakt rond dienstverlening en conform de 
criteria voor open data.  
 

7.3 Overwegingen en conclusie 
In de huidige praktijk treedt een veel mindere mate van beschikbaarheid en doorzoekbaarheid op als 
de leverancier de bestanden en metadata aan de gemeente overdraagt: het daar gebruikte document- 
of recordmanagementsysteem (DMS of RMA) is niet standaard uitgerust met de mogelijkheid voor het 
publiek om door de raadsinformatie te kunnen zoeken zoals dat kan met een RIS. Ook e-depots zullen 
deze functionaliteit in de toekomst willen gaan aanbieden. 
De opties 1 en 2 vergen dus specifieke investeringen van de gemeente om duurzame toegankelijkheid 
(bij voorkeur als open data) te realiseren in de periode tussen beëindiging van de diensten van de 
leverancier en overdracht aan een e-depot. Bovendien treden in deze beide scenario’s drie in plaats 
van twee beheerpartijen (leverancier, gemeente, e-depot) op en twee overdrachtsmomenten (van 
leverancier naar gemeente en van gemeente aan e-depot) in plaats van één. Beide aspecten 
compliceren het beheerproces en vergroten de risico’s van in formatieverlies. 
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Optie 3 en 4 kennen deze nadelen niet. Uiteraard speelt de gemeente als klant van de leverancier en 
als zorgdrager voor de bestanden dan nog wel een actieve (regie)rol, maar zij wordt voor wat betreft 
het beheer (opslag en dienstverlening) en de investering in specifieke voorzieningen en systemen 
‘ontzorgd’. 
 
Het met één overdrachtsmoment overdragen (optie 3 of 4) aan een e-depot kan dus veel van de 
beheerlasten (dus kosten) bij de gemeente als zorgdrager verlichten. Lasten die dan bij de organisatie 
van het e-depot komen te liggen. Het e-depot kan deze dienst, op basis van de te ontwikkelen 
standaarden, efficiënter voor meerdere gemeentes aanbieden.  
 
De keuze voor optie 3 óf optie 4 hangt af van verschillende factoren. E-depots zijn momenteel nog in 
ontwikkeling. Zoekfunctionaliteiten zoals een RIS die biedt, zijn momenteel nog niet standaard 
beschikbaar. Dat zal zeker nog enige jaren vergen. Wanneer het ‘service level’ van een e-depot 
daarbij volledige herbruikbaarheid mogelijk maakt (video’s als open data beschikbaar) geldt dat hoe 
eerder aan een e-depot wordt overgedragen, hoe beter. Aan de maatschappelijke baten-kant ligt de 
voorkeur dan absoluut bij optie 4.  
Daarbij komt ook een financiële kostenafweging: directe overdracht aan een e-depot (optie 4) in de 
vorm van ‘uitplaatsing’ is een zakelijke dienstverlening door het e-depot, waaraan dus ook een 
prijskaartje hangt. Dit prijskaartje zal allicht duurder uitvallen dan continuering van de dienstverlening 
en opslag door de leverancier. De vraag bij 4 is, welke kosten in verhouding zijn met het 
maatschappelijk rendement. 
De kosten van de verschillende opties voor de overdracht zijn op dit moment nog moeilijk te bepalen 
omdat e-depotvoorzieningen en de dienstverlening daaromheen nog in opbouw zijn. 
 
Naast de beheerkosten zijn er uiteraard ook overdrachtskosten. De kosten zijn sterk afhankelijk van 
de met de leverancier van het raadsinformatiesysteem gemaakte afspraken en de mate waarin de 
informatie gestandaardiseerd kan worden aangeleverd aan het e-depot. 
 

7.4 Tot slot 
De vier opties die hiervoor zijn toegelicht, zijn voor dit moment de meest relevante scenario’s, 
bekeken vanuit het huidige perspectief van een gemeente, provincie of waterschap. Kijken we iets 
verder dan dat, dan komt ook een ander, verreikender scenario in beeld. Als ‘stip op de horizon’ willen 
we deze niet onvermeld laten. Het komt hier op neer, dat we het informatiebeheer van (digitale) 
raadsinformatie opnieuw gaan ontwerpen. Raadsinformatiesystemen gaan volgens dit scenario 
voldoen aan een set landelijke eisen voor zowel open overheid als voor duurzame toegankelijkheid. De 
gestandaardiseerde raadsinformatie is dan dus vanaf het moment van beschikbaarstelling geschikt 
voor volledig hergebruik (downloadbare open data). Beschikbaarstelling zou op uniforme wijze kunnen 
worden ingeregeld, en bijvoorbeeld ook via een landelijk portaal als ‘data overheid’ kunnen worden 
gepresenteerd. 
De informatie zelf en de metadatering van zo’n  ‘RIS nieuwe stijl’ voldoen daarnaast aan de eisen van 
duurzame toegankelijkheid. De systemen worden als product geleverd aan de overheid en door 
leveranciers tijdelijk beheerd tot het moment van overdracht aan een e-depot. Het gaat daarbij vooral 
om een formeel overdrachtsmoment, want raadsinformatiesysteem en e-depot hebben dezelfde 
inhoud en zoekmogelijkheden. Voor de burger verandert er ‘aan de voorkant’ dus niets. Het 
overdrachtsmoment kan samenvallen met de wettelijke overbrengingstermijn voor archiefbescheiden, 
maar kan ook eerder worden gekozen, afhankelijk van de beheerkosten. 
Het is voor dit scenario nodig dat leveranciers en overheid (Rijk en medeoverheden), inclusief de 
beheerders van e-depotvoorzieningen, om de tafel gaan om op landelijk niveau afspraken te maken. 
Met dit rapport is hopelijk een deel van het voorwerk voor zo’n arrangement verricht. 
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Begrippenlijst 
 
Begrip 
 Verklaring 

ADI 
Adviseur Digitale Informatievoorziening. Functionaris bij een 
grotere archiefinstelling die archiefvormers adviseert over digitaal 
archiveren. 

CIO 

Chief Information Officer. Functionaris die de leiding van een grote 
organisatie adviseert over strategische keuzes betreffende de 
informatica infrastructuur. Tevens zet de CIO de strategische 
keuzes om in actieplannen en verzorgt de opvolging daarvan. 

Codec Een codec is software die toelaat data te coderen en decoderen of 
te comprimeren en decomprimeren. 

Content Informatie-item binnen een bepaalde context, bijvoorbeeld tekst, 
afbeeldingen, geluid, video en animaties 

Csv Comma separated value. Tekstbestand waarin elke regel een 
record vertegenwoordigd, van elkaar gescheiden door een komma.  

DMS Documentmanagementsysteem. Beheersysteem voor digitale 
documenten.  

E-depot 

Het geheel van apparatuur, programmatuur, procedures, 
methoden, kennis en vaardigheden waarmee een (archief)dienst 
in staat is zijn digitale informatie te beheren en beschikbaar te 
stellen. 

Encriptie Engels: Encryptie. Door informatie te versleutelen, kan voorkomen 
worden dat die informatie door onbevoegden gebruikt wordt 

ISO-norm Internationaal vastgestelde kwaliteitsnorm door International 
Organization for Standardization. 

Metagegevens Conform TMLO: gegevens die context, inhoud, structuur en vorm 
van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. 

Open Data Bij open data wordt ernaar gestreefd om de beperkingen in 
hergebruik van data tot een minimum te beperken 

Pdf Portable Document Format. Formaat van Adobe voor het 
uitwisselen van (tekst)documenten, platform-onafhankelijk  

Record 

Archiefstuk; Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard 
bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of 
organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van 
zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van 
zijn of haar rechten.  

Reglement van Orde Een reglement van orde is een document waarin een vergadering, 
met name van een politiek orgaan, zijn vergaderorde regelt.  

RIS 

Raadsinformatiesysteem. Bevat vergaderstukken van 
gemeentelijke organen, met de bijbehorende metadata. Het gaat 
hierbij om vergaderstukken als agenda’s, voorstellen en adviezen, 
ingekomen stukken, (video)verslagen en besluitenlijsten 

RMA 
Records management Application. Software die door een 
organisatie wordt gebruikt om haar records (archiefbescheiden) te 
beheren. 

TMLO 
Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden, specificeert de 
minimaal vast te leggen metagegevens van 'informatiesets' (brief, 
XML-document, bestand, zaakdossier, ed) 

Toepassingsprofiel Specificatie die specifiek gemaakt is voor lokaal gebruik, 
bijvoorbeeld door een aantal organisaties of instellingen. 

XML 
Extensible Markup Language. Een syntaxis waarmee 
gestructureerde informatie als machineleesbare platte tekst kan 
worden weergegeven.  

XML-schema XML-schema is een techniek waarmee de structuur, inhoud en 
betekenis van XML-documenten worden gedefinieerd. 
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BIJLAGE 1. Aanbevolen gebruik VNG Model 
Algemene Inkoopvoorwaarden  
In 2012 introduceerde de VNG het Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor levering en diensten 
(hierna te noemen ‘het Model). Het Model is in samenspraak met gemeentes en het bedrijfsleven 
ontwikkeld om meer uniformiteit te creëren en daardoor voor meer duidelijkheid te zorgen bij het 
aangaan/afsluiten van contracten tussen publieke en private partijen. In deze contracten is het van 
belang het intellectueel eigendom van content en metadata secuur vast te leggen. 
Het Model bevat een belangrijk artikel gewijd aan het intellectueel eigendom, te weten artikel 8: 
 

VNG het Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor levering en diensten  
Artikel 8 Intellectueel eigendom  
 
 8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot 
enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-
rechten – voor zover nodig – om niet over aan de Gemeente. De Contractant zal op eerste 
verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.  
 
 8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het 
kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij 
gebruik maakt van enige bijdrage van de Gemeente en/of derden.  
 
 8.3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele 
persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte 
auteursrechtelijke werken.  
 
 8.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen 
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.  
 
 8.5. De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder 
in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant 
erkent dit voorbehoud.  
 
 8.6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de 
geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle 
bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de 
weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of 
auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.  
 
 8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om 
in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van 
het geleverde zal kunnen voortzetten.  
 
 8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde 
vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden 
inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren 
van gerechtelijke procedures.  
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Licentie 
Artikel 8 lid 1 biedt de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen wat wordt bepaald in artikel 8 lid 1 
(‘tenzij schriftelijk anders is overeengekomen’). Er zal in een dergelijk geval een licentie moeten 
worden afgesloten met de dienstverlener. Een licentie heeft echter niet de voorkeur aangezien het van 
belang is dat de content en metadata zonder restricties openbaar moeten kunnen worden gemaakt: 
zogenoemde open data.  
In de toelichting van het Model is een voorbeeld gegeven van een contractbepaling/clausule waarmee 
een licentie wordt verkregen: 
 

 
De Gemeente verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht met betrekking tot alle resultaten 
voortvloeiende uit de Overeenkomst.  Dit gebruiksrecht omvat mede het recht om de resultaten 
– ook buiten het kader van de Overeenkomst waaruit de resultaten voortvloeien – onbeperkt te 
verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken en toe te passen. 

 
Beëindiging van het contract 
Het is zeer verstandig om een heldere ‘exit strategie’ in het contract op te nemen aangezien die niet in 
de algemene voorwaarden is geregeld. De volgende tekst is daar een voorbeeld van. 
 

“Indien deze overeenkomst wordt ontbonden of anderszins wordt beëindigd doordat 
[wederpartij] is ontbonden of in staat van faillissement is verklaard, zullen [beeldmateriaal en 
metadata] en alle daaraan verbonden en in deze overeenkomst aan [gemeente] overgedragen 
rechten, in de ruimste zin van het woord, bij [gemeente] blijven dan wel komen te berusten 

 
Het is verstandig om te specificeren hoe en in welk formaat het beeldmateriaal en de metadata zullen 
worden overgedragen. Dit geldt ook bij het op normale wijze beëindigen van het contract en voor de 
op verzoek van de gemeente tussentijdse overdracht van bestanden.  
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BIJLAGE 2. Toepassing TMLO-videoverslaglegging 
Dit betreft een vakinhoudelijke bijlage die onderdeel is van een nog voortdurende discussie over het 
toepassen van het TMLO op vergaderinformatie. 
 
Problematiek 
Het in het TMLO registeren van metadata bij audio- en visuele verslaglegging van vergaderingen is 
complex. De grootste uitdaging ligt in het feit dat een vergadering een samenstel is van afzonderlijke 
activiteiten, gestructureerd als agendapunten met dossiers, sprekers, interrupties, ingekomen stukken 
en stemmingen. Ieder agendapunt kent specifieke metadata en documenten die binnen het TMLO 
gemapt worden. 
 
In deze bijlage is een voorbeeld uitgewerkt van volledige mapping. Het voorbeeld is gebaseerd op een 
geslaagde pilot bij de gemeente Schiedam gericht op het opnemen van raadsinformatie in een e-depot 
omgeving. Deze heeft geresulteerd in een doorzoekbaar voorbeeld van alle raadsinformatie van een 
vergadering in een e-depot omgeving. 
 
De methode van volledige mapping is niet de enige; er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Ee 
alternatief is om metadata zoals spreker, agendapunt of stemgedrag aan het TMLO toe te voegen als 
organisatie-specifieke elementen. Nadeel daarvan is dat het aantal in het TMLO gebruikte velden sterk 
wordt uitgebreid. Elke weg kent zijn eigen problematiek en hobbels. Bij volledige mapping schuilt het 
gevaar in verlies aan eenduidige betekenis van de TMLO-elementen. 
 
Volledige mapping  
Alle metadata uit een RIS worden bij deze methode gemapt naar een (sub)element in het TMLO. 
De vergadering wordt gedefinieerd als ‘hoofdzaak’ op het aggregatieniveau dossier, terwijl de 
agendapunten subdossiers, oftewel ‘deelzaken’ zijn. Deze benadering heeft als voordeel dat de 
vergadering als geheel en de verschillende agendapunten elk van eigen metadata kan worden 
voorzien en dat de bijbehorende stukken gebruik kunnen maken van overerving van metadata uit de 
hoofd- of deelzaak. Een bijkomend voordeel is dat de opbouw van een vergaderdossier met 
subdossiers flexibel is en mogelijkheden biedt om waardevolle metadata te registreren. 
 
De complete audiovisuele registratie wordt gedefinieerd als ‘archiefstuk’ en opgedeeld in verschillende 
bestanden die behoren bij agendapunten. Zo kan de spreektijdinformatie ondergebracht worden bij 
subelement ‘Structuur’ (19.3). De relatie tussen deelzaak (agendapunt) en hoofdzaak (vergadering) 
wordt vervolgens gelegd in element ‘Relatie’ (15) van het TMLO.  
 

 
Volledige mapping van video-raadsinformatie in TMLO, overzicht 
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Specificatie van volledige mapping 
Voor de hoofdzaak (vergadering) kan TMLO-element 9 (Dekking) worden gebruikt om de begin- en 
eindperiode en eventuele locatie van de vergadering vast te leggen. Daarbij kan voor een deelzaak 
(agendapunt) de begin- en eindperiode van het agendapunt en de locatie worden geregistreerd. 
De actoren (raadsleden, burgemeester, wethouder, griffier) voor zowel de hoofdzaak als de deelzaak 
kunnen net zoals in de eerste methode ondergebracht worden onder TMLO-element 15C.1. 
Voor zowel de hoofdzaak als de deelzaken kan bij TMLO-element 15C.2 (Context.activiteit) het 
aggregatieniveau ‘zaak’ worden ingevuld. Het subelement ‘Naam’ (15C.2.4) binnen ‘Context.activiteit’ 
bevat voor de Hoofdzaak (vergadering) de titel van de vergadering, en voor de deelzaken de titel van 
het agendapunt. 
 
De documenten behorende bij de hoofd- of deelzaak kunnen de metadatavelden voor Context (15C) 
overerven van de hoofd- of deelzaak. De relatie tussen de deelzaken (agendapunten) en de hoofdzaak 
(vergadering) kan wederom met behulp van TMLO-element 15 worden vastgelegd. 
De gedetailleerde spreektijdinformatie kan worden geregistreerd in TMLO-element 19 (Vorm) en wel 
in subelement 19.3 (Structuur) van het archiefstuk. 
 
Als het archiefstuk, de complete audiovisuele registratie, is opgedeeld in de verschillende bestanden 
behorende bij de agendapunten, kan de spreektijdinformatie per agendapunt bij het bijbehorende 
archiefstuk (audiovisuele registratie van agendapunt) onder element 19.3 worden geregistreerd. 
Hieronder volgt een schematische voorstelling van TMLO-mapping en de verschillende elementen. 
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