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ALGEMEEN BESTUUR 
Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 15 maart 2021 van  
15.15 – 16.30 uur 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum: maandag 15 maart 2021 
Locatie:        via Teams 
Tijd:             15.15 uur – 16.30 uur 
Plaats:          via Teams 
Gasten:         dhr. L Boessenkool (hoofd bedrijfsvoering, adjunct-directeur), dhr. Kaj van Vliet 

(hoofd Inspectie en Collectiebeheer) 
Aanwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. I. Jansen, mw. C. Keijsper, dhr. R. van 

Muilekom, mw. A. Smit, dhr. R. Strijk, mw. L. Voortman 
Afwezig:        
Notulist: mw. K. Fokken  
 ________________________________________________________________________ 
  
 
Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 15 maart 2021. 
  

 
1. Opening  

De voorzitter mw. Klein opent de vergadering. 
 
Mededelingen: 

• Corona. 
Mw. Keijsper meldt dat er met een sportschool, online fitness activiteiten tweemaal per 
week worden aangeboden aan de medewerkers om iedereen goed aangehaakt te houden en 
de gezondheid te bewaken.  
 
 
Er zijn twee exposities in voorbereiding te weten: 

• Een expo over FC Utrecht. Onder voorbehoud van de coronaontwikkelingen staat de 
opening gepland op 1 april. 

• Een expo over Utrecht studentenleven. Opening op 2 juni onder voorbehoud van de 
coronasituatie. Mw. Klein weet het bestuur te melden dat het lustrum van USC al 
naar september is verplaatst i.v.m. de coronamaatregelen. 

 
Met diverse samenwerkingspartners worden de activiteiten i.v.m. de viering van Utrecht 900 
jaar voorbereid. In de AB vergadering van 14 juni zal dit nader worden besproken.  
 
Als nagekomen stuk is de ingekomen brief d.d. 4 maart 2021 van het Nationaal Archief aan 
het Algemeen Bestuur inzake Rijksbijdrage 2020, bevoorschotting 2021, DTR-bijdrage 
verstuurd. (bijlage 6, agendapunt 6)  
 
 
 
 
 
 
Het AB wordt geïnformeerd over het besluit van het DB. 



2 

 
Het dagelijks bestuur: 

- Heeft de jaarstukken 2020 goedgekeurd. 
- Stemt in met het voorstel om het negatief saldo van Euro 16.106, - ten laste van de 

algemene reserve te brengen 
- Keurt de kadernota 2021 doorwerkend naar 2022 goed. 
- Keurt de notitie Definitieve herschikking bestemmingsreserves goed. 
- Keurt de concept programmabegroting 2022 -2025 goed onder verwerking van de 

gevraagde aanpassing uit de vergadering en onder voorbehoud van tekstuele 
aanpassingen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen omtrent de e-Depot 
voorziening. 

 
 
Mw. Keijsper informeert het bestuur over de ransomware aanval van HUA.  
 
Het volgende bericht zal hierover worden gecommuniceerd op de website:  
 
Het Utrechts Archief kampt op dit moment met een gedeeltelijke ICT-verstoring als gevolg van ransomware. 
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om ons online archief tijdelijk buiten gebruik te stellen, zodat wij herstel- en 
onderzoekswerkzaamheden kunnen verrichten. Wij laten ons hierin bijstaan door externe deskundigen.  

Het zal naar verwachting minstens enkele weken duren voordat wij de toegang tot onze archieven kunnen 
herstellen voor het publiek. Onze welgemeende excuses voor het eventuele ongemak dat u hierdoor ervaart. 
Verwacht u hierdoor ernstige problemen te ervaren, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via 
de chat of inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl.  

• Momenteel wel beschikbaar op de website: beeld- en filmcollectie 
• Momenteel niet beschikbaar: scans van archiefstukken, aanvragen bouwtekeningen en 

Scanning on demand 

Gelukkig hebben wij vooralsnog kunnen vaststellen dat er als gevolg van dit incident geen gegevens 
verloren zijn gegaan. Ook zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de aanval met ransomware heeft 
geresulteerd in een exfiltratie van gegevens. Wij laten externe deskundigen forensisch onderzoek 
verrichten om hierover nader uitsluitsel te geven. Verder doen wij van dit incident aangifte bij de politie, en 
hebben wij het incident zekerheidshalve gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Updates over de voortgang van het herstel publiceren wij op onze website: www.hetutrechtsarchief.nl. 

Naar aanleiding van vragen of er losgeld is betaald, kunnen we u melden dat er hiervan geen sprake is. 
HUA is niet in onderhandeling getreden en kan de serverproblemen zelf oplossen. 
 
Mw. Keijsper bespreekt met het bestuur de situatie en de acties die tot dusver zijn 
ondernomen. 
Met experts van KPMG wordt forensisch onderzoek gedaan en een jurist van CSM adviseert 
inzake de communicatie en andere juridische zaken. 
 
Alle GR partners zijn inmiddels geïnformeerd evenals het Nationaal Archief, collega archieven 
en de SUM partners. 
 
Tevens is er persoonlijk contact opgenomen door mw. Keijsper met de DVO partner 
gemeente Nieuwegein waarvoor HUA het beheer voert. 
 
Mw. Smit vraagt hoe zit het met verantwoordelijkheden voor de partners omdat zij in de GR 
zitten. Mw. Keijsper antwoordt dat HUA verantwoordelijk is voor het overgedragen archief 
van de partners. Er wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin niet-overgebracht archief 
hierbij betrokken is.  

mailto:inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl
http://www.hetutrechtsarchief.nl/
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Mw. Jansen vraagt of HUA de enige archiefinstelling is die getroffen is door een ransomware 
aanval. Mw. Keijsper antwoordt dat HUA de eerste RHC-instelling is die hiermee te maken 
heeft. Tips ter preventie zullen worden gedeeld met de collega archieven. 
 
Dhr. Strijk vraagt of de back-ups bij terugzetten niet ook besmet zullen zijn? Dhr. 
Boessenkool antwoordt dat er geen sprake is van besmetting maar van versleuteling. Met 
de gemaakte back-ups kunnen de data veiliggesteld worden. 
 
KPMG heeft om een client identificatie gevraagd van de bestuurders van HUA; dit is 
aangeleverd.  
 
Dhr. Van Muilekom informeert of ook al bekend is waar het lek vandaan komt. Dit is nog 
niet bekend en wordt nog onderzocht. 
 
Het bestuur praat over de wijze waarop de staten en de raad zullen worden geïnformeerd.  
 
De bestuurlijke partners vragen om het externe communicatiebericht van HUA eerst af te 
stemmen met de partners. Er wordt een brief voorbereid voor de partners om hun 
gemeenteraad c.q. Provinciale staten te informeren. Naar verwachting zal de communicatie 
op woensdag gelijktijdig plaatsvinden. 
 
 

2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten 
vergadering Algemeen Bestuur 7 december 2020 (bijlage 2)     ter goedkeuring  

  
Het concept verslag met actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur van 7 december 
2020 wordt vastgesteld. 
 
 

3. Voornemen uittreding rijk/ontwikkeling e-Depot          ter bespreking 
- Voorstel verkenning plan B voor e-Depot HUA (bijlage 3) 
- Verslag van overleg OCW, Nationaal Archief en RHC directeuren d.d. 19 november 

2020 (bijlage 3.1) 
- Verslag van heisessie RHC directeuren d.d. 3 februari 2021 (bijlage 3.2)  
- Verslag ambtelijk overleg HUA/PU/GU d.d. 15 februari 2021 (bijlage 3.3)  

 
Dhr. van Muilekom: merkt op dat het goed is dat er een verkenning gaat plaatsvinden door 
HUA waarbij de partners zullen worden betrokken. De Provincie heeft behoefte om een eigen 
afweging te kunnen maken. Hij verzoekt daarom om in een toelichting in de begroting de 
juridische en financiële consequenties duidelijk op te nemen.  
 
Mw. Jansen merkt op dat het hier gaat om twee kwesties waar een antwoord op 
geformuleerd moet worden in de begroting. 1. Rijk stapt uit de GR en 2. Er kan geen gebruik 
meer worden gemaakt van de e-Depot voorziening. 
 
Mw. Klein vraagt welke procedure gevolgd moet worden als antwoord op deze vragen. 
 
Dhr. Boessenkool schetst de volgende procedure:  
 
Het DB heeft de begroting goedgekeurd. Na het indienen van de zienswijze kunnen tekstuele 
aanpassingen nog voor de bestuursvergadering in juni worden opgenomen. 
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Dhr. Van Vliet benadrukt dat niet alles verloren zal gaan bij het uittreden van het rijk en 
rijks e-depot. Er is meer ontwikkeld dan e-depot. Zo blijft de landelijke informatiearchitectuur 
structuur van waarde en blijven we ook nog beheerder van de rijksarchieven. 
 
Mw. Smit benadrukt de aparte positie die de rijksbestuurders in dit proces innemen en 
vraagt hoe de rijksbestuurders een rol kunnen spelen. 
Mw. Keijsper antwoordt dat het proces ter voorbereiding op de uittreding in afwachting is 
van vervolgbericht van het rijk.  
 
Dhr. van Muilekom vraagt aan mw. Keijsper om het bestuur goed mee te nemen in dit 
proces en aan de voorkant af te stemmen. 
Mw. Keijsper zal dit zeker doen en merkt op dat er door de RHC's ook een werkgroep kosten 
is opgericht waarin dhr. Boessenkool en dhr. Van Vliet participeren. 
 
Er zal helder in kaart moeten worden gebracht wat de financiële en juridische gevolgen van 
de uittreding van het rijk zijn voor de achterblijvende partners. De Gemeente Utrecht en de 
Provincie Utrecht verzoeken Het Utrechts Archief om een start te maken met het opstellen 
van een verkenning naar de gevolgen van de uittreding van OCW voor de partners van de 
Gemeenschappelijke Regeling Het Utrechts Archief. 
 
Het AB stemt in met de volgende punten: 
 
Instemming om zo snel mogelijk van start te gaan met het verkennen van een volwaardig 
alternatief voor de e-depot voorziening van het Nationaal Archief, inclusief de financiële en 
organisatorische consequenties. 
 
Hierbij samen op te trekken met de andere RHC’s waar een gezamenlijk aan te besteden 
oplossing de voorkeur geniet. 
 
De Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht verzoeken Het Utrechts Archief om een start te 
maken met het opstellen van een verkenning naar de gevolgen van de uittreding van OCW 
voor de partners van de Gemeenschappelijke Regeling Het Utrechts Archief. 
 
De uitkomsten van deze verkenning voor te leggen in de najaarsvergadering van het bestuur. 
 

4. Jaarbericht en bezoekcijfers 2020            ter informatie 
- Jaarbericht (bijlage 4.1) 
- Bezoekcijfers 2020 (bijlage 4.2) 

 
Het bestuur neemt kennis van het jaarbericht en de bezoekcijfers. 
 
 

5. Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 

6. Nagekomen stuk:        ter informatie 
- Ingekomen brief d.d. 4 maart 2021 van het Nationaal Archief aan het Algemeen 

Bestuur inzake Rijksbijdrage 2020, bevoorschotting 2021, DTR-bijdrage (bijlage 6) 
 

Het bestuur neemt kennis van de ingekomen brief.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 15-03-2021 
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Volgnr
. 

Besluiten d.d. 
vergaderi
ng 

Actie 
voor  

Afge 
handeld 

1 Het verslag met de actiepunten van de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van 7 december 2020 wordt 
vastgesteld. 

2021 
15 maart 

 ja 

2 Het AB stemt in met de volgende punten: 
 
Instemming om zo snel mogelijk van start te gaan met het 
verkennen van een volwaardig alternatief voor de e-depot 
voorziening van het Nationaal Archief, inclusief de 
financiële en organisatorische consequenties. 
 
Hierbij samen op te trekken met de andere RHC’s waar een 
gezamenlijk aan te besteden oplossing de voorkeur geniet. 
 
De gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht verzoeken 
Het Utrechts Archief om een start te maken met het 
opstellen van een verkenning naar de gevolgen van de 
uittreding van OCW voor de partners van de 
Gemeenschappelijke Regeling Het Utrechts Archief. 
 
De uitkomsten van deze verkenning voor te leggen in de 
najaarsvergadering van het bestuur. 
 

2021 
15 maart 

 ja 

3 Het bestuur neemt kennis van het jaarbericht en de 
bezoekcijfers. 
 
 

2021 
15 maart 

 ja 
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Actielijst AB vergadering HUA d.d. 15-03-2021  
 

Volgnr. Acties d.d. 
vergaderi
ng 

Acti
e 
voor  

Afge 
handeld 

1. HUA zal de nieuwe raadsleden en de Statenleden van de 
provincie uitnodigen voor een werkbezoek. Naast de 
commissie Mens en Samenleving en de fractievoorzitter, 
zullen ook de raadsleden uitgenodigd worden die zich met 
erfgoed bezighouden. Via de griffie zal een geschikte datum 
worden gezocht. 
 
Bestuursadviseur Roos van Straaten/opvolger Ouarda 
Sanhaji zal datum en tijdstip opties voor voorjaar 2020 
doorgeven aan HUA voor een uitnodiging. 

2018 
24/9 

CK 
 
 
Best
uurs
advi
seur 
weth
oud
er 
Klei
n 

In 
afwachtin
g van 
datumopti
es 
voorjaar 
2020 

2 De bestuurlijke partners geven aan dat het externe 
communicatiebericht van HUA eerst nog intern bij hun 
eigen organisatie afgestemd zal worden voor publicatie op 
basis van de informatie die HUA en de jurist heeft gegeven. 
Naar verwachting kan het bericht op woensdag 17 maart 
gelijktijdig op een teken van de adviseurs van de 
bestuursleden door alle partijen naar buiten gebracht 
worden naar de gemeenteraad, de provinciale staten, de 
GR partners, de samenwerkingspartners en de DVO 
partners en kan het bericht daarna op de website van HUA 
worden geplaatst.  
 

2021 
15 maart 

 ja 

 
 
 
 
 


