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Managementsamenvatting 
 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkelt en beheert al sinds 1995 internetsites. 
Aanvankelijk werden deze sites vooral gebruikt als voorlichtingsinstrument en waren ze vrij statisch 
van karakter. Met het naderbijkomen van de elektronische overheid gaan de internetsites van het 
Ministerie een steeds belangrijkere rol spelen in de communicatie met de burger. Ze worden niet meer 
alleen gebruikt om informatie te presenteren, maar ook om te communiceren met burgers over het 
beleid dat wordt gevoerd of wordt ontwikkeld en om transacties uit te voeren. De websites hebben 
daarmee niet alleen een functie gekregen binnen de voorlichtingsprocessen van het ministerie, maar 
ook binnen de uitvoerende- en beleidsprocessen.  
De inzet van websites bij de uitvoering van deze processen leidt er toe dat websites niet alleen aan te 
merken zijn als mooie (en ook vluchtige) “publicaties”, maar ook als “archief” dat informatie bevat die 
voortkomt uit deze processen en die doorgaans niet in een andere, papieren, vorm beschikbaar is . 
In een eerder stadium heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderzoek laten uitvoeren 
naar de vraag of websites onder de archiefwetgeving vallen en, zo ja, hoe ze dan gearchiveerd 
zouden kunnen worden. Uit dit onderzoek bleek dat de archiefwetgeving op websites van toepassing 
is en dat er in beginsel verschillende mogelijkheden zijn om ze te archiveren. Eén methode heeft ook 
de praktijk zijn waarde bewezen: de snapshotmethode 
 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft samen met het bedrijf Capsis een pilotproject 
uitgevoerd om te onderzoeken of deze methode ook voor het ministerie geschikt is. De 
snapshotmethode wordt namelijk tot dusver met name gebruikt door nationale bibliotheken die het 
web van hun eigen land willen vastleggen. De toepassing van de snapshotmethode binnen een 
organisatie met als oogmerk het voldoen aan belangen van bedrijfsvoering, verantwoording of 
kennisdeling is nog niet aangetroffen.  
 
De doelen van dit pilotproject waren om  

• met behulp van de applicatie Presurf van Capsis ervaring op te doen met het archiveren van 
de internetsites van het ministerie; 

• een beproefde lijst met richtlijnen voor het bouwen van websites te leveren, waardoor 
archivering van deze websites mogelijk wordt; 

• een eerste webarchief op te bouwen. 
 
In het pilotproject is met Presurf een archief opgebouwd van 114 websites van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, met een totale omvang van 13220 MB. 
 
Het voorliggende document geeft een verslag van dit project.  
 
Het rapport concludeert dat het toepassen van de snapshotmethode met behulp van de applicatie 
Presurf zeer wel mogelijk is. De kwaliteit van de snapshots en de efficiency van het proces van 
archiveren neemt toe, als het ministerie bij het ontwerpen en opzetten van websites een aantal 
aanbevelingen ter harte neemt. Deze aanbevelingen stemmen overigens in belangrijke mate overeen 
met de Webrichtlijnen die door advies.overheid.nl zijn geformuleerd. Zij zijn niet alleen belang voor de 
archivering van websites, maar ook voor de goede toegankelijkheid ervan.



   

 

4

 

1. Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de achtergronden van het onderzoek en beschrijft de mogelijke 
benaderingen en methoden voor webarchivering.  
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de doelstellingen van het onderzoek en de gehanteerde onderzoeksvragen. 
 
De conclusies ten aanzien van de toepasbaarheid van de snapshot-methode zijn te vinden in 
hoofdstuk 4, evenals een aantal aanbevelingen die een succesvolle toepassing ervan 
vergemakkelijken. 
 
Gezien het bedrijfsvertrouwelijke karakter zijn de bijlagen van dit rapport achterwege gelaten in deze 
publicatie-versie. 
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2. Websites archiveren, waarom en hoe 
 

1.1 Waarom websites archiveren? 

 

Belang voor bedrijfsvoering, verantwoording en rechtszekerheid van de burger 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkelt en beheert al sinds 1995 internetsites. 
Aanvankelijk werden deze sites vooral gebruikt als voorlichtingsinstrument en waren ze vrij statisch 
van karakter. Met het naderbijkomen van de elektronische overheid gaan de internetsites van het 
Ministerie een steeds belangrijkere rol spelen in de communicatie met de burger. Ze worden niet meer 
alleen gebruikt om informatie te presenteren, maar ook om te communiceren met burgers over het 
beleid dat wordt gevoerd of wordt ontwikkeld en om transacties uit te voeren. De websites hebben 
daarmee niet alleen een functie gekregen binnen de voorlichtingsprocessen van het ministerie, maar 
ook binnen de uitvoerende- en beleidsprocessen.  
De inzet van websites bij de uitvoering van deze processen leidt er toe dat websites niet alleen aan te 
merken zijn als mooie (en ook vluchtige) “publicaties”, maar ook als “archief” dat informatie bevat die 
voortkomt uit deze processen en die doorgaans niet in een andere, papieren, vorm beschikbaar is . 
Een website over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Waddenzeebeleid geeft informatie over 
beleidsplannen en de reacties van betrokken organisaties. Aan deze informatie kunnen rechten 
worden ontleend. Het blijvend beschikbaar houden van deze informatie in de oorspronkelijke vorm is 
van belang voor het kunnen afleggen van verantwoording over het gecommuniceerde beleid.  
Daarnaast vormen de websites een steeds belangrijker onderdeel van het eigen geheugen van de 
organisatie. Websites tonen bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het beleid en in de communicatie over 
het beleid. Ook zijn de ontwikkelingen in de vormgeving en het gebruik van websites binnen het 
Ministerie eruit af te lezen.  
Kortom: er zijn voldoende redenen voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat om zijn websites te 
archiveren. Bovendien is er een juridische verplichting op grond van de Archiefwet. 
 
Verplichting op grond van de Archiefwet 
Overheidsorganen zijn, op grond van de Archiefwet 1995, verplicht hun archieven in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren (art. 3) . Dit geldt voor archieven 
“ongeacht hun vorm”, dus ook voor digitaal archief. De Archiefschool heeft op verzoek van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzocht of websites als archief aangemerkt kunnen worden. 
De conclusie was bevestigend.  
Het enkele feit dat websites archiefbescheiden zijn, wil echter nog niet automatisch zeggen dat zij 
bewaard moeten worden. Veel archiefbescheiden zijn namelijk (op termijn) vernietigbaar. Het is echter 
niet goed mogelijk om het huidige selectie-instrumentarium voor archiefbescheiden toe te passen op 
websites. Websites kunnen bijvoorbeeld onder verschillende selectielijsten met verschillende 
bewaartermijnen vallen. Ook kan het voorkomen dat er binnen één selectielijst onduidelijkheid bestaat 
over bewaartermijnen (Hokke, 2003)1. In het hier beschreven project is dit selectievraagstuk buiten 
beschouwing gebleven: websites worden beschouwd als één geheel dat voor bewaring in aanmerking 
komt. 
 
Indien een website permanent moet worden bewaard, geldt de "Regeling geordende en toegankelijke 
staat archiefbescheiden" (2002). Relevant is met name artikel 2:  
 
“De zorgdrager zorgt ervoor dat van elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden 
vastgesteld: 
a.  de inhoud, structuur en vorm bij het ontstaan, één en ander voor zover de inhoud, structuur en 

vorm kenbaar moesten zijn voor de uitvoering van het betreffende werkproces; en 
b. op welk tijdstip en uit hoofde van welke taak of handeling het door het overheidsorgaan werd 

ontvangen of opgemaakt; en 
c. de samenhang met de andere door het overheidsorgaan ontvangen en opgemaakte 

archiefbescheiden.” 
 
 
1 Zie de in hoofdstuk 5 opgenomen literatuurlijst. Omwille van de leesbaarheid wordt niet iedere literatuurverwijzing van een 
voetnoot voorzien. 
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Voor webarchivering is de regeling praktisch gezien helaas van beperkt nut, aangezien deze niet is 
toegesneden op websites.  
Als een vervolg op het onderzoek van Hokke (2003) heeft Voorburg (2004) in opdracht van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat een aanzet gemaakt met praktische, ontwerptechnische 
richtlijnen voor de opzet van duurzame websites. Een uitgangspunt vormden daarbij de door Horsman 
(1998) geformuleerde kwaliteitseisen voor digitale archiefbescheiden. Horsman stelt dat 
archiefbescheiden zo lang als noodzakelijk zodanig beheerd moeten worden dat deze volledig, 
authentiek, betrouwbaar, toegankelijk, beschikbaar en leesbaar zijn. 
 
2.1 Hoe websites te archiveren 
 
Microarchivering of macroarchivering 
Bij het archiveren van websites kunnen verschillende benaderingen worden gevolgd.  
Brüggen (2005) maakt hierbij onderscheid tussen microarchivering en macroarchivering. Bij 
macroarchivering2 gaat het om het om zeer grootschalige vastlegging van websites, doorgaans uit het 
oogpunt van het bewaren van nationaal en internationaal cultureel erfgoed. Een bekend voorbeeld 
van is the vinden bij The Internet Archive3. Het zijn vooral nationale bibliotheken die actief zijn met 
deze vorm van conservering. 
 
Het onderhavige rapport gaat niet over deze grootschalige vorm van het conserveren van websites, 
maar over wat Brüggen microarchivering noemt: het meer kleinschalig conserveren of archiveren van 
een beperkt aantal websites. Specifiek behandelt het het relatief kleinschalig conserveren van 
websites door (of mede door) de eigenaar zelf met als doel te kunnen voldoen aan het 
bedrijfsvoerings- en verantwoordingsbelang en aan wettelijke verplichtingen (zoals de Archiefwet of de 
Wet Openbaarheid van Bestuur)  
 

Bronnen of snapshots 
Als een organisatie er voor kiest haar websites te gaan archiveren dan kan ze verschillende methoden 
volgen. De oudste methode is gebaseerd op het duurzaam opslaan en documenteren van de digitale 
bronnen die samen de website vormen. Een nieuwere methode is de snapshotmethode, waarbij niet 
zozeer de bronnen worden geconserveerd, als wel de pagina's zoals ze op het scherm verschijnen.  
 
 De allereerste websites waren volledige statisch van aard. Iedere pagina van zo'n site bestaat uit een 
statisch tekstbestand met daarin opmaakcodes4. In de opmaakcodes van dit (HTML) bestand staan 
doorgaans verwijzingen naar andere statische bestanden die binnen de pagina moeten worden 
getoond, zoals met name afbeeldingen. Door deze eenvoud hoeft de conservering van een dergelijke 
site wat betreft de techniek niet veel meer om het lijf te hebben dan het opslaan van die statische 
bestanden in hun samenhang. Er is slechts een minimum aan technische metadata nodig om de site 
weer op de oorspronkelijke wijze aan te kunnen bieden. 
Webarchivering door het archiveren van bronbestanden is een goede aanpak voor statische websites 
waarvan de bronnen beschikbaar zijn. 
 
De techniek die tegenwoordig doorgaans gebruikt wordt voor het genereren van websites is vele 
malen complexer dan de oorspronkelijke opzet met statische bestanden. De meeste websites zijn 
zeer dynamisch van karakter. De HTML-bestanden van de pagina's van een moderne site worden 
feitelijk pas bij het opvragen gegenereerd. Dit gebeurt met deels op maat gemaakte programmatuur 
(scripts) en database-bevragingen. Een consequentie hiervan is dat de archivering van de bronnen 
exponentieel complexer is geworden.  
 
Voor het op basis van de bronnen aanbieden van (een archiefversie) van een dynamische website is 
men afhankelijk geworden van ketens van soms zeer specifieke versies van software. Er worden 
hierdoor zeer hoge eisen gesteld aan de technische documentatie. In sommige gevallen zal de 
software bovendien niet meer geschikt zijn voor de hardware die wordt gebruikt. Er zal dan dus 

 
2 In plaats van archivering zou het beter zijn om hier over 'verduurzaming' of 'conservering'te spreken. Voor archivering zo 
belangrijke meta-informatie zoals bijvoorbeeld over de context van de documenten ontbreekt immers doorgaans. 
3 http://www.archive.org/ 
4 Voor deze opmaakcode wordt de opmaaktaal HTML gehanteerd (Hypertext Markup Language). De webbrowser van de 
bezoeker van de site kan deze codes interpreteren en zorgt op die wijze dat de pagina op de juiste wijze getoond wordt en 
functioneert.  
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geschikte oude hardware gevonden moeten worden. Het herstellen of in stand houden van een 
complexe website door archivering van de bronnen kan zo zeer kostbaar worden. 
 
De complexiteit van het via de bronnenaanpak archiveren van websites kan worden doorbroken door 
alleen het eindresultaat te archiveren, dat wil zeggen: de uiteindelijke pagina's en afbeeldingen zoals 
een bezoeker ze te zien krijgt. Het archiveren kan gebeuren met software die enigszins verwarrend 
vaak een offline-browser wordt genoemd. Feitelijk gaat het hier om software vergelijkbaar met de 
zogenaamde crawler5 van een zoekmachine. Deze aanpak wordt doorgaans de snapshotbenadering 
genoemd. 
 
Het conserveren van websites door snapshots te maken is beduidend eenvoudiger en goedkoper dan 
de archivering van de bronnen. Er is wel een probleem inherent verbonden aan deze methode. Een 
met snapshots geconserveerde website kan een bevroren website worden genoemd, in de zin dat alle 
dynamische functionaliteit niet meer zal werken die afhankelijk is van specifieke interactie tussen de 
bezoeker en de server van waaruit de website wordt opgestuurd. Denk hierbij met name aan 
functionaliteit die pas werkt nadat de bezoeker specifieke informatie in een webformulier heeft 
ingevuld, zoals bijvoorbeeld een zoekmachine. Het geheel van doorgaans door specialistische 
databases gegenereerde informatie achter een formulier wordt ook wel het deep web genoemd.  
 
Duurzame standaarden 
De digitale archivering van websites wordt bij voorkeur zo ingericht dat de websites raadpleegbaar zijn 
en blijven zonder dat er technieken als conversie of emulatie nodig zijn. Een webarchief is daarom 
gediend met de inzet van duurzaam toegankelijke bestandformaten en opmaakstandaarden. De 
bestandsformaten die in artikel 6 van de "Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden" zijn hiervoor onvoldoende geschikt. Voorburg (2004) heeft daarom in 
"Webontwerp: richtlijnen voor archivering" een reeks aanbevelingen voor bestandsformaten en 
opmaakstandaarden gedaan6. 
  
Metadata 
Naast duurzaam toegankelijke bestandsformaten zijn voor een geordende en toegankelijke staat 
goede metadata onontbeerlijk. Zonder metadata is toegankelijkheid moeilijk te verzekeren en wordt 
het beheer van het website-archief uiterst moeizaam. Voor sommige metadata bestaan er al min of 
meer gestructureerde overzichten (de zogenaamde schema’s) waar men uit kan putten. In bijlage D 
staat vermeld welke schema’s op dit moment door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 
webarchivering gebruikt kunnen worden. 
 
Geïnspireerd door Australische voorbeelden is in dit project een overzicht opgesteld van de metadata 
die bij een webarchief voorhanden zouden moeten zijn (bijlage D). Dit overzicht is in lijn met de 
standaard ISO 23081 voor gebruik en implementatie van metadata.  
 
Binnen de Nederlandse overheid wordt op dit moment ook elders gewerkt aan metadata voor 
websites. Vermeldenswaard is de overheid.nl webmetadatastandaard. Deze nationale standaard voor 
webmetadata is gebaseerd op onderzoek van RAND Europe Leiden en de ontwikkeling ervan is 
begeleid door Advies Overheid.nl. Belangrijk is te constateren dat deze metadatastandaard in de 
huidige vorm enkel gericht is op toegankelijkheid van de websites en daardoor te beperkt voor 
webarchivering. Advies.overheid.nl werkt echter aan een uitbreiding van haar webrichtlijnen ten 
behoeve van archivering. 

 
5 Een crawler van een zoekmachine doorloopt alle links die het op internet kan vinden. Iedere gevonden pagina wordt ook 
binnengehaald om in de index van de zoekmachine opgenomen te worden. 
6 Een bestandsformaat op zich ken moeilijk als al dan niet duurzaam gekarakteriseerd worden. Bepalend voor de duurzaamheid 
zijn de antwoorden op vragen als is het een 'open' bestandsformaat, is het een defacto bestandsformaat. Een volledige 
behandeling van de vraag 'wat is duurzaam' valt niet binnen de scope van deze rapportage. 
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3. Doelstellingen van het onderzoek 
 

3.1 Aanleiding 
Hoewel het besef dat websites archiefbescheiden kunnen vormen steeds breder verspreid raakt, 
wordt het archiveren van websites door de Nederlandse overheid nog niet of nauwelijks toegepast. De 
oorzaak hiervan lijkt zeker ook te liggen in het grote aantal praktische vragen dat bestaat rondom de 
wijze van inzet en de geschiktheid van de snapshotaanpak. 
 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Capsis zijn gezamenlijk een traject gestart om deze 
impasse te doorbreken: in een pilotproject doen zij praktische ervaring op met de conservering van 
websites van het ministerie volgens de snapshotmethode. Na de adviezen van Hokke (2003) en 
Voorburg (2004) is voor het ministerie bovendien een logische volgende stap om in een pilotproject 
daadwerkelijk websites te gaan archiveren. Capsis, een Nederlands bedrijf gericht op in de archivering 
van websites, heeft Presurf, haar applicatie voor webarchivering, hiervoor ter beschikking gesteld. 
Capsis gebruikt de opgedane ervaringen om deze applicatie verder te ontwikkelen. 
 
3.2 Doelstellingen 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Capsis hebben als doelstellingen geformuleerd: 
• Praktijkervaring opdoen met het archiveren van websites met de snapshotmethode en de 

applicatie Presurf van Capsis. 
• Op basis van deze ervaringen komen tot een beproefde lijst met richtlijnen voor de opzet van 

websites die archivering op termijn mogelijk maken. 
• Het genereren van een eerste archief van websites voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

om daarmee relevante sites te kunnen behouden. 
 
Een bijkomend doel is: 
• Het stimuleren van een bredere aandacht voor de archivering van websites. 
 
3.3 Onderzoeksvragen 
Er zijn drie groepen onderzoeksvragen onderscheiden.  
  
De eerste groep onderzoeksvragen heeft betrekking op de archiveerbaarheid van de websites van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat met behulp van de snapshotaanpak 
 
Hieronder vallen de volgende vragen: 
• Welke sites en welke pagina's kunnen probleemloos worden binnengehaald en wat levert 

problemen op? 
• Welke stappen kunnen in het proces van het archiveren volgens de snapshotmethode worden 

onderscheiden? 
• Welke kwaliteitscontrole vindt bij de onderscheiden stappen plaats? 
• Wat is een in de praktijk hanteerbare definitie van een website? Wat zijn praktische criteria om 

websites te kunnen onderscheiden? 
• Hoe kan in het archief het beste de overgang van 'gewone web' naar het diepe web (deep web) 

worden ondersteund of gepresenteerd? 
• Hoe kunnen problemen met eventuele incorrecte of onvolledig gearchiveerde pagina's of 

onderdelen worden voorkomen? Welke aanpassingen in wijze van archiveren zijn zinvol? Welke 
aanpassingen aan de kant van de te archiveren websites zijn zinvol? 

• Welke aanvullingen of aanpassingen op de bestaande richtlijnen voor websites (Voorburg 2004) 
zijn zinvol? 

• Welk opslagformaat is gewenst?  
• Wat is de omvang van één snapshot? Wat betekent het enkel het opslaan van de wijzigingen bij 

een herhaalde snapshot voor de benodigde opslagcapaciteit?  
• Wat is voor de sites/ pagina's een goede frequentie voor het maken van snapshots? 
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De tweede groep onderzoeksvragen heeft betrekking op de geschiktheid van de voor archivering en 
beschikbaarstelling gebruikte applicatie Presurf: 
 
• Welke ordening en wijze van presentatie van de snapshots is wenselijk? 
• Wat zijn de voor- en nadelen van een 'viewer7' voor het raadplegen van de gearchiveerde 

websites? 
• Welke zoekmogelijkheden zijn bruikbaar en zinvol?  
• Welke aanvullende wensen zijn er ten aanzien van de functionaliteit? 
 
In de derde groep worden overige vragen geschaard en vragen die gedurende het project relevant 
werden bevonden: 
• Welke (technische en inhoudelijke) metadata zijn gewenst voor het beheer van de gearchiveerde 

internetsites? 
• Welke metadata moeten worden opgeslagen over het archiveringsproces zelf? 
• Welke metadata zijn gewenst voor de toegang tot de gearchiveerde internetsites? 
• Op welke wijze worden authenticiteit en betrouwbaarheid van het archief van internetsites 

gegarandeerd? 
• Is het mogelijk om intranetsites op een vergelijkbare manier te archiveren? 
• Op welke wijze wordt vorm gegeven aan de samenhang met de overige archieven van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat? 

 
 
 

 
Figuur 1. Overzicht met snapshots binnen een site in Presurf. 
 
 

 
7 De viewer is hier een hulpmiddel bij het bekijken van pagina's in een webarchief. Zie bijlage A(4) voor een uitleg van de 
applicatie. 
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Figuur 2. Interface voor uitgebreid zoeken in Presurf. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
Ten behoeve van de pilot is een begeleidingsgroep geformeerd met vertegenwoordigers van de ICT-
afdeling van de Shared Service Organisatie en de Directie Communicatie van het ministerie. In de 
begeleidingsgroep was bovendien het Nationaal Archief vertegenwoordigd. 
In de pilot werden ruim honderd websites van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat volgens de 
snapshotmethode gearchiveerd. Het merendeel van de onderzoeksvragen kon aan de hand hiervan 
worden beantwoord. Voor een uitgebreid verslag van het onderzoek, zie bijlage A. De conclusies en 
aanbevelingen volgen hierna 
 
3.4 Conclusies 
De stelling uit het eerdere onderzoek van Hokke, dat de snapshotmethode geschikt zou zijn voor het 
archiveren van websites werd bevestigd. Voor het overgrote deel van de in dit onderzoek betrokken 
websites verliep de snapshot-procedure zonder haperingen. 
Het benaderen van snapshots van websites met Capsis Presurf werkt eenvoudig en probleemloos. 
Een aantal verbeteringen in de applicatie blijkt echter wenselijk, zoals het bieden van de mogelijkheid 
om op specifieke kenmerken (metadata) van websites of snapshots te zoeken en de mogelijkheid 
direct vanuit de applicatie vastgelegde metadata te bekijken 
 
De kwaliteit van de snapshots wordt onder andere bepaald door de op de site gebruikte standaarden 
en formaten. Opvallend is dat de pagina's van de onderzochte websites, op een incidenteel bestand 
na, niet voldoen aan aanbevolen HTML-standaarden.  
 
De problemen die zijn opgetreden hadden vooral te maken met  

• het gebruik van javascripts, bijvoorbeeld in dynamische menu's, 
• het gebruik van Macromedia Flash,  
• zogenaamde browser checks8, 
• specifiek gebruik van zogenaamde URL-parameters  

 
Deze problemen resulteerden soms in een snapshot van onvoldoende kwaliteit. Het bleek mogelijk de 
kwaliteit van de snapshots te verbeteren door site-specifieke aanpassingen in de configuratie van de 
snapshot-actie aan te brengen. Dit kan echter een arbeidsintensief proces zijn. 
 
Zeker voor nieuwe te ontwikkelen (onderdelen van) websites lijkt daarom de beste aanpak om bij 
opzet en ontwikkeling technieken en standaarden te hanteren die archivering vergemakkelijken. Het 
volgen van de aanbevelingen zoals te vinden op de site Richtlijnen voor de toegankelijkheid en 
duurzaamheid van overheidswebsites (Advies.Overheid.nl 2005) zal er toe leiden dat sites 
toegankelijker worden en vaker zonder grote problemen met de snapshot-methode kunnen worden 
gearchiveerd. Een bijkomend voordeel is een te verwachten grotere duurzaamheid van het snapshot.  
 
3.5 Aanbevelingen 
Geadviseerd wordt te komen tot een integrale benadering voor zowel ontwerp, bouw als archivering. 
In het onderstaande volgen hiertoe specifieke aanbevelingen. 
De voordelen hiervan strekken overigens verder dan archivering. Volstaan wordt hier op te merken dat 
deze aanbeveling in sterke mate overeenkomen met de Webrichtlijnen van Advies Overheid.nl (2005), 
die sterk zijn gericht op toegankelijkheid van websites maar ook voor de duurzaamheid van websites 
van belang blijken te zijn. 
 
1. Zorg voor een goede centrale registratie van de websites die vallen onder verantwoording van het 

ministerie. Aansluiting op, of integratie in, bestaande systemen voor records management lijkt hier 
een voor de hand liggende keuze. De registratie noemt ook de voor de inhoud verantwoordelijke 
medewerker. 

2. Registreer van een website alle domeinen waaronder deze benaderd kan worden. Het gaat hier 
om het hoofddomein (of de hoofd-URL), alle mogelijke aliassen en redirects, en eventuele overige 

 
8 Onder browser checks wordt hier functionaliteit verstaan die op basis de identificatie van de webbrowser bepaalt welke 
informatie op het scherm getoond of van de webserver opgevraagd moet worden.  
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bestanden die zich buiten de voorgaande domeinen bevinden maar die wel tot de website 
behoren9. 

3. Stel een profiel (cf Hokke 2003) op van iedere website die raadpleegbaar is 
4. Maak in het geval van oneindige URL-domeinen10 een keuze ten aanzien van de URL's die bij de 

snapshot-actie achterwege gelaten kunnen worden. Doe dit op basis van een URL-patroon zodat 
deze begrenzing eenvoudig in de configuratie van de snapshot-actie kan worden ingesteld.  

5. Bepaal bij het vaststellen van het profiel van een website of er deep web is en welke 
voorbeeldpagina's uit het deep web in het snapshot moeten worden opgenomen.  

6. Zet de site zo op dat deze pagina's van het deep web via een specifieke URL benaderd kunnen 
worden. Neem deze URLs op in de configuratie voor de snapshot-actie.  

7. Zorg dat unieke URL 's ook naar unieke bronnen verwijzen.  
8. Geef unieke pagina's een unieke URL. Pas dus geen sessie-variabelen11 toe in URLs en voorkom 

vervuiling van URLs door bijvoorbeeld repeterende parameters. 
9. Ontraad het gebruik van javascript of andere client side scripts zoals Macromedia Flash. Kies 

waar mogelijk voor server side oplossingen in plaats van client side technieken12. 
10. Vermijd het gebruik van brower checks, zowel op de client als op de server. Biedt bij gebruik van 

browser checks altijd standaard ('default') pagina's conform webstandaarden. 
11. Ontwikkel nieuwe websites volgens duurzame standaarden zoals gesteld in Webontwerp: 

richtlijnen voor archivering (Voorburg 2004) of de, nog in ontwikkeling zijnde, Webrichtlijnen 
Overheid.nl (Advies Overheid.nl 2005)  

12. Controleer consequent op geautomatiseerde wijze of nieuwe of gewijzigde pagina's aan de 
gestelde standaarden voldoen. Vertrouw hierbij alleen op machinematige controle van 
gehanteerde syntaxis. 

13. Zorg voor uitgebreidere zoekmogelijkheden dan Presurf thans biedt, zodat er op specifieke 
kenmerken van snapshots kan worden gezocht. Denk hierbij b.v. aan de titel, de URLs (inclusief 
aliassen en redirects) en andere te hanteren metadata. 

14. Zorg voor voldoende metadata ten behoeve van toegankelijkheid en beheershandelingen 
15. Zorg ervoor dat zichtbaar is dat het bij de snapshots om archief gaat en zorg voor een 

waarschuwing als men zich buiten het archiefdomein begeeft 
 
 

 
9 Een alias is een alternatieve domeinnaam voor een site. Een redirect biedt enkel een (al dan niet automatische) doorverwijzing 
naar de URL of een alias van de website. 
10 Een website kan een praktisch oneindig aantal URL's beslaan, bijvoorbeeld wanneer het een wekelijkse agenda bevat waarbij 
elke week een link naar de agenda van de volgende week bevat.  
11 Een sessie-variabele is een variabele die gebruikt wordt om voorgaande acties van een bezoeker van de site te onthouden, 
bijvoorbeeld om te onthouden wie er ingelogd is.  
12 Een client side techniek is een programma binnen een pagina dat niet op de webserver draait ('server side') maar dat door de 
webbrowser van de bezoeker wordt uitgevoerd. Javascript is het meest voorkomende voorbeeld hier van. 
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