
Karin Fokken

Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

Karin Fokken

dinsdag 29 juni 2021 11:51

Anke Klein; Voortman, Linda; Muilekom, Rob van; Strijk, Robert; inekejansen 

governess.nl (MB); hpa.smit

SecretariaatKlein; SecretariaatVoortman; Smith, Dolf; Mathu, Astrid; Heiden, Danielle 

van der; Dijkstra, Charlotte; Spieksma, Ascon; Chantal Keijsper; Luuk Boessenkool; 

Karin Fokken

Mail voor bestuur HUA - Stand van zaken/planning toekomst RHC's

Opvolgingsvlag:

Vlagstatus:

Opvolgen 

Met vlag

Beste bestuursleden,

Ik stuur jullie onderstaande mail door van OCW aan Fieke Krikhaar, contactpersoon voor de RHC's rondom de 

uittreding van het rijk. Hierin wordt puntsgewijs een reactie gegeven op het overleg van de delegatie met OCW van 

19 mei jl. (waar Linda Voortman aanwezig was); er wordt aangegeven dat er geen verslag wordt gemaakt.

Op 7 juli komen de RHC directeuren weer bij elkaar.

Met vriendelijke groet,

Chantal

Chantal Keijsper

Directeur Het Utrechts Archief

Tel 030 2866662 / 06 27852342

Email c.keiisper@hetutrechtsarchief.nl

Van: Dankier, Carin

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 09:07

Aan: fieke.krikhaar@gmail.com

CC: Breevaart, L.P.

Onderwerp: RE: wat is de stand van het land?

Ha Fieke,

Even in reactie op je vragen aan Paul: Wij praten deze week verder met onze financiële collega's en 

we willen nog voor de zomer een nieuwe afspraak inplannen met Hannie, Lita en Corinne.

Het overleg met de minister zien we niet meer voor de zomer gebeuren, dat zal in het najaar zijn. De 

brief om de gemaakte afspraken te bevestigen zal na dat overleg volgen.
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De timing van het gesprek met de delegatie ter voorbereiding van het gesprek met de minister hangt 

af van hoe snel we het eens zijn over de uitgangspunten en ook de agenda's van de delegatie, ik denk 

dat een gesprek na het zomerreces het meest realistisch is.

Zoals je weet is er geen verslag gemaakt van het delegatieoverleg, maar Barbera Wolfensberger heeft 

in reactie op de vraag van los Wienen een reactie gestuurd met notities van het gesprek. Dat zijn 

deze:

Wat betreft het onderhoud tussen OCW en de delegatie is het volgende aan de orde geweest:

• Onderwerp was de gezamenlijke reactie of brief van de RHC's.

• De RHC's hebben gevraagd om 1 jaar uitstel; OCW houdt echter vast aan uittreden per 1-1- 

2024, omdat dit voldoende voorbereidingstijd lijkt (nu nog 2,5 jaar). Ook treedt de nieuwe 

Archiefwet al eerder in werking (planning 1-1-2023).

• De RHC's hebben vragen omtrent de figuur van de specifieke uitkering en delegatie en 

willen een aparte juridische toetsing. OCW zal zich inzetten in om alle bestaande vragen van 

antwoord te voorzien. Zaken als specifieke uitkering en delegatiebepaling vallen echter 

binnen regulier wettelijk kader; het concept en de bijzonderheden hiervan (inclusief 

vergelijking met de huidige situatie) zal OCW tevoren uitgebreid toelichten en met de RHC's 

bespreken. Mochten de RHC's deze figuur nog apart (extern) willen laten toetsen, dan is dat 

aan henzelf (geen zaak OCW).

• De RHC's spreken van transitiekosten voor het e-depot. OCW heeft eerder (in conceptnota) 

uiteengezet dat alle investeringen en kosten voor het e-depot tot op heden gedragen 

werden door OCW/NA, een eventueel eigen e-depot van de RHC's zaak is van henzelf en de 

deelnemers en dat er dientengevolge geen sprake kan zijn van compensatiekosten. Nu de 

RHC's spreken van een bedrag van 3,5 ton per RHC voor de overgang, ziet OCW graag een 

onderbouwing van deze claim op papier.

• De RHC's hebben aandacht gevraagd voor particulier (rijks)archief en hun toekomstige 

positie ten opzichte van het rijksdepot in Emmen.

• De RHC's vragen aandacht voor de planning. Een eerste opzet met doorkijk tot 1-1-2024 

heeft OCW in de conceptnota gemaakt. Dit jaar zal OCW zich inzetten voor beantwoording 

van de geuite vragen en duidelijkheid over de nieuwe opzet cq specifieke uitkering, zodat de 

RHC's zich volledig kunnen richten op hun bestuurlijke missie, het draagvlak en de 

toekomstige samenstelling van de gemeenschappelijke regelingen.

• OCW wijst erop dat het de voornoemde eigen rol, missie en verantwoordelijkheid van de 

RHC's kan noch wil overnemen. Wel wil OCW uiteraard de RHC's hierin bijstaan waar dat 

mogelijk en gewenst is. Voortouw hebben echter de RHC's zelf.

• OCW dankt alle RHC's voor hun afzonderlijke brieven en is voornemens om na het overleg 

met MBVOM over de gezamenlijke reactie een rondgang langs alle besturen te maken om 

deze brieven per RHC te bespreken (planning tweede helft dit jaar).

• Partijen spreken af om voor het overleg met MBVOM nogmaals een voorbereidend overleg 

als dit te houden.

Weet je daarmee voldoende?

Met vriendelijke groet,

Carin Dankier

2



Beleidsmedewerker Informatie en Bibliotheekbeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag

M + 31 6 46 84 93 88

c a dankier@minocw nl

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
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