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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geachte heer/mevrouw, 

 

 

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het onderzoek dat uw ministerie heeft laten 

uitvoeren naar de impact van verkorting van de overbrengingstermijn van archiefstukken naar de 

archiefbewaarplaats. Dit naar aanleiding van de motie van het lid van de Tweede Kamer Segers 

c.s. (34362, nr. 21, 8 juni 2016). Gaarne geven wij u met het oog op uw standpuntbepaling onze 

zienswijze hierop mee. Onder gaan wij in op de effecten op en de aanbevelingen over:  

 Duurzame toegankelijkheid  

 Verbetering van de informatiehuishouding  

 Openbaarheid en transparantie  

 Het toezicht  

 De kosten  

 

Duurzame toegankelijkheid  

Wij sluiten ons aan bij de conclusie van het onderzoek dat verkorting van de overbrengingstermijn 

van 20 naar bijvoorbeeld 8 jaar de duurzame toegankelijkheid van archiefbescheiden ten goede zal 

komen.1 Digitale informatie is ‘vluchtig’ en kan makkelijk verloren gaan. Dat kan worden voorkomen 

door de informatie eerder op te nemen in een e-depotvoorziening.2 Momenteel zijn de meeste 

gemeenten zich op aansluiting op een e-depot aan het oriënteren. Veel gemeenten hebben 

vooruitlopend daarop belangstelling voor ‘uitplaatsing’ van digitale informatie in een archiefruimte 

(‘pre-depot’). Deze informatie wordt dan formeel niet overgebracht, maar wel duurzaam beheerd. 

De huidige Archiefwet vertrekt hoofdzakelijk vanuit het gegeven van papieren informatie. Om de 

                                                      
1 Daarbij is ook van belang de huidige maximale uitsteltermijn (10 jaar) te verkorten.  
2 Zie tevens het pleidooi in het verslag van het project Archiefinnovatie Decentrale overheden (nov. 2016) 
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duurzame toegankelijkheid te borgen is modernisering van de regelgeving met betrekking tot 

digitale archiefruimten en certificering van e-depotvoorzieningen gewenst. 

 

Verbetering informatiehuishouding  

Verkorting van de overbrengingstermijn is als maatregel positief, maar is in isolement beschouwd 

onvoldoende voor verbetering van duurzame toegankelijkheid. De ordening en volledigheid van de 

informatie in dossiers zijn aandachtspunten. Consequente toepassing van de ontwikkelde 

archiefnormen helpt bij het op orde brengen van de informatiehuishouding. Investeringen zijn nodig 

in informatiebeheer, bij het inrichten van systemen en processen en in verhoging van de awareness 

van het belang van archivering. De VNG zal vanuit het Actieplan Digitale archieven op orde 

gemeenten ondersteunen bij de opgave om informatiehuishouding in goede, geordende en 

toegankelijke staat te brengen. 

  

Openbaarheid en transparantie 

Verkorting van de overbrengingstermijn zal bijdragen aan het eerder openbaar en toegankelijk 

worden van archiefbescheiden. Door het terugbrengen van de overbrengingstermijn naar 8 tot 10 

jaar worden deze archiefstukken 10 tot 20 jaar eerder openbaar. Dat geldt niet alleen voor als te 

bewaren aangemerkte archieven, maar ook voor informatie over 'hotspots': dossiers betreffende 

bijzondere gebeurtenissen en gevallen, die van vernietiging worden uitgezonderd.  

Voorkomen moet worden dat onnodig meer beperkingen op de openbaarheid van archieven 

worden gesteld op grond van de staatsveiligheid en privacybescherming. Om de maatregel te doen 

werken is een cultuuromslag nodig. Daarnaast moet bij de inrichting van informatiesystemen met 

privacyaspecten worden rekening gehouden, zodat stukken probleemloos openbaar mogen 

worden. Hierbij moet wel opgemerkt dat de maatregel vermoedelijk tot hogere kosten zal leiden. 

  

Kosten 

De vraag is of de verwachte baten van verkorting opwegen tegen de kosten. Het rapport geeft 

slechts zeer globaal een indicatie van de kosten van de maatregel en dan vooral voor het Rijk. Voor 

het nader in kaart brengen van de effecten en kosten voor gemeenten is gewenst dat KING een 

aanvullende impactanalyse uitvoert. Wij verwachten dat de extra kosten lokaal vooral gelegen 

zullen zijn in versterking van de juridische advisering over openbaarheid. Om ‘teruglenen’ van 

overgebrachte archieven aan diensten te voorkomen kan met verstrekking van digitale kopieën 

worden gewerkt; daarvoor moeten wel scanfaciliteiten aanwezig zijn. Hiernaast zullen er 

investeringen nodig zijn die in tijd naar voren moeten worden gehaald (voor de inrichting van e-

depotvoorzieningen en ordening van niet-overgebrachte archieven).  

 

Toezicht  

Wij kunnen ons niet vinden in het pleidooi voor versterking van het interbestuurlijk toezicht. Het 

instrumentarium van de Wet revitalisering generiek toezicht volstaat voor uitoefening van het 

provinciaal toezicht. Er valt volgens ons lokaal meer te winnen bij versterking van het horizontale 

toezicht, dan van sancties. Wij zetten ons daarvoor in in het kader van voornoemd Actieplan. Voor 

provincies zou het horizontale toezichtinformatie leidend moeten zijn, en zij zouden niet, zoals nu 

vaak het geval, daarbovenop extra informatie moeten opvragen.  

 

Samenvattend 

Wij staan positief tegenover een verkorting van de overbrengingstermijn naar de 

archiefbewaarplaats. In combinatie met een gemoderniseerde Wet openbaarheid bestuur (Wob) 
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draagt deze maatregel bij aan het transparanter worden van de overheid. Wij vragen daarnaast om 

aanvullende maatregelen:  

- modernisering van de Archiefwet door het stellen van regels aan digitale archiefruimten; 

- ondersteuning voor certificering van e-depotvoorzieningen;  

- een aanvullend impactonderzoek naar de effecten bij de decentrale overheden 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen Directeur 

   

 


