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Geacht bestuur,  

 

Met deze brief informeer ik u over de bijstelling van de rijksbijdrage 2021, de 

begrote rijksbijdrage 2022 en de bijdragen die worden versterkt in het kader van 

het transitieproces. 

 

- Rijksbijdrage 2021 

 

Het ministerie van OCW heeft in 2021 € 270.275 voor loon- en prijsbijstelling en  

€ 270.058 voor prijsbijstelling huisvesting ten behoeve van de RHC’s beschikbaar 

gesteld, volgens de in de bijlage bij deze brief vermelde percentages. Dit leidt tot 

de volgende aanpassing van de rijksbijdrage voor uw organisatie: 

 

Wettelijke prijsbijstelling huisvesting:  € 33.472 

Loonbijstelling (imoc):    € 15.127 

Prijsbijstelling:     €   3.396 

 

De totale rijksbijdrage 2021 voor uw organisatie, inclusief de incidentele bijdrage 

ad € 148.361 voor taken in het kader van het programma Digitale Taken 

Rijksarchieven (DTR), bedraagt € 2.631.109. 

 

 

- Rijksbijdrage 2022 

 

Het ministerie van OCW stelt in 2022 voorlopig € 25.110.932 voor de RHC’s 

beschikbaar. In de bijlage treft u de verdeling van dit bedrag aan. De bijdrage aan 

Het Utrechts Archief bedraagt € 2.482.748. Deze bijdrage wordt in vier kwartalen 

bevoorschot. 
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- Transitiebijdragen 

 

Met de brief van 15 december 2021, referentie 30407470, heeft de toenmalig 

minister voor BVOM de bestuurlijke afspraken in het kader van het transitieproces 

bevestigd. De gemaakte afspraken zijn samengevat als volgt. 

 

1. RHC's ontvangen eenmalig in totaal een bedrag van € 100.000 voor een 

gezamenlijke ontwikkeling van (e-)producten en (e-)diensten.  

2. RHC's ontvangen eenmalig en individueel een bedrag van € 100.000 voor 

aanloopkosten e-depot.  

3. RHC's ontvangen ieder een zogeheten kenniscomponent op het terrein van 

informatie, archief en digitalisering. Deze bedraagt als vast bedrag (d.w.z.  

geen indexering) € 50.000 per RHC gedurende vijf jaar. Na vijf jaar stopt  

deze overbruggingstoelage. 

 

Op grond van deze afspraken ontvangt u in 2022 € 100.000 voor aanloopkosten 

e-depot en € 50.000 voor de kenniscomponent. Het bedrag van € 100.000 

genoemd onder 1. wordt ten behoeve van de RHC’s in 2022 toegevoegd aan het 

budget van het Zeeuws Archief. 

 

 

 

De algemene rijksarchivaris, 

 

 

 

 

Afelonne J.M. Doek 

 

 

 

 

 

 

 


