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Suzanne Hafidi meldt dat de werkzaamheden van Edith Scholten voorlopig door 
Paul Breevaart en Carin Dankier worden overgenomen. Het verslag van de vorige 
vergadering is rondgestuurd. Opmerkingen van RHC’s zijn bij het verslag 
verwerkt. Het ‘huiswerk’ dat iedereen heeft gemaakt is bij de stukken gevoegd. 
 

2. Inleiding OCW over stand van zaken 
 
Afke van Rijn start met een terugblik. De bijeenkomst van 25 september heeft 
geresulteerd in het huiswerk dat bij de stukken van vandaag zit. Afke heeft 
begrepen dat het stuk van OCW  tot onrust heeft geleid. Het is te begrijpen dat 
de gevolgen van de koers van OCW voor sommige RHC’s behoorlijk ingrijpend 
kunnen zijn. Anderzijds zijn bij sommige RHC’s ook ontwikkelingen te zien die het 
vertrouwen geven dat deze koers niet tot onmogelijke situaties leidt.  
Om de aanloop hiernaartoe kort samen te vatten: de minister heeft aangekondigd 
dat hij uit de gemeenschappelijke regelingen wil treden. Dat heeft gevolgen voor 
de manier waarop we tot nu toe op het e-depot samenwerken. De dienstverlening 
van het NA aan de RHC’s kan niet zonder meer worden voortgezet als het Rijk 
geen deelnemer meer is. Elke vorm van samenwerking moet als uitgangspunt 
hebben dat ieder meedoet op basis van de verantwoordelijkheid die hij heeft. De 
uitdaging is dan ook om tot een samenwerking te komen waarin dit goed geborgd 
is. Hannie Kool grijpt terug op de brief van de minister uit 2018 waarin hij 
letterlijk schrijft: “… zie ik het beschikken <door de RHC’s> over een e-depot 
waarop decentrale overheden en erfgoedorganisaties kunnen aansluiten als een 
belangrijke factor van slagen”. Het kunnen blijven aanbieden van  het landelijk 
ontwikkelde e-depot is dan de beste optie. 
 
Suzanne Hafidi gaat verder. De beslissing van de minister om uit te treden uit de 
gemeenschappelijke regelingen verandert de vanzelfsprekendheid van de 
aansluiting op het e-depot van het NA. Voor de digitale rijksarchieven is de 
samenwerking binnen de e-depotvoorziening niet meer nodig in de toekomst. 
Daarom moet opnieuw gekeken worden naar de eerdere afspraken. Dat zijn we 
dit jaar aan het doen. Samenwerking is nodig zoals dat binnen het erfgoedveld 
ook gebruikelijk is: afspraken over houdbaarheid, bruikbaarheid en vindbaarheid 
van digitale archieven. Er zijn ook steeds meer archieforganisaties die zich bij dit 
uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) aansluiten. Een 
samenwerking als geschetst in scenario 6 van het onderzoek vraagt om een 
gelijkwaardige samenwerking (want ieder zijn eigen verantwoordelijkheid) met 
gezamenlijke doelen in een stevige bestuurlijke structuur. OCW wil niet dat 
decentrale overheden gaan meebeslissen over e-depot voor rijksarchieven. En 
andersom heeft OCW of het NA geen rol in het beheer van archieven van 
decentrale overheden. Dat bevestigen de RHC-vertegenwoordigers. De huidige 
samenwerking tussen NA en RHC’s verloopt nog niet vlekkeloos. Er is veel inzet 
nodig van zowel NA als RHC’s om te komen tot het gewenste resultaat op basis 
van de vereenvoudigde architectuur.  
 
Uit de bottom line blijkt dat een e-depot voor decentrale overheden andere eisen 
stelt dan aan die voor rijksarchieven.  
 
Conclusie één van OCW is dan ook: de huidige intensieve samenwerking waarbij 
RHC’s gebruik maken van de voorziening van NA zou afgebouwd moeten worden.  
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Conclusie twee is dat dit een wijziging is van de beweging die is ingezet met DTR 
en dat daarom een zorgvuldig overgangstraject nodig is.  
Conclusie drie is dat het wel nodig is om landelijk afspraken te maken over de 
houdbaarheid, bruikbaarheid en vindbaarheid van archieven.  
 
 

3. Reflectie hierop door NA en RHC’s:  
 
Fred van Kan grijpt terug op de visie van de RHC’s (Eenheid in Verscheidenheid, 
2019) waarin de RHC’s al aangaven te rekenen op samenwerking met en de 
robuustheid van het e-depot van het Nationaal Archief. Wat de RHC’s betreft is 
het een trendbreuk dat OCW dit niet meer wil. Corinne Rodenburg vraagt zich af 
waarom het gehele traject met de RHC’s voor voorkeursscenario’s is doorlopen, 
terwijl er nu door OCW al een keuze gemaakt wordt. Hannie Kool vult aan dat de 
handelswijze hen inderdaad bevreemdt en dat deze keuze van OCW niet wordt 
gedeeld door de RHC’s. Daarin voelen zij zich gesterkt door de brief van de 
minister uit 2018 waarin hij de RHC’s oproept juist een grotere rol inde regio te 
gaan spelen, juist ook op dit punt. Het uitgangspunt dat OCW uit de regeling 
treedt wordt onderkend, de noodzaak om niet door te gaan met een gezamenlijke 
voorziening niet. In de brief van de minister over de uittreding is ook de 
verwachting gewekt dat de RHC’s zouden kunnen blijven aansluiten op het e-
depot van het NA. 
Chantal Keijsper sluit zich hierbij aan. Het kiezen voor een scenario door OCW 
zorgt voor onrust en het gevoel dat het zorgvuldige proces voor niets is 
vormgegeven. Ze geeft aan dat de RHC’s graag nog financiële en juridische 
doorrekeningen zouden zien voor enkele scenario’s. Destijds is door Edith 
Scholten op de vraag van de RHC’s naar een doorrekening van de scenario’s 
aangegeven dat er geen doorrekening zou worden gemaakt voor alle scenario’s 
maar alleen voor de scenario’s die in het overleg op zoek naar een oplossing 
verder verkend zouden worden. Uitkomsten van een doorrekening op de 
voorkeursscenario’s kunnen belangrijke informatie geven voor het vervolggesprek 
en de uiteindelijke keuze. Het verzoek aan het NA is om nog een goede 
onderbouwing voor het standpunt over scenario 6  te leveren en daar een 
juridische toets op te doen. Het verzoek is ook om een juridische onderbouwing te 
geven waarom scenario 4 niet mogelijk zou zijn. Chantal Keijsper wijst ook op 
verantwoordelijkheid  van OCW voor een goed functionerend stelsel en geeft de 
vraag mee vanuit het bestuur hoe volgens OCW de besteltaak van de minister 
zich verhoudt tot wat er nu op tafel ligt. De laatste vraag is of minister Slob 
betrokken wordt bij het verloop van dit proces en in hoeverre zijn wensen hierin 
worden meegenomen. 
 
Afke van Rijn bevestigt dat minister Slob mondeling en schriftelijk op de hoogte 
gehouden wordt en dat dus ook de standpunten van de RHC’s worden 
overgebracht. Afke van Rijn geeft aan dat het maken van scenario’s een hele 
belangrijke stap was in het proces: ook voor OCW om standpunten op te baseren. 
Suzanne Hafidi vult aan dat in het onderzoek de gevolgen van een aantal 
scenario’s nog niet volledig waren uitgewerkt en dat er echt juridische obstakels 
blijken te zijn. Het blijft belangrijk om te blijven kijken waar de belangen overeen 
komen en waar ze uit elkaar lopen. Het is uiteraard de bedoeling om er met 
elkaar uit te komen. 
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Hannie Kool beaamt dat het de bedoeling is om er samen uit te komen en wijst er 
op dat de RHC’s hier graag over in gesprek willen met de minister. 
 
Afke van Rijn beschouwt dit als een verzoek en gaat kijken of dit op korte termijn 
mogelijk is. Wat betreft de vraag over de besteltaak is de verantwoordelijkheid 
van OCW het wettelijk kader. Dat is de basis. Elke laag is verantwoordelijk voor 
het eigen archief. OCW moet dus zorgen dat iedereen het op kan pakken, maar is 
niet verantwoordelijk om het zelf te regelen. 
Diana Teunissen vult aan dat de eerdere inspanning voor een gezamenlijke 
voorziening voortkwam uit de gemeenschappelijke regeling en niet uit een 
besteltaak. Diana Teunissen uit haar twijfel over het verder doorrekenen van 
scenario’s omdat er, ook vanuit de begeleidingscommissie bij het onderzoek, echt 
goed naar is gekeken.  
 
Chantal Keijsper geeft aan dat het niet gaat om  nieuwe onderzoeksvragen maar 
om een doorrekening van de wenselijke scenario’s en de eventuele 
(on)mogelijkheden daarbij.  
Fred van Kan vraagt daarbij aandacht voor het proces. De RHC’s hebben behoefte 
aan duidelijkheid. Naast het ambtelijke standpunt, verwachten zij nog een stevig 
standpunt van de minister als basis voor de gesprekken. 
 
 

4. Afspraken voor vervolgproces 
 
De deelnemers concluderen dat er nog een tussenstap nodig is in het proces. 
OCW beziet nog hoe dat vorm gegeven kan worden. 
Er staat een gesprek gepland met de rijksbestuurders en DGCM. (was 18 
december, wordt verplaatst naar begin 2021) 
De medewerkers van OCW proberen een gesprek in te plannen met MBVOM en 
vertegenwoordigers van de RHC’s, waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. 


