
Status-update 19-11-2021 - Verkenning gevolgen uittreding 
OCW uit gemeenschappelijke regeling HUA en nieuwe 
definitie samenwerking OCW-HUA 

 

1. Algemeen 

In vervolg op de verkenning zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 september 2021 worden in dit 
hoofdstuk de openstaande acties, aandachtspunten en risico’s uitgelicht en waar mogelijk beantwoord met de 
informatie beschikbaar per 18 november 2021.  
 
In de afgelopen periode zijn de acties, aandachtspunten en risico’s uit de verkenning ingebracht in het 
directeurenoverleg en via jurist Rob de Greef ingebracht bij OCW. Dit heeft geleid tot een eerste schriftelijke 
beantwoording van een deel van de vragen door OCW.  Deze documenten zijn geagendeerd voor en besproken 
in het delegatieoverleg van 3 november 2021. Het concept-verslag van dit overleg is op 17 november 2021 door 
OCW verstuurd naar de RHC’s en verwerkt in dit document. Vanuit het directeurenoverleg zullen er nog 
aanvullingen op het concept-verslag worden verzonden naar OCW. Ook deze zijn meegenomen in dit document. 
 
Op 11 november, heeft Luuk Boessenkool, aan de hand van de aantekeningen uit het directeurenoverleg, de 
ambtenaren van de werkgroep bijgepraat. Op 15 november is het bestuur bijgepraat door Chantal Keijsper over 
het delegatieoverleg (waar zij mw Linda Voortman heeft vervangen,)  
 
Dit document volgt de conclusies en acties uit de bestuursvergadering van 15 september 2021 op de volgende 
drie onderdelen: de financiële aspecten, de juridische aspecten en de alternatieve samenwerkingsvormen. 
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2. Financiële analyse  

2.1 - Rijksbijdrage aard en omvang - risico’s en eventuele maatregelen 

Samenvatting risico 1 

Een specifieke uitkering betreft budget dat verplicht aan een door het Rijk gesteld doel besteed moet worden 
(geoormerkt). De zorg is of HUA dan nog wel alle inkomsten bij elkaar optellen om de organisatie zo goed 
mogelijk te laten draaien en hierover verantwoording kan afleggen door middel van een goedgekeurde 
jaarrekening. Dit roept diverse vragen op. 

Samenvatting risico 2 

De Minister kan de specifieke uitkering opschorten dan wel lager vaststellen als de activiteiten niet of niet volledig 
hebben plaatsgevonden of als niet is voldaan aan andere verplichtingen.  
 

Concept-beantwoording OCW: 
Waarom wordt voorgeschreven dat ieder jaar opnieuw een specifieke uitkering moet worden aangevraagd? Kan 
deze ook zonder aanvraagprocedure worden toegekend voor langere termijn? Het betekent ook een extra 
administratieve last. De Fvw vereist het in elk geval niet. 
Antwoord: Het voornemen is om aansluiting te zoeken bij de procedures die gelden voor instellingen die door 
OCW structureel worden gesubsidieerd. Deze instellingssubsidies kennen een jaarlijkse cyclus van aanvraag en 
verantwoording. Bij de verdere uitwerking van de systematiek zal worden gekeken hoe de administratieve lasten 
voor de RHC’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.  
 
In hoeverre kan geborgd worden dat het Rijk de specifieke uitkering niet te makkelijk eenzijdig terugdraait? 
De specifieke uitkering dient om de belangen van de minister van OCW – het beheren van de papieren 
rijkscollectie in de RHC’s - voor lange tijd zeker te stellen. Dit impliceert een duurzame verbintenis. De jaarlijkse 
aanvraag- en verantwoordingssystematiek doet hier niets aan af. 
Op basis van de systematiek van de nieuwe Archiefwet is de minister van OCW verplicht om de RHC’s aan wie 
hij zijn taken heeft overgedragen een specifieke uitkering toe te kennen. De intrekking van die taakoverdracht is in 
de wet aan specifieke voorwaarden gebonden, met een minimumtermijn van vijf jaar (vgl. artikel 3.3 van het 
wetsvoorstel).  
 
Besproken in delegatieoverleg uit concept-verslag OCW 17 november 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.) 
 
Missend in concept-verslag delegatieoverleg 3 november OCW  
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Dat de RHC’s mee aan tafel zitten voor de vormgeving van de verordening van de verantwoordingssystematiek. 
Toegezegd is dat dit in samenspraak zal gebeuren. 
Dat toegezegd is dat er een bestuursovereenkomst wordt gesloten, waarin lange termijn van aangaan van de 
overeenkomst wordt uitgesproken, zekerheid over personeel dat vanuit het rijksdeel wordt bekostigd en zekerheid 
van budget. 
Het punt van de huisvestingsovereenkomst en de vergoeding is ook onvoldoende duidelijk vastgelegd.  De RHC-
delegatie heeft aangegeven dat reserves/voorzieningen die hiermee opgebouwd worden en noodzakelijk zijn voor 
een planmatig uitvoeren van onderhoud gegarandeerd moeten worden. 
Tevens is niet vastgelegd dat de mogelijkheid van de gezamenlijke inkoop van licenties in OCW-verband vervalt. 
Dit kost de RHC’s veel geld – indicatie: meer dan een ton per RHC. OCW heeft toegezegd dit nader te 
onderzoeken en met voorstellen te komen. 
Ook hebben we OCW ons voorstel meegegeven om de methodiek van de gemeenschappelijke regeling te volgen 
voor de formulering van de rijkstaken en in het verlengde daarvan de hoogte van de specifieke uitkering. Op die 
manier wort het uitgangspunt van OCW van continuering van de huidige taken inclusief de huidige financiering 
gewaarborgd. 
 
 

2.2 – Reserve & weerstandscapaciteit 

Samenvatting risico 1 

De huidige stand van de algemene reserve is opgebouwd met behulp van inkomsten van alle partners in de GR 
HUA. Hoewel hier niet over gesproken is, lijkt de mogelijkheid aanwezig/niet uitgesloten dat het Rijk bij uittreding 
‘hun deel’ terugvordert. 

Samenvatting risico 2 

Op basis van de algemene regel dat dat de algemene reserve maximaal 10% van de jaarlijkse bijdrage van de 
partners mag bedragen, zou de omvang bij uittreden van het rijk terugvallen naar Euro 376.000. De 
weerstandscapaciteit wordt hiermee te laag.  
 

Concept-beantwoording OCW 
Wil het Rijk bij uittreding ook ‘zijn’ deel in de reserves uitgekeerd hebben, of blijven deze bij de RHC’s? 
Antwoord: Het rijksaandeel in de reserves dient betrokken te worden bij het uittredingsproces. Naast de algemene 
reserve van 10% kennen de RHC’s bestemmingsreserves. Voor een beter beeld hoe dit rijksaandeel precies 
uitpakt is dit per RHC in kaart te brengen.  
 
Kan de specifieke uitkering ook gebruikt worden voor het op peil houden van het weerstandsvermogen van een 
RHC? 
Antwoord: Nee, daar is de uitkering niet voor bedoeld. 
 
Zie beantwoording vorige paragraaf 
 
Advies: Via directeurenoverleg actief volgen en inbrengen in delegatieoverleg. 
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2.3 - Transitiekosten 

Samenvatting risico 

OCW is van mening dat het uittreden van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling geen negatieve budgettaire 
consequenties heeft. Berekeningen uit mei 2021 laten echter een mogelijke incidentele kostenpost van ongeveer 
€ 400.000 zien, die voor rekening van de achterblijvende GR-partners kan komen.). [Dit betreft een 
transitievergoeding voor het e-depot en een voortzetting van de DTR-gelden.] 

 

Concept-beantwoording OCW 
Bespreking reactie directeuren RHC’s op technisch-financieel voorstel OCW (bijlage). 
a. Voorstel OCW: RHC’s ontvangen eenmalig in totaal een bedrag van € 100.000 voor een gezamenlijke 

marktverkenning e-depot. 
Reactie RHC’s: dit liever benoemd als eenmalig geld voor een gezamenlijke ontwikkeling van de producten 
en diensten, aangezien de RHC’s allemaal in een ander stadium zijn van markt verkennen, aanbesteden en 
inrichten. 
Voorstel: akkoord met verzoek RHC’s. In totaal € 100.000 bestemmen als eenmalig geld voor een 
gezamenlijke ontwikkeling van e-producten en diensten. 

b. Voorstel OCW: de RHC’s ontvangen eenmalig en individueel een bedrag van € 100.000 (dus in totaal 11 x 
100.000 = € 1,1 mln.) voor aanloopkosten e-depot. 
Reactie RHC’s: akkoord. 
Voorstel: akkoord eenmalig per RHC toekennen aanloopkosten € 100.000 voor e-depot. 

c. Voorstel OCW: toekennen kenniscomponent op het terrein van informatie, archief en digitalisering. Deze 
bedraagt als vast bedrag (d.w.z. geen indexering e.d.) € 50.000 per RHC gedurende vijf jaar. Na vijf jaar 
stopt deze overbruggingstoelage onherroepelijk. 
Reactie RHC’s: akkoord. 
Voorstel: akkoord toekennen kenniscomponent gedurende vijf jaar. 

d. Voorstel OCW: RHC’s ontvangen voortaan structureel een beheervergoeding voor beheer van de in 
programma DTR3 gedigitaliseerde rijkscollectie conform de vergoeding in dienstencatalogus Nationaal 
Archief (NA). 
Reactie RHC’s: principe is akkoord, maar gedigitaliseerde rijkscollectie omvat veel meer dan DTR3 en dan 
hetgeen is opgenomen in e-depot NA. Inmiddels hebben de RHC’s op verzoek OCW een uitgebreid overzicht 
aangeleverd van gedigitaliseerd en te digitaliseren (rijks)archief. De achtergrond is divers (eigen prioriteiten 
RHC, Metamorfoze-programma, scanning on demand etc.), de omvang per RHC is zeer verschillend en in 
totaal groter dan DTR3. 
Voorstel: voorstel OCW-beheervergoeding is gekoppeld aan DTR3 als rijksdigitaliseringsprogramma. De 
door de RHC’s buiten DTR3 en naar eigen keuze of voorkeur gedigitaliseerde archieven worden - afgezien 
van subsidies als Metamorfoze - uit de lopende RHC-begrotingen bekostigd. Derhalve deze tweede 
categorie archieven mede te nemen bij specifieke uitkering. Daarbij aan te tekenen dat dit binnen 
bestaande budgettaire kaders dient te worden opgelost. 

e. Voorstel OCW: In beginsel kan de ingangsdatum zijn 01-01-2022, dus al per volgend jaar. 
Reactie RHC’s: akkoord. 
Voorstel: de toekenningen a t/m c per 1-1-2022 via het NA aan het budget van de RHC’s toe te 
voegen, waarbij nader wordt afgesproken hoe of aan welk(e) RHC(‘s) het gezamenlijke, te verdelen bedrag 
onder a wordt toegekend. Tevens de kwestie onder d mee te nemen bij de specifieke uitkering. Het 
bestaande budgettaire kader is hierbij leidend. 

 
Besproken in delegatieoverleg uit concept-verslag OCW 17 november 2021 
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 
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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. 
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. 
 
Advies: Via directeurenoverleg actief volgen en inbrengen in delegatieoverleg. 
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3. Juridische analyse  

Delegatie & Aanbestedingsrechtelijke aspecten 

Concept-beantwoording OCW 
Wanneer is er een conceptbesluit voor de delegatie van de bevoegdheden te verwachten die beoordeeld kan 
worden? 
Antwoord Een volledig conceptbesluit is op korte termijn nog niet te produceren, mede vanwege de capaciteit die 
nu nodig is voor de nieuwe Archiefwet. 
 
Missend in concept-verslag delegatieoverleg 3 november OCW  
Ook hebben we OCW ons voorstel meegegeven om de methodiek van de gemeenschappelijke regeling te volgen 
voor de formulering van de rijkstaken en in het verlengde daarvan de hoogte van de specifieke uitkering. Op die 
manier wort het uitgangspunt van OCW van continuering van de huidige taken inclusief de huidige financiering 
gewaarborgd. 
 
Overig 
De provincie heeft opdracht verleend voor een second opinion op het advies over de quasi inbesteding en de 
nieuwe archiefwet aan Paul Heijnsbroek van Straatman Koster advocaten. 
 
Advies:  
- Second opinion actief volgen in overleg eigen ambtenaren en als input gebruiken voor het directeuren 

overleg 
- Via directeurenoverleg actief volgen en inbrengen in delegatieoverleg, daarbij ondersteund door onze jurist 

Rob de Greef. 
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4. Uitwerking alternatieve opties voor samenwerking na 
uittreding Rijk Financiële analyse  

In het kader van het uittredingsvoornemen van het Rijk zijn door jurist Rob de Greef in opdracht van het 
directeurenoverleg en OCW de volgende mogelijke samenwerkingsuitgezocht waarbij het Rijk verbonden blijft 
aan de RHC’s. Hieronder worden de vormen voor samenwerking met een conclusie kort toegelicht. 
 
1 – Dienstverleningsovereenkomst 
De meest lichte variant is die waarbij de minister een dienstverleningsovereenkomst sluit met een of meerdere 
van de archieven om namens de minister bepaalde taken uit te voeren. Er is dan geen sprake van delegatie van 
bevoegdheden, wat wel uitgangspunt is van OCW. 
 
2 – Attributie 
Met attributie van bevoegdheden wordt gedoeld op het creëren van een nieuwe bevoegdheid bij wettelijk 
voorschrift, welke bevoegdheid wordt toegekend aan een bestuursorgaan. Het gaat dan om bevoegdheden die 
nu nog aan de minister zelf toekomen. Dit is een vorm van decentralisatie. Dit model staat haaks op de 
uitgangspunten van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat bevoegdheden niet rechtstreeks worden 
toegekend aan openbare lichamen die bij gemeenschappelijke regeling zijn ingesteld.  
 
3 – Subsidie 
In theorie kan de minister een subsidie verlenen voor taken die het RHC verricht. Dat ligt echter minder voor de 
hand wanneer het gaat om taken die het RHC nog uitvoert voor de minister. Als de minister immers iets 
‘terugkrijgt’ voor de subsidie in de vorm van dienstverlening, dan is juridisch gewoon sprake van een 
overheidsopdracht onder bezwarende titel en dan is het aanbestedingsrecht weer van toepassing. 
 
4 – Delegatie 
De minister kan zijn bevoegdheden ook delegeren aan de RHC’s. Daartoe moet dan wel een wettelijke grondslag 
worden gecreëerd. De grondslag hiertoe wordt geboden door de Wet gemeenschappelijke regelingen.  
 
Overig 
In de verkenning zoals besproken in het bestuur op 15 september is ook gesproken over de stichtingsvorm:  
Delegatie van de rijkstaak is alleen mogelijk aan een dagelijks bestuur van een openbaar lichaam, het bestuur 
van een bedrijfsorganisatie, Gedeputeerde Staten of College van burgemeester en wethouders. Juridisch gezien 
is delegatie van de rijkstaak aan een stichting niet mogelijk.  
 
Advies: Delegatie is de optie die tot reële uitwerking kan leiden 
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