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Het volgende bevat aandachtspunten van OCW t.b.v. recent overleg tussen OCW 
en rijksbestuurders. Met hen is afgesproken dat deze als geheel nog worden 
bewerkt en aangevuld voor een volgende bespreking. De belangrijkste zijn de 
volgende, al leest dit in deze vorm en dit stadium nog wel enigszins ‘staccato’.  

1) In het wetsvoorstel van de nieuwe Archiefwet is alleen nog het Nationaal 
Archief opgenomen. De regionale rijksarchieven die zijn opgenomen in de 
Archiefwet 1995 zijn geen onderdeel (meer) van de Archiefwet 2021. 
Overbrenging van rijksarchief, zowel regionaal als centraal, vindt altijd 
plaats naar het Nationaal Archief. Hierbij speelt ook de centralisering van 
de digitale informatiehuishouding (en dus ook centrale overbrenging) van 
het Rijk een rol. 

2) In de vorming van de RHC’s komen (of, in historisch perspectief, kwamen) 
twee aspecten van de rol van de minister van OCW samen, die van 
wettelijk zorgdrager voor rijksarchief dat regionaal wordt gegenereerd en 
overgebracht en de rol van medevormgever (met andere overheden) van 
het cultuurbeleid (cultuurbereik). 

3) De digitalisering van de informatiehuishouding van het Rijk heeft de 
minister van OCW als wettelijk zorgdrager gedwongen om opnieuw naar 
de invulling van de verschillende verantwoordelijkheden te kijken. 

4) De oorspronkelijke gedachte bij het e-depot van het Nationaal Archief was 
dat de RHC’s op basis van de rijksaansluiting vrij waren om digitale 
diensten ook aan hun eigen afnemers aan te bieden. Op deze gedachte is 
MBVOM met de brief van juni 2018 teruggekomen. Het besef groeide dat 
het Nationaal Archief en daarmee de minister van OCW op deze manier 
indirect in feite als ‘provider’ zou gaan functioneren van een digitale 
voorziening voor een groeiend aantal decentrale overheden (gemeenten, 
provincies, waterschappen en organisaties zoals stichtingen). Het ter 
beschikking stellen van deze voorziening aan andere overheden maakt de 
minister indirect verantwoordelijk voor de informatievoorziening van 
andere overheden. Als zorgdrager voor het e-depot van het Nationaal 
Archief wordt hiermee zijn verantwoordelijkheid opgerekt tot buiten zijn 
competentie. Dit is wezenlijk anders dan het middels een 
gemeenschappelijke regeling samen beheren van papieren collecties. 

5) Bovendien vergt het behartigen van het rijksbelang een andere 
dienstverlening en andere prioriteiten dan het belang en de wensen van 
lokale afnemers, zoals het Nationaal Archief in de nota ‘Bottomline’ uiteen 
heeft gezet. 

6) Ook vanuit oogpunt van aanbestedingsrecht en mededinging brengt een 
onbeperkt ter beschikking stellen van het centrale e-depot de minister in 
een kwetsbare positie. Er zijn inmiddels voldoende commerciële 
aanbieders van e-depot op een groeiende markt. Ook enkele RHC’s 
oriënteren zich inmiddels net als andere archiefdiensten op commercieel 
aanbod van e-depotdiensten. Een RHC kan optreden als aanbestedende 
dienst. 

7) De koerswijziging met de brief van juni 2018 is door de RHC’s ervaren als 
een harde trendbreuk. Dit valt helaas niet te ontkennen. Hoewel de 
wijziging in feite reeds is ingezet met de brief aan de RHC-besturen van 
juni 2018, is de verwachting dat er ook buiten de gemeenschappelijke 
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regeling stevige samenwerking zou blijven op basis van het e-depot van 
het Nationaal Archief niet direct tegengesproken. Het onderzoekstraject 
scenarioverkenning heeft deze verwachting mogelijk verder in de hand 
gewerkt. Het rapport biedt echter vooral handvatten voor verdere keuzes 
en beslissingen, geen kant en klare oplossingen. 

8) Partijen hebben uiteraard tijd nodig om zich te bezinnen hoe zij in de 
toekomst hun e-depot willen organiseren, nu het e-depot van het 
Nationaal Archief beperkt blijft tot de rijksarchieven. Die tijd is er ook. Er 
zal sprake zijn van een overgangssituatie, in ieder geval tot aan het 
beoogde moment van uittreden (2024). 

9) In de tussentijd is het belangrijk dat duidelijk is wat wel en niet van de e-
depotdienstverlening van het Nationaal Archief kan worden verwacht en 
wat de afspraken en welke de spelregels zijn. Hier wordt nog door het 
Nationaal Archief aan gewerkt. Naar verwachting wordt dat binnenkort 
gepresenteerd. 

10) Voor de continuïteit van het beheer van de (papieren) rijkscollecties die 
zich bevinden in de RHC’s is in de nieuwe Archiefwet een 
delegatiebepaling opgenomen. Dit stelt de minister wettelijk in staat om 
aan de RHC’s (of een der deelnemers) een deel van zijn taken en 
bevoegdheden over te dragen en hen van voldoende middelen te voorzien 
om deze rijkscollecties ook in de toekomst te blijven beheren. Voor de 
papieren collecties kan dit in praktische zin nagenoeg een voortzetten van 
de huidige situatie betekenen. 

11) Het belang van de ontsluiting van de archieven in de RHC’s voor de 
verschillende groepen gebruikers en belangstellenden blijft voorop staan, 
of het nu gaat om archieven van het Rijk of andere herkomst. Het 
cultuurbeleid is hierover duidelijk en als er afspraken gemaakt moeten en 
kunnen worden, dan zeker over dit thema. Omwille van een goed werkend 
stelsel stimuleert de minister voorts beleidsmatig de ontwikkeling van e-
depots en de totstandkoming van afspraken over toegankelijkheid, zoals 
in het recente verleden met het archiefinnovatieprogramma Archief2020 
en nu met kennisproducten en het KIA-netwerk.  

12) Met het oog op het voorgenomen uittreden van OCW per 2024 zou de 
situatie per RHC nader in kaart gebracht kunnen worden. Dit kan leiden 
tot een route naar het jaar 2024 die passend is, weloverwogen en 
transparant. Ook is ermee rekening te houden dat de 
informatiehuishouding van veel overheidsorganisaties nog een tijd lang 
hybride zal zijn en er afspraken tussen het Nationaal Archief, de RHC’s en 
zorgdragers nodig zijn over het overbrengen van hun archief.  
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