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Datum: april 2010 Versie  
Betreft: 6) resultaten intake NEN 2082:2008 nl, “Eisen voor 

functionaliteit van informatie- en 
archiefmanagement in programmatuur” 

Advies 
U wordt gevraagd in te stemmen met het volgende advies: 
 

• NEN 2082:2008 nl, “Eisen voor functionaliteit van informatie- en 
archiefmanagement in programmatuur” wordt niet verder in behandeling 
genomen, aangezien deze standaard nauwelijks betrekking heeft op 
informatie-uitwisseling. 

Toelichting 
Inleiding 
Op 15 december 2009 is door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) de 
standaard NEN 2082:2008 nl "Eisen voor functionaliteit van informatie- en 
archiefmanagement in programmatuur" (hierna: NEN 2082) ingediend. Naar 
aanleiding van deze aanmelding heeft op 20 januari 2010 het intakegesprek 
plaatsgevonden met Jan Rietveld van de NEN. Deze memo beschrijft de uitkomsten 
van deze intake. 
 
Achtergrond 
NEN 2082 is een norm die “Eisen voor functionaliteit van informatie- en 
archiefmanagement in programmatuur” beschrijft. Het is een set van eisen die van 
toepassing is op “… elk systeem dat archiefstukken beheer”. Er wordt verwezen 
naar een aantal andere NEN/ISO normen die ook relatie hebben met archivering, 
metadatering en informatiebeveiliging, waaronder de NEN 27001:2005 en 
27002:2007 die reeds op de lijst met open standaarden voor 'pas toe of leg uit' 
staan. 
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• Betrekking op informatie-uitwisseling 
Aan deze eis wordt 

 
Toelichting advies 
Om te bepalen of NEN 2082 in aanmerking komt voor opname op één van de 
lijsten, is het getoetst aan de uitsluitingcriteria. Per criterium zal hieronder 
beschreven worden hoe NEN 2082 hierop scoort. 
 
• Eenmalige opname 

Aan deze eis wordt voldaan, NEN 2082 staat niet de lijst met open standaarden 
voor 'pas toe of leg uit', en ook niet op de lijst met gangbare standaarden. Er 
wordt wel verwezen naar andere standaarden op de lijst, maar dat is geen 
probleem. 

 

niet voldaan; dat wil zeggen, NEN 2082 gaan niet over 
informatie-uitwisseling. NEN 2082 stelt eisen aan (organisatorische) processen 
aan informatie- en archiefmanagement, de wijze waarop archiefstukken voorzien 
moeten worden aan metadata, en de functionele eisen die gesteld worden aan 
een softwaresysteem voor informatie- en archiefmanagement. Deze norm gaat 
dus vooral over de interne inrichting van archiefmanagement, en niet zozeer 
over informatie-uitwisseling op een koppelvlak. In die zin draagt deze norm 
onvoldoende bij aan interoperabiliteit.  
Wel bevat de norm een aantal eisen die bruikbaar zijn op het moment dat een 
organisatie besluit om te wisselen van softwareleverancier. Zo is er bijvoorbeeld 
een eis die stelt dat het mogelijk moet zijn om van een eigen structuur van 
identificatiekenmerken gebruik te kunnen maken (in tegenstelling tot een 
structuur die door het softwarepakket wordt opgelegd). Op het moment dat 
overgestapt wordt naar een andere softwareleverancier, kan de organisatie dus 
zijn eigen kenmerkenstructuur overnemen. Hiermee wordt voorkomen dat 
verschillende leveranciers verschillende structuren gebruiken, waardoor 
informatie niet opgeheveld kan worden bij een eventuele migratie. In die zin 
draagt de norm dus wel bij aan leveranciersonafhankelijkheid. Echter, vanwege 
het ontbreken van een bijdrage aan interoperabiliteit, behoort deze norm niet op 
de lijst met open standaarden. 

 
• Geen beperkt werkingsgebied 

Aan deze eis wordt voldaan. NEN 2082 is een norm die door iedere organisatie 
geïmplementeerd kan worden. Ook worden er binnen de norm geen organisaties 
bij naam en toenaam genoemd. 

 
• Niet wettelijk verplicht 

NEN 2082 wordt niet voorgeschreven in wet- of regelgeving. 
 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat deze norm niet in aanmerking komt om in 
procedure genomen te worden, aangezien deze geen betrekking heeft op 
informatie-uitwisseling. 
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