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Nota bij het modellastenboek 

In een digitaliseringsproject van cultureel erfgoed staat kwaliteitszorg centraal. Dat 
wil zeggen, de digitaliseerder probeert om een digitaal eindresultaat te behalen dat 
van dusdanige kwaliteit is dat het kan worden gebruikt om de doelstellingen van het 
project te realiseren. Een digitaliseringsproject waarin onvoldoende aandacht wordt 
gegeven aan kwaliteitszorg loopt immers risico om spaak te lopen. De kans dat 
stukken opnieuw moeten worden gedigitaliseerd omdat hun digitale kopieën niet 
bruikbaar blijken te zijn, is groot. In het beste geval kan de digitaliseerder het 
probleem snel verhelpen. In het slechtste geval moet de volledige werkwijze, 
configuratie van de apparatuur, enz. opnieuw aan onderzoek worden onderworpen. 
In beide gevallen is opnieuw digitaliseren aan de orde. Het is duidelijk dat dit een 
negatieve impact op vooropgestelde budgetten en te behalen termijnen heeft. 

Om deze redenen is het belangrijk om vooraf een goede planning op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met kwaliteit. Kwaliteitszorg speelt in elke fase van 
het project een belangrijke rol. 

• De voorbereiding: de aanschaf van het materiaal (scanners, software, enz.), 
het inrichten van de infrastructuur, het opzetten van een efficiënte workflow 
met respect voor de stukken, enz. 

• Tijdens de feitelijke digitalisering: de transfer van de digitale data naar een 
geschikte drager, enz. 

• Na het digitaliseren: het tijd nemen voor een grondige kwaliteitscontrole, het 
interpreteren van de resultaten en het doordacht nemen van beslissingen. 

Het lastenboek is in dit alles een sleuteldocument. Het lastenboek geeft de 
specificaties waaraan het digitale eindresultaat moet voldoen. Deze zijn voor de 
digitaliseerder de leidraad om het beoogde resultaat te behalen. Het lastenboek dient 
bovendien als ijkpunt om het digitale eindresultaat aan een kwaliteitscontrole te 
kunnen onderwerpen. 

• Een lastenboek bevat in de eerste plaats technische specificaties. Het gaat 
om parameters zoals resolutie, bitdiepte, bestandsformaat,… en de 
respectieve waarden waaraan de digitale bestanden moeten voldoen. 

• Ten tweede bevat het lastenboek ook een algemene beschrijving van de te 
digitaliseren stukken: Om welke stukken gaat het nu precies? Wat is hun 
fysieke staat? Waar liggen mogelijke problemen? 

• Tenslotte bevat het lastenboek tal van praktische informatie. Wie zijn de 
verantwoordelijke contactpersonen? Hoe moeten de stukken worden 
getransporteerd? Hoe moeten beschadigde of fragiele stukken worden 
gemanipuleerd? En door wie? 

Lastenboeken worden vooral gebruikt binnen de context van uitbestedingen. Ze 
vormen de leidraad die de externe partner nodig heeft om een opgenomen opdracht 
tot een goed einde te kunnen brengen. Ze zijn echter minstens zo onmisbaar 
wanneer een instelling besluit om op eigen kracht te digitaliseren. Het opstellen van 
een lastenboek dwingt de erfgoedbeheerder om op voorhand technische en 
praktische knopen – zoals diegene die we hierboven reeds als voorbeeld gaven – 
door te hakken. Het lastenboek laat ook toe om een inschatting te maken van de 
werklast en om de daaraan verbonden kosten te berekenen. Tenslotte is het 
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uiteraard ook een referentie waarop men steeds kan terugvallen wanneer men met 
het eigenlijk digitaliseringswerk aanvat. 

Deze publicatie bevat een modellastenboek dat de erfgoedbeheerder kan gebruiken 
als leidraad bij het opstellen van een eigen lastenboek. 

Hoe gebruiken? 

Dit document bestaat uit drie documenten: 

• Het formulier 

Het lastenboek werd opgesteld als een formulier waarmee je onmiddellijk aan 
de slag kan. 

Bij de verschillende velden in het lege formulier staan er in de marge codes. 
Deze verwijzen naar de handleiding bij het lastenboek die in het tweede deel 
terug te vinden is. 

• Handleiding bij het lastenboek 

In het tweede deel vind je duidende informatie bij de velden terug. Deze 
informatie geeft voornamelijk suggesties over hoe je een veld zou kunnen 
invullen. Ze verwijst ook naar achtergrondliteratuur waar wenselijk. Ze is, tenzij 
anders aangegeven, niet bindend. 

Je kiest dus zelf welke invulling een veld krijgt. Het is ook mogelijk om velden 
te negeren indien deze niet relevant zijn voor de opdracht. Door de 
erfgoedbeheerder de volledige vrijheid te geven proberen we de flexibiliteit 
van dit lastenboek te maximaliseren. 

In een aantal gevallen wordt er expliciet een waarde in een rode kleur 
aangegeven. We bevelen aan deze over te nemen omdat hun deugdelijkheid 
reeds bewezen is. 

Verwijzingen naar extra literatuur kan je terug vinden in grijze vakken. 

• Een ingevuld voorbeeld. 

In het laatste deel vind je een volledig ingevuld voorbeeld terug. 
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Lastenboek voor een digitaliseringsopdracht 

Referentie: 

Datum: 

1. Omschrijving 

1.1 Contactgegevens 

Partner 1: 

 1.1.1 

Partner 2: 

 1.1.2 

1.2 Omschrijving van de opdracht 

 1.2.1 

1.3 Beschrijving van de te digitaliseren stukken 

• Collectie 

 1.3.1 

• Aantal 

 1.3.2 

• Ouderdom 

 1.3.3 

• Afmetingen/Duur 

 1.3.4 

• Dragertype 

 1.3.5 

• Fysieke staat 

 1.3.6 

• Opmerkingen 

 1.3.7 

1.4 Detaillijst  

Detaillijst aanwezig of niet? 

 Ja  Neen 

Indien ja, hieronder de referentie naar de bijlage 

 

1.4.1 
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2. Beoogde resultaat 

2.1 Omschrijving 

 2.1.1 

3. Technische vereisten 

3.1 Inhoud 

• Croppen 

 3.1.1 

• Audio/Video editing 

 3.1.2 

3.2 Moederkopie 

Afbeeldingen 

• Resolutie 

 3.2.1 

• Bitdiepte 

 3.2.2 

• Kleur 

1. Kleurenruimte 

 3.2.3 

2. Kleurenkaart 

 3.2.4 

• Bestandsformaat 

 3.2.5 

• Meerdere stukken, 1 document 

3 Bestandsformaat 

 3.2.6 
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4 Bestandsnamen 

 3.2.7 

Geluidsopnamen 

• Samplerate 

 3.2.8 

• Bitdiepte 

 3.2.9 

• Bestandsformaat  

 3.2.10 

3.3 De afgeleide kopieën 

• Raadplegingskopieën 

Afbeeldingen 

• Bestandsformaat 

 3.3.1 

• Afmetingen 

 3.3.2 

• Watermerk 

 3.3.3 

Geluidsopnamen 

• Bestandsformaat 

 3.3.4 

• Compressie 

 3.3.5 

• Duur 

 3.3.6 

• Veiligheidskopieën 

 3.3.7 
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3.4 De drager 

• Aansluitingen 

 3.4.1 

• Drager 

 3.4.2 

• Verpakking 

 3.4.3 

• Bestandssysteem 

 3.4.4 

3.5 Metadata 

• Benaming 

 3.5.1 

• Opstellen metadata 

 3.5.2 

• Bewaring van digitale metadata 

 3.5.3 

3.6 Opmerkingen 

 3.6.1 
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4. Praktische afspraken 

4.1 Proef 

 4.1.1 

4.2 Termijn 

 4.2.1 

4.3 Prijs 

 4.3.1 

4.4 Transport 

 4.4.1 

4.5 Manipulatie 

 4.5.1 

4.6 Afhandeling van de opdracht 

• Betaling 

 4.6.1 

• Bewaring van veiligheidskopieën 

 4.6.2 
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4.7 Verzekering 

 4.7.1 

4.8 Sancties 

 4.8.1 

5. Handtekening voor akkoord 

Datum: 

Partner 1           Partner 2 
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Handleiding bij het modellastenboek 

1. Omschrijving 

1.1 Contactgegevens 

In dit veld vul je de contactgegevens in van: 

1.1.1 Je eigen instelling 

1.1.2 Je partner indien je de digitalisering uitbesteedt. 

Het invullen van deze velden is verplicht als het om een uitbesteding gaat. 
Vermeld ook de naam van de verantwoordelijke of de contactpersoon die de 
digitaliseringopdracht opvolgt. 

1.2 Omschrijving van de opdracht 

1.2.1 Plaats hier een abstract (5 – 10 lijnen) waarin je de opdracht samenvat. 
Zo weet men direct over welke opdracht het gaat wanneer men dit 
lastenboek inkijkt. 

1.3 Beschrijving van de te digitaliseren stukken. 

Hier geef je een beschrijving van de te digitaliseren stukken. Je kan deze 
beschrijving aanpassen (bijvoorbeeld per dragertype, op afmeting,…).  

• Zo kunnen zowel jij als je partner een beter inzicht in de samenstelling 
van de verzameling krijgen en een goede inschatting maken van de 
werklast en de daaraan verbonden kosten. 

• Een beschrijving van de stukken is nodig om te voorkomen dat stukken 
verloren gaan en te vermijden dat nieuwe beschadigingen, veroorzaakt 
door de manipulatie, onopgemerkt blijven. 

Een volwaardige inhoudelijke beschrijving hoort hier echter niet thuis, enkel de 
informatie die voor de digitaliseringsopdracht relevant kan zijn. 

1.3.1 Collectie 

Vul in dit veld de code(s) of de na(a)m(en) in van de collectie(s) waartoe 
de stukken behoren. 

1.3.2 Aantal 

Vul hier het aantal te digitaliseren stukken in. Voor geluidsopnamen geef 
je best ook de totale duur van de te digitaliseren stukken op. Zo kan de 
digitaliseerder een ruwe inschatting maken van de werklast en de kosten. 

1.3.3 Ouderdom 

De ouderdom (oudste – jongste stuk, gemiddelde ouderdom,…) van de 
fysieke dragers waarop de verzameling wordt bewaard. 

1.3.4 Afmetingen en duur 

Geef hier een waarde die een goede indicatie kan zijn voor de 
gemiddelde grootte/afmetingen van de stukken. 

Voor geluid vermeld je hier de gemiddelde duur van de opnamen per 
drager. 
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1.3.5 Dragertype 

Geef hier de voorkomende dragertypen (glasnegatief, magneetband, 
fonoplaat, polaroid, kleur/zwart-wit, pentekeningen,…). 

Wanneer er meerdere documenttypen aanwezig zijn, geef dan het 
aandeel voor elk type in de verzameling op. 

1.3.6 Fysieke staat 

Beschrijf hier de algemene fysieke staat waarin de stukken verkeren. 

Geef voldoende aandacht aan schade: brand- en waterschade, schade 
van biologische of chemische oorsprong,… Let vooral op schimmels: 
deze kunnen andere stukken besmetten. Vermeld expliciet welke stukken 
zijn aangetast. 

Let bij geluid op dragerspecifieke beschadigingen: bij magneetbanden 
zijn dit bijvoorbeeld sticky shed en acid vinegar syndroom. Bij fonoplaten 
gaat het om o.a gebarsten of door schimmels aangetaste shellac. 1 

Beschadigingen hebben een belangrijke invloed op de kostprijs van de 
digitalisering. 

1.3.7 Opmerkingen 

Plaats hier overige informatie over de vorm van de analoge collectie die 
relevant kan zijn voor de digitalisering. Inhoudelijke informatie hoort hier 
niet thuis. 

1.4 Detaillijst 

1.4.1 Is er een detaillijst aanwezig? Indien ja, vermeld dan de referentie naar 
deze lijst. 

De detaillijst is een lijst van alle stukken die je aan de digitaliseerder 
overmaakt. Deze lijst wordt opgesteld en gecontroleerd bij het verpakken 
en klaarmaken voor transport van de stukken. Ze bevat volgende 
elementen: 

Inventarisnummer: het inventarisnummer van het stuk 

Beschrijving: Een summiere inhoudelijke beschrijving van het stuk. 

Beschadigd: ja of neen? Geeft aan of er reeds beschadigingen 
aanwezig zijn. Indien ja, vermeld dan ook duidelijk welke. 

Duur/afmetingen: vermeld dit indien de stukken een buitengewone 
duur of grootte hebben. 

Opmerkingen: relevante opmerkingen bij dit stuk (ordening, relatie 
met de archiefcontext,…). 

Eenmaal de stukken terug zijn, wordt aan de hand van deze lijst 
gecontroleerd of alles wel in zijn oorspronkelijke staat is teruggekeerd. 

Geef ook aan hoe de detaillijst wordt aangeleverd (papier of digitaal?) en 
wie ze heeft opgesteld. 

                                                 
1
 L. BAATEN, Technisch rapport Geluidsarchief. Krachtlijnen conservering- en digitaliseringbeleid, 

Stadsarchief Antwerpen, Antwerpen, 2003. 
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2. Beoogde resultaaat 

2.1 Omschrijving 

Geef hier in een aantal lijnen een subjectieve omschrijving van de 
kwaliteitswaarden waaraan het beoogde resultaat zou moeten voldoen. 

Voorbeelden: De authentieke ‘look’ moet behouden worden, de tekst moet 
duidelijk leesbaar zijn, details zoals personen op de achtergrond moeten 
voldoende zichtbaar zijn, de kleuren – zowel origineel als verkleuringen - 
moeten waarheidsgetrouw worden weergegeven,… 

De verdere technische vereisten (3) zijn in feite een vertaling van deze 
omschrijving. Aan de hand van een proef (4.1) die voorafgaat aan de eigenlijke 
digitalisering, kan worden nagegaan of de technische ‘vertaling’ wel het 
gewenste resultaat oplevert. 

Probeer in overleg met de digitaliseerder de technische vereisten te verfijnen op 
basis van deze omschrijving en de proef. 

3. Technische vereisten 

3.1 Inhoud 

Soms wordt een stuk om diverse redenen niet volledig gedigitaliseerd. Omschrijf 
hier wat wel en wat niet wordt gedigitaliseerd. 

3.1.1 Croppen 

Croppen is het proces waarbij een rand van een afbeelding wordt 
weggelaten uit het digitale beeld. Voor een gescand beeld kan dit om een 
witte marge gaan. In sommige gevallen kan daar betekenisvolle 
informatie (notities, kanttekeningen,…) op staan. In dat geval is het beter 
om niet te croppen. 

Wat betreft documenten waarvan ook informatie op de achterkant van de 
analoge drager of op een andere drager wordt bewaard verwijzen we 
naar de relatie tussen document en digitaal bestand. (3.2.6 en 3.2.7) 

3.1.2 Audio editing 

Geluidsopnamen bevatten soms hoorbare artefacten die geïntroduceerd 
werden tijdens de opname. Dit kunnen storingen zijn die werden 
geïntroduceerd bij het ontstaan van de oorspronkelijke opname, die na 
verloop van tijd door verval van de fysieke drager ontstonden of die 
tijdens de digitalisering in de digitale kopie zijn geslopen. 

Bijvoorbeeld het aanzetten van de apparatuur gevolgd door enkel 
seconden stilte. Deze zijn niet noodzakelijk relevant voor de opname en 
kan je eventueel verwijderen. 

Hou er rekening mee dat sommige artefacten, zoals ruis, toch indirect 
informatie kunnen verschaffen over de opname (opnameapparatuur,…) 
of gewoon bijdragen tot de ‘authentieke look’. Overweeg dus goed wat 
wel en wat niet op te nemen in de digitale kopie. 
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3.2 Moederkopie 

De moederkopie (of digitale master) is de rechtstreekse digitale kopie. Deze 
probeert zo waarheidsgetrouw mogelijk het analoge origineel te benaderen. 
Daartoe bevat ze zoveel mogelijk (relevante) gedigitaliseerde informatie over 
het analoge origineel. 

Afbeeldingen 

3.2.1 Resolutie 

Dit is het aantal beeldelementen of pixels waaruit een digitaal beeld 
bestaat. Hoe meer pixels, des te nauwkeurig het digitale beeld het 
origineel benadert. 

De resolutie wordt altijd uitgedrukt in dots per inch (dpi) of pixels per inch 
(ppi). De optimale waarde hangt af van het type document dat u 
digitaliseert. Hou rekening met de drager, de leesbaarheid (zeker als het 
om tekst gaat), het belang van details,… 

Standaard volstaat 300 dpi voor foto’s, geschreven documenten,... Film 
en negatieven vragen een hogere resolutie. 

3.2.2 Bitdiepte 

De bitdiepte bepaalt hoe accuraat de waarden van de pixels het origineel 
benaderen. Hoe meer beschikbare bits, des te nauwkeuriger kan men 
lichtintensiteit en kleur benaderen. 

• 1 bit (2 waarden: zwart/wit) 

• 8 bits (256 waarden: grijswaarden) 

• 24 bits (15 miljoen waarden: kleur).  

De keuze hangt af van de noodzaak om al dan niet kleur in het digitale 
beeld op te nemen en van de beschikbare opslagcapaciteit en de 
daarmee gepaard gaande kosten. 

Kleur 

Om kleur correct te kunnen weergeven (op monitor, via print,…) moet het 
digitale beeld kunnen refereren aan een bepaald kleurenpalet. Dit gebeurt via 
color management technologie. 

3.2.3 Kleurenruimte 

Dit veld is enkel van toepassing wanneer er met Adobe Photoshop 
wordt gewerkt. Dit programma geeft de mogelijkheid om de 
kleurenmodus te kiezen wanneer een afbeelding wordt opgeslagen. 
Zorg ervoor dat volgende optie wordt toegepast: 

sRGB ISO 61966:2-1 (1999) 

We raden echter af om Adobe Photoshop te gebruiken voor het 
aanmaken van moederkopieën. De gekozen kleureninformatie wordt 
immers via een private, bedrijfseigen tag, die niet tot de Baseline 
TIFF specificatie behoort, in het TIFF bestand opgeslagen. 
Daardoor bestaat er een grote kans dat deze informatie gewoon 
wordt genegeerd door andere softwarepakketten. 
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Andere beeldbewerkingpakketten zoals de GIMP maken standaard 
gebruik van de TIFF baseline tag 262 om kleurinformatie aan te 
geven. Wanneer in deze tag voor optie 3, RGB, wordt gekozen, dan 
gaat men ervan uit dat hiermee sRGB wordt bedoeld. 

3.2.4 Kleurenkaart 

Als referentie kan je eerst een gestandaardiseerde kleurenkaart 
digitaliseren en deze toevoegen aan de verzameling digitale 
kopieën. 

Zo’n kleurenkaart bevat een gestandaardiseerd kleurenpalet en kan 
je helpen om je monitor af te stellen of je scanner te kalibreren zodat 
de kleuren van het digitale beeld correct worden weergegeven. 

Voorbeelden van gestandaardiseerde kleurenkaarten: 

GretagMacBeth Colorchecker 

IT8.7/ISO 12641:1997 

De scan van zo’n kleurenkaart of target bewaar je als een apart 
bestand dat je aan de reeks van digitale moederkopieën toevoegt 
en samen bewaart. 

3.2.5 Bestandsformaat 

Specificeer hier het bestandsformaat waarin de moederkopieën moeten 
worden bewaard. Kies voor een archiefgeschikt formaat dat geen gebruik 
maakt van compressie en bij voorkeur een open standaard is. 

Uncompressed Baseline IBM TIFF v6.0 

Relatie tussen document en digitaal bestand 

In sommige gevallen kan een document niet in één keer worden gescand. 
Bijvoorbeeld omdat het uit meerdere pagina’s bestaat (bv. kranten) of de 
informatie is recto/verso gedrukt of het document kan niet in één keer worden 
gescand. 

Hoe behoud ik nu de samenhang of relatie tussen de verschillende digitale 
kopieën? Dat kan op verschillende manieren: 

• Opnemen van de verschillende pagina’s of delen van een document in één 
digitaal bestand 

• De pagina’s of delen van een document verspreid bewaren over meerdere 
digitale bestanden. Een goede inventarisnummering is cruciaal om de 
relaties tussen de onderdelen digitaal te behouden. 

• Tenslotte kunnen de digitale pagina’s ook worden opgeslagen in 
afzonderlijke bestanden. Je kan de bestanden ook groeperen in folders. 

De naamgeving moet in ieder geval voldoende duidelijk de onderlinge relatie 
tussen de verschillende onderdelen van het document aangeven. 
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3.2.6 Bestandsformaat 

Bepaal hier het te gebruiken bestandsformaat. 

Een aantal bestandsformaten kunnen meerdere digitale beelden als 
afzonderlijke pagina’s in één bestand opslaan: We geven hier de 
meest geschikte voor digitale bewaring op lange termijn: 

• Uncompressed Baseline IBM TIFF v6.0 (Multipage) 

TIFF ondersteunt de opslag van meerdere beelden in één 
bestand. Houd er wel rekening dat een TIFF bestand een 
maximale bestandsgrootte van 4Gb heeft. 

• XML 

Een andere oplossing is het inkapselen van de verschillende 
TIFF bestanden van de afzonderlijke pagina’s samen met de 
noodzakelijke metadata in één XML bestand. 

3.2.7 Bestandsnamen 

Specificeer in dit veld de benaming van de afzonderlijke digitale 
beelden of pagina’s.  

• Er kan worden gewerkt met subnummering: Bijvoorbeeld 
12345_4 is de 4de pagina van document 12345. Daarbij is 
12345_4 een afzonderlijk bestand van een reeks digitale 
bestanden met hoofdnummering 12345. Dit nummer komt 
overeen met één gedigitaliseerd analoog document. 

Geluidsopnamen 

3.2.8 Samplerate 

De resolutie of samplerate wordt uitgedrukt in Hz (Hertz). Dit is het aantal 
metingen van de amplitude van het analoge audiosignaal per seconde. 
Hoe hoger deze waarde, des te nauwkeurig representeert de digitale 
bitstream het analoge origineel. 

De keuze van de samplerate hangt af van de kwaliteit van de analoge 
geluidsopname. Richtwaarden zijn 48kHz of 96kHz. 

3.2.9 Bitdiepte 

Deze waarde geeft aan hoe nauwkeurig een sample de amplitude 
weergeeft. De bitdiepte wordt uitgedrukt in bits. Minimaal kiest men voor 
24 bits. 

Verwar deze waarde niet met bitrate (zie: 3.3.5) 

3.2.10 Bestandsformaat 

Specificeer hier het bestandsformaat waarin de moederkopieën moeten 
worden bewaard. Kies voor een archiefgeschikt formaat dat geen gebruik 
maakt van compressie en bij voorkeur een open standaard is. 

Uncompressed (PCM) Microsoft WAVE (WAV) 

Uncompressed (PCM) Broadcast WAVE (EBU-BWF) 
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3.3 De afgeleide kopieën 

• De raadplegingskopieën 

Raadplegingskopieën worden ter beschikking gesteld van het publiek. Ze 
hebben de intentie voornamelijk een globaal beeld te geven over het stuk. 
Het afleveren van een gedetailleerde, exacte kopie is eerder van 
ondergeschikt belang. Daarom spelen zaken zoals keuze van formaat en 
mogelijk dataverlies minder een rol. 

Afbeeldingen 

3.3.1 Bestandsformaat 

De keuze van het formaat is vrij. Kies wel voor een formaat dat goed 
toegankelijk is en een brede ondersteuning kent. 

JPEG, JPEG2000, GIF of PNG 

3.3.2 Afmetingen 

De afmetingen van de digitale kopie worden in dit veld uitgedrukt in 
aantal pixels op de breedste zijde van de afbeelding. De ratio met de 
kortste zijde blijft wel behouden. 

400 of 500 pixels. 

Op basis van de afmetingen kan de hoeveelheid data worden 
gecontroleerd. Omwille van toegankelijkheid wordt deze best beperkt 
gehouden (ca. 100 tot 200 Kb). 

3.3.3 Watermerk 

Omwille van auteursrechten en portretrecht is het aangewezen om 
een watermerk op publiek toegankelijke afbeeldingen te plaatsen.  

Geef ook de inhoud en de locatie van het watermerk op de 
afbeelding. 

Geluidsopnamen 

3.3.4 Bestandsformaat 

De keuze van het formaat is vrij. Kies wel voor een formaat dat goed 
toegankelijk is en een brede ondersteuning kent. 

MP3, OGG Vorbis, FLAC, RealMedia, WMA,... 

3.3.5 Compressie 

Sommige formaten zoals MP3 maken gebruik van lossy compressie 
en bieden de mogelijkheid om de compressieratio in te stellen. Hou 
wel rekening met een goed hoorbaar kwaliteitsverlies. 

De kwaliteit van digitaal geluid wordt uitgedrukt in: 

• bitrate (kilobit per seconde of kbps) 

• samplingrate (uitgedrukt in Hertz of Hz). 

Hoe hoger deze waarden, des te beter de kwaliteit van het digitale 
geluid. 
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Bijvoorbeeld: een MP3 aan 128 kbps en 44.1 Hz wordt door de 
meeste beschouwd als van “aanvaardbare kwaliteit”. 

3.3.6 Duur 

Omwille van wetgeving op de auteursrechten ligt het integraal ter 
beschikking stellen van geluidsopnamen zeer gevoelig. Beter is het 
om een fragment ter beschikking te stellen. 

Specificeer hier:  

a/ hoe lang elk fragment moet duren. 

b/ het tijdstip op de opname vanaf waar men het fragment extraheert. 

• De veiligheidskopieën 

3.3.7 De veiligheidskopie is een exacte kopie van de moederkopie. Deze 
wordt best niet samen met de moederkopie bewaard maar op een 
andere locatie, bij voorkeur ‘off site’, dus niet in hetzelfde gebouw. 

Het voorzien van een veiligheidskopie wordt zeer sterk aanbevolen. 

Achtergrondinformatie 

Meer informatie over het digitaliseren van afbeeldingen vind je in volgende publicaties 

• F. FREY en J. REILLY, Digital imaging for photographic collections. Foundations for 
technical standards. Second edition., Image Permanence Institute, Rochester, 2006. 

http://www.imagepermanenceinstitute.org/shtml_sub/digibook.pdf 

• A. KENNEY, O. RIEGER (red.), Moving theory into practice: digital imaging for libraries 
and archives, Research Libraries Group (RLG), 2000, 189 p. 

http://www.amazon.com/Moving-Theory-into-Practice-Libraries/dp/0970022506 

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/index.html 

• M. VANDERMAESEN, Digitaal beeldarchief. Aanbevelingen voor het realiseren van 
beeldbanken, aan de hand van lessons learnt en best practices, Antwerpen, 
Stadsarchief Antwerpen, 2005. 

http://www.cdavid.be/pdf/Rapport_beeldbank_LR.pdf 

• M. VANDERMAESEN, Digitaal beeldarchief. Digitaliseren van Polaroid. Antwerpen, 
Stadsarchief Antwerpen, 2005. 

 http://www.cdavid.be/pdf/CasusRapport_polaroid.pdf 

Meer technische informatie over TIFF en kleurinformatie vind je hier: 

• (1976 – 2006) The Colorchecker 30
th
 birthday, 2006 

http://www.babelcolor.com/main_level/ColorChecker.htm 

• Adobe TIFF version 6.0, 1992 

http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf 

• Sustainability of digital formats. Planning for the Library of Congress Collections. 

http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000022.shtml#2 

• J. VAN DAMME, Grayscale or not?, LibTiff mailinglist archive, 2006 
http://www.asmail.be/msg0055129322.html 
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Meer informatie over het digitaliseren van geluidsopnamen vind je in volgende publicaties. Voor 
het instellen van afspeelapparatuur en het digitaliseren van de stukken worden de regels zoals 
beschreven in IASA TC-04 gehanteerd.  

• K BRADLEY (red.), IASA TC-04. Guidelines on the production and preservation of 
Digital Audio Objects, IASA, Auckland Park, 2004, 80 p. 

http://www.iasa-web.org/tc04/index.htm 

• M. VANDERMAESEN M. en L. BAATEN, Digitaal geluidsarchief. Krachtlijnen 
digitalisering: Standaarden, formaten en dragers, Antwerpen, Stadsarchief Antwerpen, 
2004. 

http://www.cdavid.be/pdf/technischrapport_geluidsarchief.pdf 

Meer informatie over formaten, bestandsnamen en mappenstructuren vind je hier terug: 

• F. BOUDREZ, Standaarden voor digitale archiefdocumenten, eDAVID, 2005 

http://www.expertisecentrumdavid.be/docs/eDAVID_standaarden.pdf 

• F. BOUDREZ, David Richtlijn 3: mappenstructuur en bestandsnamen voor digitale 
documenten, Stadsarchief Antwerpen, Antwerpen. 

http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn3.pdf 

3.4 De drager 

3.4.1 Drager 

Hier bepaal je de drager waarop de digitale bestanden worden bewaard. 
Deze drager is per definitie een tijdelijk medium. Op termijn zal er een 
moment komen waarop de documenten moeten worden overgezet naar 
een nieuwe drager. 

Een archiefgeschikte drager is platformonafhankelijk, maakt geen gebruik 
van compressie, is gestandaardiseerd, uitwisselbaar en wijd verspreid in 
gebruik, enz. 

Belangrijk is dat de leesbaarheid en integriteit van de digitale data op 
lange termijn kunnen worden gegarandeerd. De gebruikte drager moet 
de nodige garanties bieden dat de bitstream fysiek intact en technisch 
toegankelijk blijft. 

3.4.2 Aansluitingen 

Zorg voor een duidelijke vermelding van voorziene aansluitingen 
(FireWire, USB) indien relevant. 

3.4.3 Verpakking 

Beschrijf in dit veld de te gebruiken verpakking indien relevant. Zorg 
ervoor dat deze een duurzame bewaring garandeert. 

Vermeld ook hoe het label op de verpakking moet worden ingevuld: 

- sigel van de digitale collectie waartoe de drager behoort 

- inventarisnummer 

- een beschrijving van de inhoud 

Indien mogelijk een beknopte lijst van de bestanden op de drager. 
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3.4.4 Bestandssysteem 

Beschrijf hier het bestandssysteem dat moet worden gebruikt op de 
dragers. 

Bijvoorbeeld ISO 9660, FAT32, Ext2,… 

Achtergrondinformatie 

Meer informatie vind je in volgende publicaties: 

• F. BOUDREZ, Standaarden voor digitale archiefdocumenten, eDAVID, 2005 

http://www.expertisecentrumdavid.be/docs/eDAVID_standaarden.pdf 

• F. BOUDREZ, CD’s voor het archief, Stadsarchief Antwerpen, Antwerpen, 2001. 

http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Archiefc
d.pdf 

• M. VANDERMAESEN M. en L. BAATEN, Digitaal geluidsarchief. Krachtlijnen 
digitalisering: Standaarden, formaten en dragers, Antwerpen, Stadsarchief 
Antwerpen, 2004. 

http://www.cdavid.be/pdf/technischrapport_geluidsarchief.pdf 

Meer informatie over digitale archivering (strategieën, praktijk,…) vind je hier: 

• F. BOUDREZ en H. DEKEYSER, Handboek digitaal archiveren in de praktijk, 
Antwerpen – Leuven, 2003. 

http://www.expertisecentrumdavid.be/davidhandboek/ 

• http://www.edavid.be 

3.5 Metadata 

Metadata of beschrijvende informatie zijn essentieel om de digitale collectie 
toegankelijk te kunnen maken en te beheren. Deze moeten dus op een goede 
wijze worden bewaard. Een aantal metadata kan reeds tijdens de 
digitaliseringsopdracht, al dan niet automatisch, worden vastgelegd. 

3.5.1 Benaming 

Kies voor een consequente benaming van de bestanden. 

Specificeer hier de te gebruiken bestandsnamen. Idealiter volgen deze 
consequent de inventarisnummering van de digitale stukken. 

3.5.2 Opstellen metadata 

Welke metadata moeten worden geregistreerd door de digitaliseerder? 
Maak een lijstje van essentiële elementen. Verduidelijk eventueel 
elementen waarover verwarring kan ontstaan. 

Het gaat hier voornamelijk om administratieve en technische metadata. 
Bijvoorbeeld: documentnaam, checksum (bijvoorveeld: MD5 hash), enz. 

3.5.3 Bewaren van digitale metadata 

Beschrijf hier hoe de metadata moeten worden aangeleverd.  

Hier zijn verschillende mogelijkheden: inkapseling (Bijvoorbeeld TIFF 
tags), opslag in een aparte gestructureerde (bijvoorbeeld XML) tekstfile, 
enz. 
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Achtergrondinformatie 

• D. VAN DAELE, Rapport Metadata, Stadsarchief Antwerpen, Antwerpen (te 
verschijnen) 

• M. VANDERMAESEN, Het inkapselen van metadata door TIFF tags, 2006. 

http://cdavid.be/pdf/kennisfiche1_belangvantifftags.pdf 

• F. BOUDREZ, David Richtlijn 3: mappenstructuur en bestandsnamen voor digitale 
documenten, Stadsarchief Antwerpen, Antwerpen. 

http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn3.pdf 

• http://www.edavid.be 

 

3.6 Opmerkingen 

3.6.1 Opmerkingen 

Plaats hier aanvullingen en opmerkingen over de technische vereisten die 
nergens anders thuis horen. 

4. Praktische afspraken 

4.1 Proef 

4.1.1 Voor de feitelijke opdracht wordt gestart, is het wenselijk om eerst een 
proef uit te voeren. Daarbij worden een aantal stukken gedigitaliseerd. Dit 
laat de opdrachtgever toe te evalueren in welke mate de technische 
vereisten (3) het beoogde resultaat (2.1) daadwerkelijk halen of niet. 

De proef bestaat uit de digitalisering van een beperkt aantal stukken uit 
de collectie op basis van voorlopig vastgelegde technische vereisten. Op 
basis van het resultaat geeft de opdrachtgever aan waar moet worden 
bijgestuurd en wordt het lastenboek aangepast. 

Tijdens de feitelijke uitvoering van de opdracht kan er met de 
opmerkingen uit de proef rekening worden gehouden zodat een optimaal 
resultaat wordt behaald. 

4.2 Termijn 

4.2.1 Omschrijf hier de termijn die de digitaliseerder krijgt om de opdracht uit te 
voeren. 

4.3 Prijs 

4.3.1 Geef hier of verwijs naar het overeengekomen bestek van de 
digitalisering. 

4.4 Transport 

4.4.1 Transport 

a. Omschrijf hier wie er verantwoordelijk is voor het transport van de 
stukken. 

b. Omschrijf hoe het transport moet verlopen. Zijn er speciale 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan? 

c. Welke zijn de procedures die bij het inladen en uitladen moeten worden 
gevolgd? 
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d. Indien het om kostbaar materiaal gaat, zijn er specifieke veiligheids- 
maatregelen die moeten worden gevolgd? 

e. Hoe moeten de stukken verpakt worden tijdens het transport? 

4.5 Manipulatie 

4.5.1 Soms kunnen – kostbare – stukken zeer fragiel zijn. Spreek in dat geval 
goed af hoe de stukken moeten worden gemanipuleerd en welke 
voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen. 

4.6 Afhandeling van de opdracht 

4.6.1 Betaling 

Omschrijf hier hoe de betaling dient te verlopen. 

4.6.2 Veiligheidskopieën bewaard door de partner. 

a. Omschrijf hoe lang de externe partner veiligheidskopieën mag/moet 
bijhouden. 

b. Omschrijf de gebruiksrechten die de digitaliseerder heeft op de 
veiligheidskopieën. Limiteer de gebruiksmogelijkheden tot het louter 
bewaren en creëren van nieuwe moederkopieën. 

4.7 Verzekering 

4.7.1 Omschrijf hier de voorwaarden voor het verzekeren van de analoge 
stukken tegen schade tijdens de digitaliseringopdracht en tijdens het 
transport. 

Welke verzekering? Welke waarde? Tegen wat voor soort schade of 
calamiteiten? 

4.8 Sancties 

4.8.1 De digitaliseringopdracht kan pas als geslaagd worden beschouwd als 
tijdens de kwaliteitscontrole blijkt dat het lastenboek volledig werd 
gevolgd en/of de erfgoedbeheerder besluit dat de digitalisering is 
geslaagd. 

In sommige gevallen is dat niet zo. Definieer daarom best een soort 
sanctie. Bijvoorbeeld: de factuur van de digitaliseringopdracht wordt niet 
betaald zolang het eindresultaat niet voldoet aan het lastenboek. 
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Voorbeeld: digitalisering van foto’s 

A. Achtergrond 

Dit voorbeeld is gebaseerd op een reële situatie. In oktober 2004 wenste het 
Stadsarchief Antwerpen een digitaliseringsopdracht uit te besteden aan een externe 
partner. Het ging om de digitalisering van een verzameling groot formaat foto’s. 

In deze oefening vullen we het lastenboek in alsof we de opdracht opnieuw zouden 
laten uitvoeren. We gebruiken het lastenboek van toen als basis en vullen aan waar 
nodig. 
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B. Lastenboek voor de digitalisering van groot formaat foto’s uit het 
Stadsarchief Antwerpen. (oktober 2004) 

Referentie: n.v.t. 

Datum: 24 november 2004 

1. Omschrijving 

1.1 Contactgegevens 

Partner 1: 

Stadsarchief Antwerpen 

Venusstraat, 11, 2000 Antwerpen 

Contact: Matthias Vandermaesen 

Tel: 03/292.94.11 

1.1.1 

Partner 2: 

Naam: Partner 2 BVBA 

Adres: partner 2 

Contact: Partner 2 

1.1.2 

1.2 Omschrijving van de opdracht 

Digitalisering (scannen) van 432 foto’s uit de collectie Groot Formaat 
Foto’s. Aanlevering van moeder- en veiligheidskopieën op cd als twee 
aparte, identieke reeksen. 

1.2.1 

1.3 Beschrijving van de te digitaliseren stukken 

• Collectie 

Verzameling: Groot Formaat Foto’s 

Sigel: FOTO GF 

1.3.1 

• Aantal 

432 stukken 1.3.2 

• Ouderdom 

De meeste foto’s dateren uit de periode 1860 – 1930 waarvan het 
gros dateert van rond de eeuwwisseling (1880 – 1910). 

23 foto’s dateren uit periode 1950 – 1980 

1.3.3 

• Afmetingen/Duur 

Gemiddeld ca. 25 bij 30 cm. 

De afmetingen zijn zeer variabel met foto’s met afmetingen van ca. 
40 bij 30, 10 bij 13 of 30 bij 10 cm.. 

De grootste foto is 70 bij 50 cm. 

1.3.4 
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• Dragertype 

Reflectieve, positief foto’s. 

Zowat alle foto’s zijn opgekleefd op een kartonnen ondergrond ter 
versteviging. 

Geen recto verso’s. 

1.3.5 

• Fysieke staat 

De meeste foto’s zijn doorgaans in vrij goede staat.  

Van een aantal foto’s is de kartonnen ondergrond beschadigd 
(hetzij gescheurd, hetzij verzuurd). Bij anderen begint de gebruikte 
lijm door de foto heen te schemeren. 

Een aantal foto’s is doorheen de jaren verkleurd of vervaagd. 

1.3.6 

• Opmerkingen 

Gedetailleerde informatie over ouderdom, afmetingen en eventuele 
beschadigingen zijn terug te vinden in de detaillijst. 

1.3.7 

1.4 Detaillijst  

Detaillijst aanwezig of niet? 

 Ja  Neen 

Indien ja, hieronder de referentie naar de bijlage 

FOTO_GF_opdracht_24112004.xls 

2. Beoogde resultaat 

2.1 Omschrijving 

Het originele beeld moet zo waarheidsgetrouw mogelijk worden 
weergegeven. 

Dat betekent dat zoveel mogelijk details in de digitale kopieën 
moeten worden opgenomen en dat geschreven/gedrukte teksten, 
aantekeningen, merktekens,… duidelijk leesbaar moeten zijn. De 
originele kleur moet op een correcte wijze kunnen worden 
weergegeven. 

2.1.1 

3. Technische vereisten 

3.1 Inhoud 

• Croppen 

Betekenisvolle informatie in de marges dient mee te worden 
opgenomen in de digitale kopie. 

Het gaat hier om ondertitels, aantekeningen, stempels, 
naamvermelding, data,… die op het karton naast de foto 
geschreven staan. 

In dat geval wordt het scanoppervlak uitgebreid tot de volledige 
kartonnen ondergrond waarop de foto is opgekleefd. 

3.1.1 

1.4.1 



cDAVID lastenboek 25

3.2 Moederkopie 

Afbeeldingen 

• Resolutie 

Alle foto’s dienen gescand te worden aan 300 dpi 3.2.1 

• Bitdiepte 

Alle digitale foto’s moeten een bitdiepte hebben van 24 bits 
(kleur) 

3.2.2 

• Kleur 

1. Kleurenruimte 

De kleurenruimte of het ICC profiel van de scanapparatuur 
wordt niet gebruikt (geen inkapseling in het digitale bestand 
van kleureninformatie d.m.v. ICC profielen of bedrijfseigen 
technologie) 

De kleuren van de digitale kopie moeten worden 
geconverteerd naar de volgende gestandaardiseerde 
kleurenruimte, vooraleer ze worden opgeslagen. 

sRGB IEC 61966:2-1 (1999) 

3.2.3 

2. Kleurenkaart 

Er dient te worden gescand met een gekalibreerde 
scanner. 

De serie digitale moederkopieën wordt begonnen met een 
scan van de GretagMacBeth colorchecker na kalibratie van 
de scanapparatuur. 

3.2.4 

• Bestandsformaat 

De moederkopieën en veiligheidskopieën worden opgeslagen in 
volgend formaat. 

Uncompressed Baseline IBM TIFF v6.0 

De bestanden dienen well formed te zijn en te valideren aan 
deze TIFF specificatie. 

3.2.5 

3.3 De afgeleide kopieën 

• Raadplegingskopieën 

Thumbnails 

• Bestandsformaat 

JPEG 3.3.1 

• Afmetingen 

De breedte van elke thumbnail is 75 pixels lang 3.3.2 
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Referentieafbeeldingen 

• Bestandsformaat 

JPEG 3.3.1 

• Afmetingen 

De langste zijde van elke referentieafbeelding is 400 pixels 
lang. 

3.3.2 

• Watermerk 

Elke referentieafbeelding moet voorzien zijn van volgend 
watermerk in de linker onderhoek, met een marge van 20 
pixels afstand van de linkerzijde en 40 pixels van de onderste 
zijde van de afbeelding 

Copyright Stadsarchief Antwerpen, België 
Zie: http://www.felixarchief.be 

3.3.3 

• Veiligheidskopieën 

De veiligheidskopieën zijn exacte kopieën van de moederkopieën. 

De veiligheidskopieën worden aangeleverd op een aparte, parallelle 
serie dragers. 

Zowel de veiligheidskopieën als de moederkopieën worden op 
identieke wijze op de dragers opgeslagen. 

3.3.7 

3.4 De drager 

• Drager 

De TIFF bestanden worden op cd’s gebrand. Deze dienen aan 
volgende standaarden te voldoen: 

• ISO 10149 Mode 1 data cd 

• De cd’s worden geschreven met de optie ‘Disc-at-once’ 

• De cd’s worden vervolgens afgesloten of ‘finalized’ 

• Multisessie cd’s worden niet aanvaard. 

• In de volume descriptor van de cd wordt het nummer van de 
cd opgenomen. (zie verder) 

3.4.2 

• Verpakking 

De cd’s worden aangeleverd in Jewel Case verpakking. 

Er wordt niets op de cd’s zelf gekleefd noch geschreven noch 
gedrukt. 

De doosjes worden voorzien van een label met daarop:  

• Het nummer van de cd 

• De nummers van de TIFF bestanden op de cd 

3.4.3 
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• Bestandssysteem 

ISO 9660 Level 2 3.4.4 

3.5 Metadata 

• Benaming 

• De cd’s krijgen volgende nummer: 

DA_XXXX waarbij XXXX begint bij 0256 (DA_0256) en 
eindigt bij 0300 (DA_0300).  

Er is dus ruimte voorzien voor 44 cd’s. 

• De TIFF bestanden krijgen volgende nummering 

De bestanden krijgen de benaming saXXXYYY.tif waarbij 

XXX = het nummer van de cd 

YYY = het nummer van het bestand op de cd steeds te 
beginnen bij 001 en het maximum is 250. 

Voorbeeld: sa238014.tif is bestand 14 op cd 238. 

3.5.1 

• Opstellen metadata 

Volgende metadata-elementen moeten worden opgenomen tijdens 
digitalisering: 

• De documentnaam: dit is de bestandsnaam zoals bepaalt in 
2.5.1 

• Vermelding copyright: “Copyright Stadsarchief Antwerpen” 

3.5.2 

• Bewaring van digitale metadata 

De metadata worden ingekapseld in de TIFF bestanden d.m.v. TIFF 
tags. Daartoe wordt gebruik gemaakt van volgende TIFF tags:  

• CopyrightNotice: TIFF tag 33432 

• DocumentName: TIFF tag 269 

3.5.3 

4. Praktische afspraken 

4.1 Proef 

Voor het uitvoeren van de opdracht wordt er een proef aangeleverd. 
Dit is één CD met daarop een aantal gedigitaliseerde afbeeldingen 
die volgens de in dit lastenboek opgesomde eisen werd vervaardigd. 

Het Stadsarchief evalueert deze proef en geeft haar aanmerkingen 
door aan de partner. Deze aanmerkingen dienen mee te worden 
opgenomen in de feitelijke uitvoering van de opdracht. 

4.1.1 

4.2 Termijn 

Zowel de digitale kopieën als de analoge stukken dienen uiterlijk na 
120 dagen terug geleverd te worden aan het Stadsarchief Antwerpen. 

4.2.1 
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4.4 Transport 

Transport van originelen in kartonnen dozen of mappen en zuurvrij 
papier aangeleverd door het stadsarchief Antwerpen. In deze 
originele verpakking terug aan te leveren. 

Transport gebeurt door de chauffeur van Partner 2. 

4.4.1 

4.6 Afhandeling van de opdracht 

• Bewaring van veiligheidskopieën 

Partner 2 mag zolang de opdracht lopende is en nog niet is 
afgerond, veiligheidskopieën bewaren. 

Deze mogen enkel gebruikt te worden wanneer er iets fout loopt bij 
het transport, of indien de digitale kopieën bij controle door het 
Stadsarchief onleesbaar zijn of fouten bevatten. 

4.6.2 

4.7 Verzekering 

Er wordt een museale verzekering van 500.000 euro voor deze 
opdracht voorzien. 

4.7.1 

4.8 Sancties 

Indien er niet aan het lastenboek wordt voldaan, dan heeft het 
Stadsarchief het recht om de betaling uit te stellen tot het 
eindresultaat voldoet aan in dit lastenboek vooropgestelde eisen. 

Correcties en extra kosten kunnen door Partner 2 niet aan het 
Stadsarchief Antwerpen worden doorverrekend. 

4.8.1 

5. Handtekening voor akkoord 

Datum: 

Partner 1           Partner 2 

   

 

 


