Aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs en media
drs. A. Slob
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Amsterdam, 23 november 2021

Geachte heer Slob,

Op 23 september hebben wij u geschreven over ons initiatief tot het ontwikkelen van een
register in het kader van de voorgenomen wijziging van de archiefwet. Een initiatief dat door
meerdere partijen wordt ondersteund, waaronder VNG en KNVI.
Eerder dit jaar hebben wij hierover meerdere keren afstemming gehad met een ambtelijk
vertegenwoordiging, als laatste op 15 juli van dit jaar.
Wij zijn verbaasd dat wij tot nu toe geen enkele reactie hebben ontvangen op ons verzoek
om een gesprek met u aan te gaan. Sterker nog, wij hebben nog niet eens een
ontvangstbevestiging gehad.
Ook hebben wij geen reacties meer ontvangen uit het ambtelijke kanaal. Ondanks het feit
dat wij additionele informatie hebben gestuurd, heeft er geen verdere discussie over dit
onderwerp plaatsgevonden.
Uw voorstel tot wijziging van de archiefwet is nu voor behandeling naar de Tweede Kamer
gestuurd. In dit voorstel is ingebouwd de afschaffing van de diploma-eis. Ik wijs u erop dat
wij u in onze brief hebben gemeld dat wij daarmee akkoord kunnen gaan, vermits er
daarvoor in de plaats een deskundigheidseis komt, gekoppeld aan een certificeringseis. Dit
model hebben wij op eigen initiatief uitgewerkt, samen met partners. Wij zouden in 2022
met dit systeem kunnen starten, vermits wij een startsubsidie voor de ontwikkeling kunnen
aanvragen.
Dit concept hebben wij ambtelijk besproken, en wilden wij ook graag met u verder
doornemen. Helaas moeten wij constateren dat er tot op heden geen enkele reactie op onze
brief is gekomen en er dus ook geen enkele voortgang meer is op dit dossier. U zult
begrijpen dat wij daarover niet anders dan zeer teleurgesteld kunnen zijn en hopen alsnog
een positieve reactie te kunnen ontvangen.

Wij zijn teleurgesteld in uw opstelling, en zullen dit meenemen in onze overweging hoe wij
formeel gaan reageren in het verdere proces van de behandeling van het voorstel tot
wijziging van de archiefwet.

Hoogachtend,

drs. B. de Vries
Voorzitter KVAN
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