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Voorwoord

Als voorbereiding op de mogelijke komst van nieuwe wetgeving op het informatiegebied 
zijn er vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) sinds het najaar van 2019 zes 
proeftuinen gevormd. Circa 70 gemeenten hebben actief deelgenomen aan tenminste één 
van die proeftuinen. Het gemeenschappelijke doel was steeds om ‘grip op informatie’ te 
krijgen, in het kader van openbaarmaking (wetsvoorstel Wet open overheid) en/of van 
duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. 

Deelnemers aan één van die proeftuinen, ‘vervroegde overbrenging in de praktijk’, wilden 
een praktisch handvat bieden voor directeuren en leidinggevenden van archiefinstellingen. 
Zo kunnen zij het gesprek tussen hen en bestuurders op gang brengen over de impact van 
de op handen zijnde Wet open overheid (Woo) en de gelijktijdige modernisering van de 
Archiefwet (AW) op het werk van archieven.

Lees met ons mee in de onderstaande zoektocht en duik met de schrijvers in de gezamen-
lijke doorontwikkeling van informatiemanagement bij archiefinstellingen. Wij danken hen 
van harte voor het optekenen van de visies van directeuren en archivarissen, die ons langs  
de kernontwikkelingen in het vakgebied leiden.
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Samenvatting

Deze verkenning beoogt een praktisch handvat te bieden voor directeuren en 
leidinggevenden van archiefinstellingen om met hun bestuurders in gesprek te gaan  
over de impact van de Wet open overheid (Woo) en de gelijktijdige modernisering  
van de Archiefwet (AW) op het werk van archieven. 

Voor dat doel zijn interviews gehouden met medewerkers van archiefdiensten. Wat zien zij 
als effecten van de beide wetten op hun werk en hun rol in de jaren tot 2030? Dit om een 
beeld vanuit de praktijk te krijgen, naast de verschillende rapporten en impactanalyses die 
over de Woo en AW zijn geschreven. 

Uit de interviews zijn drie kernontwikkelingen gedestilleerd: 
1. Archiveren by design;
2. Versnelling in de eDepot ontwikkeling;
3.  De noodzaak om kennisontwikkeling rond wet- en regelgeving en juridische 

vraagstukken binnen en buiten de archiefmuren te versterken.

Daarnaast is de vraag aan de orde of het archief als intermediair van alle overheidsinformatie 
moet gaan fungeren. 

Dit zijn de aanbevelingen:
1.  Agendeer archiving by design in het Strategische Informatie Overleg (SIO), claim als 

archivaris je (wettelijke) plek en leer de taal van de specialisten waarmee je werkt bij h 
et duurzaam archiveren aan de bron / bij de creatie van informatie.

2.  Zet vaart achter duurzame opslag zonder daarbij de focus te leggen op de applicatie 
(de oplossing),  maar leg die op de verbetering van de dienstverleningsprocessen en 
actieve openbaarheid (de opbrengst / de baten).

3.  Bereid je organisatie voor op een complexere raadpleegomgeving (toename beperkt 
openbaar archief, toename beperkingsgronden) door via juridische kennis en training 
van de medewerkers je organisatie te versterken en weerbaar te maken.

Verder wordt aangegeven waarmee op het terrein van de dienstverlening en het beheer 
meteen, morgen, begonnen moet worden of versneld doorgegaan moet worden. Een 
voorbeeld is de ontsluiting van hybride archieven.

Tot slot wordt aanbevolen de ICT-infrastructuur in drie lagen (datalaag, verbindingslaag  
en dienstenlaag) zoals door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) wordt aanbevolen, als 
standaard te implementeren omdat dit nauw aansluit op de gedachte van de Woo en 
gemoderniseerde Archiefwet.
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1 Inleiding

Dit document biedt een schets van de impact van de Wet open overheid (Woo) en de 
modernisering van de Archiefwet op het werk dat archiefdiensten doen. Specifiek: wat  
zijn de effecten van de actieve openbaarmaking en vervroegde overbrenging op de 
taakuitvoering, rol en positie van archiefdiensten? Dit op een moment waarop nog veel niet 
is ingevuld en er volop discussie wordt gevoerd in de sector. Bijvoorbeeld over het geringe 
ambitieniveau van de Archiefwet welke niet uitgaat van de kanteling van archief naar 
informatiebeheer. Met deze schets, en met de aanvullingen die daarop komen in de jaren 
naar 2030, hebben directeuren van archiefdiensten een handvat voor het voeren van het 
gesprek met bestuurders over de archiefinstelling.  

Archiefdiensten stellen historische informatie beschikbaar, beheren overgebrachte 
archiefinformatie duurzaam in de archiefbewaarplaats – hier en daar al, zij het nog beperkt, 
in een eDepot – en  betrekken diverse doelgroepen bij erfgoed en historie via educatie en 
voorlichting. De gemeentearchivaris, die er is aangesteld, adviseert gemeenten over 
duurzaam beheer van niet-overgebrachte archieven en houdt daar planmatig toezicht op.  
Er bestaan accentverschillen tussen archiefdiensten.

Met de modernisering van de Archiefwet en de komst van de Wet open overheid blijven 
archiefdiensten deze taken uitvoeren. Besluitvorming over de Woo wordt verwacht in 2021, 
over de modernisering van de Archiefwet in 2022. De effectuering van beide wetten zal in 
2022 plaatsvinden.  Bij de invoering van deze wetten zal er sprake zijn van enige impact op 
de werkzaamheden van archiefdiensten. Het echte effect wordt zichtbaar in 2032 wanneer 
overheidsinformatie gevormd in 2022 – op basis van de nieuwe overbrengingstermijn van 
10 jaar – naar de archiefbewaarplaats wordt overgebracht. Op korte termijn verandert er in 
dát opzicht niet meteen iets. Wél is het van belang om snel met voorbereidingen te 
beginnen, want het werk van archieven zal in de jaren naar 2032 in intensiteit toenemen.  

Zowel onder de Woo als onder de Archiefwet staat het op orde brengen van de (digitale) 
informatiehuishouding bij de gemeenten, de zorgdragers, centraal als randvoorwaarde voor 
actieve openbaarheid. In de Woo is daar zelfs een termijn aan gehangen: 8 jaar om dat 
planmatig te realiseren. Door de digitale ontwikkeling en de effecten van vele wet- en 
regelgeving zal dit traject naar een geordende informatiehuishouding een hoog leer- en 
ontwerpgehalte hebben. Men noemt dit laatste archiving by design. Er komt zo meer druk  
te liggen bij het proces van creatie van overheidsinformatie, derhalve aan het begin van de 
informatieketen. Daar zal de archivaris als adviseur en als  bewaker van de Archiefwet een 
belangrijke rol spelen. De plek waar je dit kunt effectueren is het Strategisch Informatie 
Overleg (SIO) binnen je gemeente(n).     

Aan deze verschuiving loopt een informatie reorganisatievraag parallel: er vindt deels 
“depotontwerp” aan de voorkant plaats, binnen de organisatie van de gemeente. Met die 
gemeente zal onderzocht moeten gaan worden hoe dit herontwerp naar een efficiënt en 
effectief duurzaam toegankelijk, want historisch, overheidsarchief, moet worden 
vormgegeven.     
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Met een aantal archiefdiensten: Erfgoed Leiden en Omstreken, Gemeentearchief 
Zaanstad, Streekarchief Midden-Holland, Regionaal Archief Alkmaar, Waterlands Archief 
en Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe zijn gesprekken gevoerd over wat dit zou kunnen 
betekenen in de praktijk van nu en morgen. Dat heeft de 10 onderstaande aandachtspunten 
opgeleverd waarbij duidelijk is dat in onze rijke archiefsector verschillende invalshoeken 
bestaan en verschillende keuzen worden gemaakt:
 
1. Gedeeltelijk herontwerp van archiefdiensten indachtig het bewaren van digitale 

informatie aan de bron (bijvoorbeeld Common Ground);
2. Focus binnen de informatiearchitectuur van archieven komt meer te liggen op de 

datalaag waar duurzame opslag (preservering) is geborgd;
3. Investeren in nieuwe kennis bij medewerkers van de archiefdiensten waarbij we moeten 

denken aan Design Thinking (ontwerpen van digitaal informatiebeheer aan de voorkant) 
en verdieping van bestaande kennis aangaande wet en regelgeving (complexe 
vraagstukken rond besluitvorming en inzage beperkt openbaar archief);

4. Scannen en toegankelijkheid on demand;  
5. Afstemmen openbaarmaking en publicatie met zorgdrager;
6. Advies, (scherper) toezicht bij inrichten archiveren aan het begin van een proces bij 

zorgdrager;
7. Ontwikkeling in sommige gevallen van een fysieke naar een digitale studiezaal met 

nog meer focus op service en dienstverlening waarbij we oog houden voor het niet of 
minder mediavaardige deel van de gebruikers;

8. De dienstverlening van de archiefdienst verbreedt zich naar niet overgedragen archief;
9. Ontwikkelen/ inzetten van robuuste, moderne ICT toepassingen;
10. Oude archieven behandelen met nieuwe wetgeving. Tijd om stukken steeds te 

beoordelen naar huidige situatie (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) 
op straffe van boetes, sancties. Zeker als het gaat om de bijzondere kenmerken (religie, 
geaardheid etc…).

Deze aspecten worden hier aan de hand van 4 hoofdstukken beschreven: 
-	 In hoofdstuk 2: Organisatieverandering en personele ontwikkeling de aspecten 1 en 3;
-	 In hoofdstuk 3: Dienstverlening de aspecten 4, 7 en 10;
-	 In hoofdstuk 4: Beheer (de aspecten 5 en 6;
-	 In hoofdstuk 5: Robuust en moderne ICT infrastructuur de aspecten 2, 8 en 9.

Afgesloten wordt met een literatuurlijst. 
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Het is 2022, de Wet open overheid (Woo) en de gemoderniseerde Archiefwet (AW) worden 
van kracht. De archiefsector gaat een revolte meemaken, alles gaat overhoop, fysieke 
depots stromen vol en eDepots nemen een hoge vlucht. Publiek bestormt de archieven  
met (digitale) raadpleegverzoeken en er zit dubbele bemensing achter de chatboxen. 

“Traagheid is een belangrijk beschermingsmechanisme omdat het een samenleving 
afschermt tegen roekeloosheid” zo wordt filosoof Rene ten Bos in Future Lab, De 
informatiehuishouding van het Rijk in 2030 geciteerd. “Bureaucratie maakt de omgang  
met de wereld rustig en voorspelbaar”1. Of die traagheid georganiseerd is of niet, dat er op 
1 januari 2022 nog niet veel verandert bij archieven door de invoering van deze wetten lijkt 
evident. De essentie van de gemoderniseerde Archiefwet is dat overheidsinformatie welke 
voor permanente bewaring in aanmerking komt na 10 jaar naar een archiefbewaarplaats 
gebracht wordt in plaats van 20 jaar. De echte effecten van de wet worden pas in 2030 
zichtbaar! Wat daarbij niet helpt is het behoudende karakter van de gemoderniseerde 
Archiefwet, waar het gaat over de kanteling van archief naar informatiebeheer met als doel  
duurzame toegankelijkheid van informatie2.  

Beide beelden kloppen niet. 

Géén revolte en géén traagheid, als het goed is tenminste. Het bestaande werk van 
archiefdiensten blijft in 2022 doorgaan. Er vinden wél enige effecten plaats bij het van  
kracht worden van de wetten. De druk om in beweging te komen om de digitale 
informatiehuishouding van de overheid versneld op orde te krijgen, om duurzame 
toegankelijkheid te borgen, is er daar een van. De periode 2022 – 2030 is een uitnodiging 
om te gaan nadenken over en tegelijk stappen te zetten in (gedeeltelijk) herontwerp van 
archieforganisaties. Niet alleen archiveren by design maar ook organiseren by design.  
Naast de twee wetten is voor dat herontwerp de visie van het al genoemde Future Lab  
een belangrijke aanzet. Voor herontwerp biedt het een goed handvat of kader. Ook  
Future Lab gaat uit van een tijdshorizon van 10 jaar: 2030. En hoewel voor het Rijk 
geschreven kun je er ook op gemeentelijk niveau goed mee uit de voeten. 

Dat herontwerp maakt 2022 – 2030 voor archiefinstellingen een uitdagende periode. Hier 
wordt een eerste schets gegeven van de effecten en uitdagingen op de personele en de 
organisatorische ontwikkelingen. Om dat te kunnen doen zijn naast de onderzoeken 
voorafgaand aan het van kracht worden van de nieuwe wetgeving, zoals de impactanalyses, 
uitvoeringstoetsen en ministeriële brieven, en het toekomstperspectief van Future Lab, 
interviews gehouden met directeuren en archivarissen bij archiefinstellingen. 

1 Future Lab, De informatiehuishouding van het Rijk in 2030, 23. 

2 Uitvoeringstoets Archiefwet 2021, 13

2  Organisatie- 
verandering en  
personele ontwikkeling
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Drie kernontwikkelingen komen uit de interviews en analyses naar voren, kernontwikkelingen 
die als uitgangspunt kunnen worden genomen om verdere doorbraken naar de toekomst te 
realiseren. Dat zijn archiveren by design, een versnelling in de eDepot ontwikkeling en de 
noodzaak om kennisontwikkeling rond wet- en regelgeving en juridische vraagstukken 
binnen en buiten de archiefmuren te versterken. Een rol die hier mogelijk op aansluit is die 
van intermediair van alle overheidsinformatie. Over díe rol is nog wel discussie binnen het 
archiefwezen. Ontwikkelingen waarin al stappen gezet worden. Storytelling, als vaardigheid 
en aan te leren houding door de archivaris, fietst daar impliciet doorheen. Je spreekt dan 
niet meer als archivist, datist of jurist maar als “artist”. Een creatieve geest, en dat moet je 
zijn of worden tussen 2020 – 20303, ziet meteen dat dit past in het model van Future Lab waar 
dit “verhaalt” over de 3 lagen Informatie als Grondstof, Informatie als Verhaal en Informatie 
als Omgangsvorm. De weg daarnaartoe gaat bijvoorbeeld via archiving by design waarin 
storytelling (informatie als verhaal) als middel voor verbinding tussen de archiefwereld en de 
wereld daarbuiten wordt gepositioneerd4. Storytelling is een belangrijke aanvullende 
vaardigheid.

Duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt in digitale systemen van meet af 
aan (dus aan het begin van het ontstaan van informatie), by design, onderdeel van de 
informatiehuishouding van die overheden5. Digitalisering, en de complexe informatie-
werkelijkheid, die daarmee ontstaat voor de gebruikers van informatie, vereist proactieve 
archivering om waarden als openbaarheid en toegankelijkheid van data veilig te stellen. De 
archivaris adviseert over waardering- en selectie en de beslissingen daarover vooraan tijdens 
het proces van creatie, bij het gebruik en beheer van informatie en op het juiste niveau van 
de organisatie. Dit is een geheel andere aanpak dan we tot nu toe gewend zijn geweest 
(achteraf archiveren) met een noodzaak tot het aanleren van nieuwe vaardigheden en 
gedrag. Dat begint ermee dat je your seat at the table verwerft en dát bereik je door de taal 
te leren die de andere kant van de tafel (waar de informatiemanagers, de IT specialisten en 
de informatiearchitecten zitten) begrijpt. Inburgeren in de nieuwe omgeving door verplichte 
taalles te nemen is een randvoorwaarde voor de effectieve bijdrage van de archivaris aan 
duurzame toegankelijkheid. En luisteren wat de ambtenaar aan de andere kant van de tafel 
nodig heeft. Tegelijk ook je plek claimen, de andere kant het belang laten inzien van het 
bewaken van de checks en balances, controle dus. Daar zullen we in moeten investeren, in 
kennisopbouw en door het in de praktijk aanleren van die nieuwe vaardigheden.  

Dit proces is onderweg. Er verschijnen over de methode archiveren by design geregeld 
artikelen in onze vaktijdschriften (OD en Archievenblad). In de voorbereiding naar de 
invoering van de Wet open overheid, oktober 2019 – juni 2020, is duurzame toegankelijkheid 
en openbaarheid met archiving / open by design een van de 6 proeftuinen (VNG) waar 
gemeenten ervaring kunnen opdoen met verschillende aspecten van de wet6. De methodiek 
verkeert in de pioniersfase, het woordgebruik is nog enige mate onzeker: “archiveren 
verdient een plek vooraan in de keten”7. Het verhaal van de archivaris is dat de burger vraagt 
om vereenvoudiging van de complexe digitale informatiewerkelijkheid, de werkelijkheid die 
de Woo beoogt transparant te maken. Dat betekent het waarmaken van de verwachtingen 
van de Woo, opdat niet de burger van de toekomst het vertrouwen in de overheid verder 
verliest. Het “vertellen van dat verhaal” vormt een extra component aan de rol van de 
archivaris als adviseur en toezichthouder.

3 Future Lab, 19

4 Archiveren verdient een plek vooraan in de keten, Archievenblad 2020 (2), 23 

5 Modernisering van de overheid, Brief van de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, 13 juni 
2018, 3

6 https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/55-gemeenten-doen-mee-aan-proeftuinen-wet-open-overheid

7 Archiveren verdient een plek vooraan in de keten, Archievenblad 2020 (2), 22

https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/55-gemeenten-doen-mee-aan-proeftuinen-wet-open-overheid
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Tijdige duurzame toegankelijkheid van de complexe informatiewerkelijkheid is daarmee een 
belangrijke randvoorwaarde om aan de actieve openbaarheid gestalte te geven8. Woo én 
Archiefwet zetten de gemeenten en archieven aan dat te versnellen. De vraag van de 
gemeente om advies van de archivaris over duurzame toegankelijkheid in de fase van creatie 
en opslag van informatie doet zich nu al voor en zal zich nog meer gaan voordoen vanaf 
20219. Dit is het eerste concrete effect op korte termijn voor de archieven. De plek waar dat 
op strategisch niveau moet worden opgepakt is het Strategisch Informatie Overleg (SIO). 
Het is het haakje om te starten met het herontwerp, van archiefdienst en van archivaris. De 
laatste zal zich een nieuwe houding gaan aanleren en richting daarvoor biedt het genoemde 
onderzoek van Future lab.

Onderdeel van de borging van duurzame digitale toegankelijkheid is naast archiving by 
design de aansluiting op eDepots. Er zijn hierover vele rapporten geschreven en pilots 
geweest10. De beide wetten zullen de verdere ontwikkeling en invoering van deze digitale 
voorziening versnellen. Tegelijkertijd is het oppassen. De ontwikkeling dient volledig gericht 
te zijn op het verbeteren van de reguliere dienstverleningsprocessen en het streven naar 
actieve openbaarheid van overheidsinformatie11. Van het perspectief van het bouwen van 
een digitale archiefdienst (eDepot), het invoegen van een stukje technologie in een 
bestaand landschap, gaan we naar het aansluiten op de gewenste betekenis van informatie, 
van archieven, voor de burgers, bedrijven en instellingen. Van een “oplossing” van een vraag 
naar de “baten”, de uitkomsten, die we beogen. Het verhaal komt op de eerste plaats te 
staan, digitale duurzaamheid is daaraan volgend. Hoe kan de overheid beter functioneren, 
hoe biedt je mogelijkheden om meer met data te doen, hoe garandeer je de privacy van 
burgers?12 Allen belangrijke perspectieven om digitale duurzaamheid, de digitale archief-
dienst, bij het SIO te agenderen. Ook dit zal onherroepelijk gaan bijdragen aan het op een 
andere manier kijken naar informatievraagstukken en daarmee een stukje herontwerp van 
het archief. Dit is het tweede effect dat bij het van kracht worden van de wetten optreedt bij 
archiefdiensten. 

Het overbrengingsproces en het ter inzage geven van overgebrachte archieven worden 
complexer door de beide wetten. Dit is het derde effect. Intensivering werd al een feit bij  
het van toepassing verklaren van de AVG op 25 mei 2018 op het ontsluiten van archieven en 
door de ontwikkelingen rond de Auteurswet. Nu zal wegens de toename van beperkt 
openbaar archief en de opgelegde  beperkingstermijnen, analoog aan het beschikbaar 
komen van meer en jonger archief, verdere verdieping én het vergaren van nieuwe kennis 
van wet- en regelgeving noodzakelijk zijn. De geïnterviewde archivarissen en directeuren van 
de instellingen verwachten niet dat er meteen meer personele capaciteit nodig is, wél dat er 
binnen de archiefdiensten functies geleidelijk aan een andere invulling gaan krijgen en dat 
daarom investeringen in opleiding en training op juridisch gebied geïntensiveerd moeten 
worden. 

Complexe afwegingen bij het overbrengingsproces ontstaan bijvoorbeeld doordat er een 
verschuiving optreedt in opgelegde beperkingsgronden. Naast eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer groeit de beperkingsgrond evenredige bevoor- en benadeling. 
Deze laatste is ook nú al reden voor intensief  overleg tussen gemeente en archiefinstelling. 
Later zal door de toename van dossiers met déze beperkingsgrond en tegelijk het 
complexer worden van het hele besluitvormingsproces rond overbrenging, een verdere 

8 Brief aan de leden van de VNG betreffende de Wijzigingswet open Overheid, 13 maart 2019, 6

9 Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief, juni 2019, 20 

10 https://kia.pleio.nl/groups/view/41372192/kennisplatform-eDepot-en-digitale-verwerving

11 Uitvoeringstoets Archiefwet 2021, 13

12 https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/we-laten-zien-hoe-common-ground-werkt-en-dat-het-werkt

https://kia.pleio.nl/groups/view/41372192/kennisplatform-e-depot-en-digitale-verwerving
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/we-laten-zien-hoe-common-ground-werkt-en-dat-het-werkt
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intensivering van de adviesprocedure voor medewerkers van het archief gaan plaatsvinden13. 
Je staat dus eerder aan de lat, in lijn met het proces van archiveren by design.   

Toename van complexiteit gebeurt ook bij het ter inzage geven van archieven aan de  
bezoeker: het kunnen toetsen van openbaarheidsbeperkingen in relatie tot een raadpleeg-
verzoek en het goed kunnen uitleggen aan een onderzoeker waarom iets niet ter inzage is. 
Tevens jezelf bewust worden dat je risico’s loopt hierbij fouten te maken. De complexiteit 
voor inzage in archieven neemt verder toe naar 2030 door groei van beperkt openbaar 
archief, verschuiving in opgelegde beperkingsgronden én uitbreiding van het aantal beper-
kingsgronden in de Archiefwet met die vanuit de Wet openbarheid van bestuur (Wob)14. 

Tot slot dient, in aansluitend bij “het eerder aan de lat staan”, onderzocht te worden welke 
rol de archiefdienst kan oppakken als intermediair in het veld van overheidsinformatie en 
 zo ja hoe dit dan kan worden vormgegeven. Een ingang daartoe is het vraagstuk rond  
de verschillende openbaarheidsregimes en de discussies daarover. Het belang is dan een 
centrale verbinding vanuit de archiefinstelling naar historisch erfgoed met de daarbij 
horende vraagbaakfunctie en openbaarheidsbeperkingen. 

Met deze ontwikkelingen wordt een begin gemaakt met het creëren van nieuwe houdingen 
naar 2030 toe, met het herontwerp van de archiefinstelling. Future Lab beschrijft een aantal 
van die nieuwe “informatiehoudingen” waarbij bovengenoemde ontwikkelingen kunnen 
aansluiten en is daarmee het perspectief dat we kunnen gebruiken. 

Een tweetal voorbeelden van nieuwe informatiehoudingen:

Door proactieve archivering dragen we bij aan het op orde brengen van de informatie-
huishouding van de overheid met als focus duurzame digitale toegankelijkheid. We 
verschuiven de aandacht van de hoeveelheid van informatie naar de wijze waarop informatie 
gestructureerd is en naar de kwaliteit van informatie15. Informatie is direct relevant en 
bruikbaar voor de burger. We  helpen de burger zijn of haar weg te vinden uit de digitale 
kooi naar de informatie die nodig is om “verhaal te kunnen halen” bij de overheid. Ook als 
overheidsinformatie inmiddels aan de archiefinstelling is overgedragen. We zijn, zoals het  
in Future Lab beeldend is verwoord, een digiminimalist en een verhaalhaler, werken aan 
informatie als grondstof voor het beleid van de overheid, gemeente en archief, en informatie 
als omgangsvorm waarin vertrouwen centraal staat in het sociaal contact tussen overheid en 
samenleving16.

Ook de digitale archiefdienst heeft naast het beter functioneren van de overheid voor de 
burger en de garantie dat het met de privacybescherming door de overheid goed zit ook als 
doel meer kunnen doen met data. In de digitale werkelijkheid van vandaag bestaat het 
geheugen van de overheid uit een grote rijkdom aan digitale bronnen. Die moeten goed 
bewaard worden in een “bevrijde” omgeving, waarvoor een eDepot een voorbeeld moet 
zijn. Je beoogt daarmee het creëren van nieuwe inzichten aan de hand van Artificial 
Intelligence (AI) of tijdmachines die in het analoge tijdperk onmogelijk waren. Archieven 
vergroten zo het lerend vermogen van de samenleving. 

13 Impactanalyse, 33

14 Uitvoeringstoets, 17

15 Future Lab, 34 

16 Idem, 28.
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3 Dienstverlening

17 Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief – Ape Onderzoek & Advies

18 Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief (OC&W, 2019) 37, 38

Met de doorvoering van nieuwe wetgeving (Woo) of aanpassing van bestaande wetgeving 
(Archiefwet) en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in openbaarheidsregimes, zullen in 
de praktijk direct accentverschuivingen in de dienstverlening optreden. Dit geldt voor de 
thema’s raadpleging van archieven, verdieping van de samenwerking met gemeenten, 
innovatie van de dienstverlening en de verdere ontwikkeling naar een digitale studiezaal.

Beschikbaar stellen
De AVG zorgt ervoor dat bij oudere, al overgebrachte archieven, voortdurend afwegingen 
moeten worden gemaakt of stukken ter inzage kunnen worden gegeven. Er is daarmee  
feitelijk sprake van nieuwe openbaarheidsregimes rond de dienstverlening, de raadpleeg-
verzoeken van de burger. Bij verkorting van de overbrengingstermijn zal aanzienlijk vaker 
sprake zijn van conflicterende openbaarheidsregimes. En ook om de eigen (politieke)  
belangen te beschermen zijn de archiefvormers bij jonger archief sneller geneigd openbaar-
heidsbeperkende maatregelen te treffen bij overdracht. De archiefdiensten zullen daardoor 
vaker te maken krijgen met belangenafwegingen en daaruit voortvloeiende complexe juridi-
sche vraagstukken. Het publiek toegankelijk maken van informatie uit beperkt openbare 
archiefbestanden zal ook extra werkzaamheden opleveren17.

Omdat informatie in toenemende mate digitaal beschikbaar komt zal de vraag om papieren 
archiefbestanden d.m.v. scanning on demand, beschikbaar te stellen verder toenemen.  
Dit zal zeker het geval zijn bij het “teruglenen van archieven” door de archiefvormer.  
De overgebrachte archieven zullen aanvankelijk nog veelvuldig worden geraadpleegd door 
die archiefvormer. Hierdoor zal, als het papieren archieven betreft, het aantal terugleningen 
tijdelijk toenemen wat een forse extra belasting van een beperkt aantal jaren van de 
archiefdienst betekent.18. Digitale beschikbaarstelling  kan het teruglenen efficiënter laten 
verlopen en voorkomt dat dossiers “uit het zich verdwijnen”. 

Integratie en koppeling met Klant Contact Centrum (KCC)
Als meer en meer overheidsarchief digitaal wordt overgedragen, en er naar verwachting 
informatie na openbaarmaking ook in de bronapplicaties blijft staan, wordt het steeds 
complexer om hierin wegwijs te raken. Het vergt extra inzet bij de dienstverlening om het 
overzicht te houden en ambtenaren en andere gebruikers te begeleiden bij de raadpleging 
van de digitale bronnen. De dienstverlening van de archiefinstellingen en van de KCC’s van 
gemeenten krijgen hierdoor steeds meer overlap en raken met elkaar verwikkeld. De 
samenwerking tussen gemeente en archiefdienst zal op dit onderdeel intensiever worden. 

Website en online dienstverlening
Door beter zoekmogelijkheden binnen de eigen collecties en die van andere instellingen 
gaat de website van de archiefinstellingen fungeren als knooppunt van informatie en als 
platform voor online dienstverlening voor het historisch erfgoed en overheidsinformatie. 
Hier komen de verbindingslaag en de dienstenlaag van de archiefinstellingen samen.
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Opbouw en het ombouwen van digitale infrastructuren leidt meestal tot herschikking van 
taken. Ook dat zien we nu binnen de overheid gebeuren19. Archiefdiensten bieden ook hun 
eDepot aan voor het beheer van niet-overgedragen archieven (het zgn. uitplaatsen). 
Daarmee nemen ze digitale beheerstaken van andere overheidsorganisaties over. Deze 
taakverschuiving leidt weer tot innovatieve ideeën over nieuwe vormen van dienstverlening. 
Maar het roept ook discussie op over financiering en invulling van bestaande wettelijke 
taken.

Studiezaal
Het fysiek raadplegen van archiefstukken zal geleidelijk aan plaats maken voor digitale 
raadpleging. Advies en hulp bij onderzoek zal derhalve digitaal, d.m.v. e-mail of via een 
chatfunctie, plaatsvinden. De studiezaal wordt daarmee ook digitale plek. De oude 
“studiezaal” zal hierdoor gedeeltelijk worden omgevormd tot een werkplaats, een fysieke 
ontmoetingsplek waar historische verenigingen, bezoekers en gebruikers ondersteund en 
gefaciliteerd worden om te werken aan hun geschiedenis, publicaties en verhalen. Tevens 
om hen archivistische methodieken te leren en hoe ze moeten omgaan met complexe 
wetgeving (Auteursrecht, AVG etc.). Voor bijzondere collecties en specifiek onderzoek zal  
de oude studiezaal noodzakelijk blijven. 

19 Open, openbaar, organiseren – Nationaal Archief
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4 Beheer

20 https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/project-overbrengen-hybride-archief-ienw-geslaagd, artikel 
OD magazine/ Publiek Denken mei 2020

Voor het beheer van archieven zijn de gevolgen van de verkorting van de overbrengings-
termijn tweeledig: actie “ín huis” en advies “buitenshuis”.

In huis
Archieven komen in een veel priller stadium onder beheer van de archiefdiensten waardoor 
die, meer dan voorheen, worden geconfronteerd met vraagstukken rond openbaarheid en 
gegevensbescherming. Het vergt nieuwe, specialistische kennis om de juiste 
belangenafwegingen te kunnen maken. 

Een ander gevolg van de vervroegde overbrenging is dat archiefdiensten zich versneld 
moeten voorbereiden op overdracht en beheer van hybride archieven, naast de volledig 
digitaal ontstane, de zg. “digital born”, archieven. De ICT-infrastructuur van de archief-
instellingen moet hierop ontworpen en ingericht zijn. Bij hybride archieven wordt op dit 
moment uitgegaan van aparte toegangen voor het analoge en het digitale deel omdat  
dit het meest logisch en het minst arbeidsintensief is20.

De noodzaak om gegevensbestanden optimaal beschikbaar en doorzoekbaar te krijgen 
binnen het drielagen model van het NDE (zie hoofdstuk 5), vereist niet alleen dat de  
ICT-systemen van archiefdiensten aan open standaarden voldoen maar ook dat de 
gegevensbestanden zelf, veel meer dan nu het geval is, worden gestandaardiseerd. In de 
praktijk wordt er veel meer gezocht via zoektermen. Archiefdiensten zullen met dat in het 
achterhoofd de bestaande beheersystemen moeten beoordelen en ombouwen en hun 
bestaande inventarissen en nadere toegangen herzien. Veel inventarissen zijn vormgegeven 
om systematisch doorzocht te worden. Met name seriematige toegangen met hoofd- en 
deelbeschrijvingen, zijn problematisch. Er zijn dus aanpassingen nodig om de 
doorzoekbaarheid te vergroten en gerichter te kunnen zoeken.

Naast het toegankelijker maken van gegevensbestanden moet archiefdiensten bestaande 
toegangen opnieuw beoordelen en aanpassen aan de hand nieuwe wetgeving (AVG). Veel 
dossiers die in het verleden zonder beperkingen zijn overgebracht kunnen nu niet zo maar 
meer ter inzage worden gegeven. Deze beperkingen moeten in de beheersystemen worden 
meegenomen.

Buitenshuis
Daarnaast moeten de archiefdiensten vanuit hun toezichthoudende en adviserende rol erop 
toezien dat de archiefvormers hun informatiehuishouding zodanig inrichten dat de data 
duurzaam worden opgeslagen en toegankelijk blijven en dat de overbrenging op verant-
woorde wijze en met de juiste metadata gebeurt. Archiefselectie en de openbaarheids- 
regimes moeten bij het ontstaan van informatie worden beoordeeld en vastgesteld. De over 
te dragen digitale archieven worden nú vormgegeven en er moet derhalve actie worden 
ondernomen om de duurzaamheid en toegankelijkheid op de lange termijn en een zorgvul-
dige archiefselectie te waarborgen. Van de archiefdiensten wordt hierbij een adviserende rol 

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/project-overbrengen-hybride-archief-ienw-geslaagd
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verwacht. Zij zijn vooraan in het proces betrokken, bij de inrichting van het informatiebeheer, 
met het oog op de digitale duurzaamheid en het waarborgen van de privacywetgeving (pri-
vacy by design and default).21

Bij digitale archieven is naast toegankelijkheid op de lange termijn ook gegevensbescher-
ming een complex vraagstuk, zeker voor die zaken die nog tientallen jaren beperkt openbaar 
moeten blijven. De archiefvormer is verantwoordelijk dat dit goed wordt ingericht maar na 
overbrenging vallen ook deze bestanden onder het beheer van de archiefdiensten die er 
dan ook belang bij hebben dat dit goed gebeurt. Digitale archiefbestanden worden overge-
bracht óf naar een eDepot dat onderdeel uitmaakt van de ICT-voorziening van de archief-
dienst (of van de voorziening waarbij de archiefdienst is aangesloten), óf de data blijven in 
bronapplicaties staan en worden dan dáár duurzaam bewaard. Er wordt in dat geval een 
centrale verbinding voor de gegevens vanuit de archiefdienst tot stand gebracht. Archieven 
worden dan bij de bron gearchiveerd en via een koppeling toegankelijk en openbaar. 
Archiefdiensten zullen meer dan nu zicht moeten hebben op de aard en de hoeveelheid 
gegevensbestanden die zich bij de archiefvormers bevinden en in de mate waarin deze 
beschikbaar zijn.

21 Weten of vergeten? (Werkgroep AVG, 2020) 36



17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5  Robuuste en moderne 
ICT infrastructuur

22 Nationale strategie Digitaal Erfgoed – Netwerk Digitaal Erfgoed (maart 2015), 7

23 Idem, 14

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ontwikkelt namens OCW een landelijke infrastructuur ter 
verbetering van de zichtbaarheid, houdbaarheid en bruikbaarheid van digitaal erfgoed.22 
Het doel daarvan is de maatschappelijke waarde van de data en content die we in digitale 
vorm hebben te vergroten. Kernvoorziening is een infrastructuur die is opgebouwd uit drie 
lagen23:   

A Datalaag: waarin de digitale collecties zitten van de instellingen en waar ze duurzaam 
worden gepreserveerd en toegankelijk gemaakt. Hierin zitten b.v. 
archiefbeheerssystemen en het eDepot 

B Verbindingslaag: centraal staat hier het kunnen doorzoeken en koppelen van content, 
data en collecties via indexen, semantische zoektechnieken e.d. Hier staat het 
overstijgen van de eigen instelling centraal, linken van data naar o.a. gemeentelijke 
websites of systemen.

C Dienstenlaag: de portal, webdiensten, met als doel de informatie daadwerkelijk te 
kunnen (her)gebruiken, doordat het zichtbaar is en toegesneden is op de vraag van de 
gebruiker. Hier kunnen instellingen desgewenst toepassingen maken voor specifiek 
publiek (apps). 

Deze infrastructuur haalt digitale collecties uit het isolement van de instellings-databases  
en maakt het op die manier vindbaar voor veel meer gebruikers dan alleen de specialisten 
die precies weten wat ze waar moeten zoeken. Meer mensen, waaronder ook meer niet-
gestructureerde zoekers, kunnen zo de digitale informatie gebruiken voor het leggen van 
interessante verbanden, het maken van nieuwe verhalen en het verrichten van innovatief 
onderzoek. Deze gedachte sluit ten nauwste aan op de uitgangspunten van de Woo en de 
gemoderniseerde Archiefwet. Trouwens ook op die van Futurelab. Het biedt een kader en 
geeft “aanknopingspunten” voor archiefinstellingen om zich te kunnen voorbereiden op de 
overbrenging van digitale archiefbestanden met op de eerste plaats focus op de datalaag, 
want dát is de laag waar de belangrijke randvoorwaarde van de Woo en de AW, 
informatiehuishouding op orde, zich in de eerste plaats op richt. 

Het NDE schetst een ambitieus toekomstbeeld, maar nu al dienen archiefinstellingen 
individueel te kunnen beschikken over of te moeten bouwen aan een ICT infrastructuur die 
robuust, flexibel, duurzaam en modern blijft en die de componenten van de 3 lagen uit het  
NDE waarborgt. Een ICT infrastructuur die de archiefinstelling in staat stelt data en collecties 
op te slaan, te koppelen en beschikbaar te stellen en dit op te schalen. De bouwstenen die 
de instellingen (gaan) gebruiken moeten duurzaam inzetbaar zijn. Hierbij staat de gebruiker 
centraal (zowel burger als ketenpartner). Voor leveranciers, ontwikkelaars en intermediairs 
geldt dat zij zich conformeren aan de standaarden en vereisten die van toepassing zijn.  
De uitdaging is in hoeverre maatwerk geleverd kan of moet worden. 
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De indeling zoals het NDE die schetst vertoont parallellen met de uitgangspunten van 
Common Ground dat binnen de gemeenten als instrument wordt ingezet bij het op orde 
brengen van de digitale archieven. 

Hoe Common Ground invloed heeft op de datalaag die aanwezig is bij een archiefdienst 
hangt af van de vrijheid die de gemeente / archiefvormer neemt (of kan nemen o.b.v. de 
bevindingen vanuit het toezicht) om te kiezen voor opslag in eigen bronsystemen.  
Het principe van Common Ground is enkelvoudige opslag bij de bronhouder. Dit kan de 
gemeente zijn of in het geval van wijzigen van het beheer de archiefdienst. In beide gevallen 
moet een robuuste, flexibele en moderne ICT infrastructuur het uitgangspunt zijn. Net als bij 
het 3 lagen principe van het NDE is de architectuur van de Common Ground gericht op een 
betere grip op het duurzaam toegankelijk houden van informatie, een van de randvoorwaar-
den van de AW en de Woo. De archiefdiensten kunnen zich dus voorbereiden op de 
Common Ground principes door de architectuur vanuit de NDE te volgen waarbij dus in 
eerste instantie de aandacht uitgaat naar de datalaag. Verder gaat het er met name om dat 
diverse databeheerssystemen zonder belemmeringen kunnen worden doorzocht en gelinkt. 
In het kader van de Woo moeten de datasystemen van de overheid worden geïntegreerd en 
websites worden gekoppeld d.m.v. linked open data.  Vervolgens is de vraag hoe je die over-
heidsinformatie beschikbaar stelt aan de ketenpartners, voor onderzoekers en burgers. 

Wanneer de informatie in de bronapplicatie van de archiefvormer blijft staan, moet deze 
applicatie en werking getoetst worden en voldoen aan de normen en standaarden voor 
duurzame opslag en toegankelijkheid (RODIN, ED3, NORA) alvorens een verklaring van 
overbrenging kan worden afgegeven en de archiefdienst het beheer gaat overnemen.  
Het CoreTrustSeal, DIN 31644 en ISO 16363 zijn door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) 
vastgelegd als opeenvolgende niveaus van certificering met een toenemende mate van 
complexiteit en diepgang.24 Wanneer de informatie bewaard wordt in bronapplicaties zou 
hiermee rekening moeten worden gehouden, naast dat eerst voldaan wordt aan de eisen  
uit DUTO, RODIN, ED3 en NORA.

In de context van de implementatie van de Woo en gemoderniseerde Archiefwet zal een 
krachtige impuls dienen te worden gegeven aan het ontwikkelen van deze samenhangende 
infrastructuur. Een vervolgstap daarin, en een aantal archieven hebben dat al gedaan, is het 
ondertekenen van het Manifest Digitaal Erfgoed Nederland.25  

Met dank aan de archiefinstellingen voor hun medewerking.

24 Zie ook de website https://wegwijzercertificering.nl/nl van de NDE voor meer informatie over de certificering 
van de beheerorganisatie van een eDepot.

25 https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/over-het-netwerk/manifestnde/

https://wegwijzercertificering.nl/nl
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/over-het-netwerk/manifestnde/
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