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Omschrijving Overleg DGCM - bestuurlijke delegatie RHC's 
Vergaderdatum en -tijd 03 november 2021, 14.00 uur 
Vergaderplaats digitaal: webex 
Aanwezig Delegatie RHC's: Jos Wienen (NHA) , Sietske Poepjes 

(Tresoar)  Lita Wiggers (RHCL), Hannie Kool (ZA), 
Corinne Roodenburg (DA), Chantal Keijsper (HUA). 
OCW: Barbera Wolfensberger (DGCM), Carin Dankier 
(M&C), Paul Breevaart (M&C). 
 

Afwezig Linda Voortman (HUA) (vervangen door Chantal Keijsper) 
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Contactpersoon 
C.A. Dankier  

T +31 6 46 84 93 88 
c.a.dankier@minocw.nl 

 
Onze referentie 
  

Datum 
14 november 2021 

Nummer 
 

Bijlagen 
Geen 

  

 

1. Opening  
Barbera Wolfensberger heet alle aanwezigen welkom en blikt kort terug op het 
laatste overleg van 19 mei 2021. Ze is verheugd dat er een voorstel ligt waar 
grotendeels overeenkomst over is en hoopt dat huidige overleg weer een stap 
verder kan betekenen in het proces. 
 
2. Bespreking reactie RHC’s op technisch-financieel voorstel OCW 
De voorstellen 2a t/m 2c en 2e zijn wat de delegatie betreft akkoord. 
Voorstel 2d is wat de delegatie betreft een discussiepunt. 
De huidige door OCW aangeboden structurele beheervergoeding is gekoppeld aan 
het programma digitalisering rijkscollectie (DTR3). De RHC’s hebben voorafgaand 
aan het overleg een overzicht aangeleverd van ander gedigitaliseerd en te 
digitaliseren rijksarchief op grond van eigen beleid, met een omvang groter dan 
DTR3. Dit is opgeslagen buiten het e-depot van het NA. 
Het voorstel van OCW is om 2d mee te nemen bij het vaststellen van de 
specifieke uitkering vanaf 2024. Het uitgangspunt daarbij is wat OCW betreft het 
bestaand financieel kader, dat wil zeggen dat er in principe geen geld extra wordt 
uitgekeerd. 
De delegatie gaat er van uit dat dit deel Rijksarchief beheerd en beschikbaar moet 
blijven. Daarbij wordt gesteld dat dit nu gefinancierd wordt uit de huidige extra 
DTR gelden (die gestopt worden). De delegatie onderstreept dat het Rijk moet 
zorgen voor een ordentelijke financiering van de te delegeren taken. Zij uiten 
daarbij hun zorgen over nodeloze administratieve belasting door verantwoording. 
OCW zegt toe zich nogmaals te buigen over de mogelijkheden m.b.t. het extra 
gedigitaliseerde Rijksarchief. 
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De aanwezigen concluderen daarbij gezamenlijk dat in overleg verder moet 
worden uitgewerkt: 

- Afspraken over in de toekomst te digitaliseren Rijksarchief; 
- Een voorstel voor een zo min mogelijk belastende 

verantwoordingssystematiek. 
Bij dat laatste wordt ook het voorstel bij 2f meegenomen, de inzet van zowel 
OCW als de RHC’s is een verantwoording die zo veel mogelijk aansluit bij 
bestaande processen van de RHC’s. 
 
3. Bespreking omtrent omtrent toekomstige procedure, specifieke 

uitkering en delegatie en artikelen Archiefwet 2021 
De delegatie uit behoefte te hebben aan een bestuurlijke langetermijnvisie vanuit 
het ministerie en de afspraak om dit gezamenlijk vorm te geven. Er is hierbij 
voorkeur voor een bestuurlijke overeenkomst en meerjarige financiering. De 
gedachte is dat dit zorgt voor meer robuustheid en dat dit helpt in het gesprek 
met de overige partners in de regelingen. 
OCW ziet niet direct de meerwaarde van een bestuurlijke overeenkomst en vreest 
een traag proces. Het voorstel is een brief van de minister te sturen die de 
afspraken en visie op de toekomst bekrachtigd. OCW zegt toe de mogelijkheden  
van financiering (binnen reeds besloten vorm en bestaande kaders) te 
overwegen. 
De delegatie geeft als reactie dat het bestuurlijke proces onder regie van de 
RHC’s vlot zou moeten kunnen worden doorlopen. 
 
Daarbij zijn er een aantal punten die nog niet helemaal uitgewerkt zijn, OCW gaat 
hiermee verder. (O.a. m.b.t. 20/80%, aanhouden reserves en huisvesting.) 
Suzanne Hafidi en Sietske Poepjes hebben nog contact over tijdelijk 
meedenkkracht m.b.t. de taken uit de Archiefwet. 
 
4. Vervolgproces 
De delegatie is akkoord om de afspraken waarover akkoord is bereikt, vast te 
leggen en hoopt op een spoedige afwikkeling van de openstaande punten. 
OCW continueert met de uitwerking en komt op korte termijn met een voorstel 
om bovenstaande vorm te geven. 


