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Geachte heer Slob,

De professionals en instellingen in de archiefsector staan voor de uitdaging om het informatie- en archiefbeheer
vorm te geven op een manier die past bij deze digitale tijd.
De digitale transformatie van samenleving en overheid voltrekt zich in een razend tempo en brengt zowel
kansen als risico's met zich mee. Het borgen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale
overheidsinformatie is een belangrijke randvoorwaarde om de risico's van digitalisering te kunnen beheersen en
de maatschappelijke vruchten van de digitalisering te kunnen plukken. Dat is de opdracht waar de overheid in
het algemeen en de archiefsector in het bijzonder voor staat. Een grote opdracht voor een relatief kleine sector
bestaande uit relatief kleine organisaties.
Samen optrekken om de benodigde kennis en slagkracht te ontwikkelen is dan ook het devies. Daarom besloten
beroepsorganisatie KVAN en brancheorganisatie BRAIN onlangs hun samenwerking te intensiveren. Beide
verenigingen blijven naast elkaar bestaan maar wel met een personele unie tussen de besturen en met een nog
nauwere samenwerking tussen de leden.
Het naar de eisen van de digitale tijd inrichten van de archieffunctie bij de overheid en het maken van heldere
wettelijke kaders daarvoor is een belangrijke opgave tijdens uw ministerschap. Wij juichen de aangekondigde
herziening van de Archiefwet 1995 dan ook toe. Ook delen wij de wens die u in juni tijdens de Archiefdagen
uitsprak om in samenwerking met professie en branche te komen tot een actuele, heldere en uitvoerbare wet
die goed aansluit op andere relevante wetgeving.
Voor de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en het draagvlak van de wet is het van groot belang dat het
herzieningsproces transparant verloopt, realistisch gepland is en ruimte laat om het voorbereidingsproces in
samenwerking met professie en branche te doorlopen.
We weten dat het tempo hoog ligt. Zomer 2019 moet de concepttekst gereed zijn voor advies en consultatie.
Desondanks is er nog vrijwel niets bekend over de aard en omvang van de beoogde herziening en over de
inrichting van het proces dat daartoe moet leiden. Ook in de Tweede Kamer leidt dat tot veel prangende
vragen, blijkens het op 12 september j.l. gepubliceerde verslag van het schriftelijk overleg met de vaste
kamercommissie OCW.
Duidelijk is wel dat de onlangs aangekondigde herbezinning op de positie van het Rijk in de RHC's van grote
invloed kan zijn op het archiefbestel en fundamentele discussies uitlokt die wellicht ook hun beslag moeten
krijgen in de wet. Wij vinden het van belang dat uw ministerie die discussies dan ook aangaat. Zelf zijn wij van
mening dat de RHC's de ruggegraat van het Nederlandse archiefbestel vormen en stevige organisaties moeten
blijven.

KVAN/BRAIN, Westervoortsedijk 67-D 6827 AT Arnhem info@kvanbrain.n1 026-3521605

Wij constateren dat minister van Engelshoven in haar beleidsbrief Erfgoed Telt veel aandacht heeft voor
(digitaal) publieksbereik en middelen beschikbaar stelt voor de digitalisering van erfgoed. In onze reactie op
deze beleidsbrief, die we als bijlage toevoegen aan deze brief, hebben KVAN en BRAIN gepleit voor meer geld
voor digitalisering, een meer integrale benadering van het erfgoed- en digitaliseringsbeleid en voor meer
samenwerking tussen de diverse erfgoedsectoren, instellingen en vrijwilligers, met name op het digitale vlak.
Een en ander vergt ook binnen het ministerie van OCW nauwe samenwerking tussen zowel de beleidsstaf als de
beide ministers.

KVAN en BRAIN vragen u om snel duidelijkheid te geven de reikwijdte van en het proces van de
wetsherziening, de bestelwijzigingen die u voor ogen heeft, de digitalisering van erfgoed en de erfgoedbrede
samenwerking op dat laatstgenoemde gebied, zowel in het veld als binnen het departement.
Als vertegenwoordiger van het brede archiefveld bieden beide verenigingen u de kennis en inzet van hun leden
aan bij de uitwerking van deze vraagstukken.
Wij stellen het op prijs hierover op korte termijn met u van gedachten te wisselen.

Hoogachtend,

Bert de Vries
Voorzitter Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)
Voorzitter Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN)
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