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Management samenvatting 
 
Aan PBLQ is gevraagd een verkenning te doen naar mogelijke samenwerkingsvormen op het terrein 

van e-depotdienstverlening tussen 1) het NA en de RHC’s en 2) tussen archiefinstellingen in meer 

brede context. De concrete aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de minister van 

BVOM om zich op termijn terug te trekken uit de 11 gemeenschappelijke regelingen van de Regionaal 

Historische Centra. 

 

Het doel van de verkenning is om een realistisch overzicht te krijgen van de verschillende 

samenwerkingsvormen en hun consequenties vanuit bestuurlijke, juridische, financiële, technische en 

archief-functionele invalshoek. De verkenning is daarmee een opmaat voor een discussie over de 

gewenste samenwerkingsvorm waarbij partijen met elkaar werken aan een toekomstige 

archiefinfrastructuur waarin een e-depot zeker een plek heeft en zal houden. 

 

De scenario’s 

In het onderzoek zijn vijf, of beter gezegd zes, scenario’s met elkaar vergeleken: een vijftal scenario’s 

specifiek voor dit onderzoek opgesteld en het scenario ‘huidige situatie’. In deze samenvatting wordt 

volstaan met het benoemen van de gegeven werktitels voor de scenario’s, te weten: 

1. Ieder voor zich 

2. Afsprakenkader 

3. Gezamenlijk e-depot RHC’s (o.b.v. marktpartij) 

4. Bruidsschat voor RHC’s  

5. Nationaal e-depot 

6. Huidige situatie 

De scenario’s zijn verkend door een aantal dimensies te beschouwen, te weten: impact, 

samenwerking, diensten, verantwoordelijkheden, uitwisseling kennis, architectuur, hergebruik, 

succesfactoren en uitgangspunten.   

 

Onderlinge vergelijking 

Op de keper beschouwd kan worden gesteld dat samenwerken op het niveau van ‘afspraken’ 

bijdraagt aan de ontwikkeling van functies en mogelijkheden voor e-depot dienstverlening, ongeacht 

de wijze waarop de feitelijke e-depot dienstverlening is ingericht (ieder voor zich, gezamenlijk met 

RHC’s, gezamenlijk met RHC’s en NA of nationaal). Immers, uniforme kaders voor toegang tot e-

depots dragen bij aan de eenvoud waarmee burgers straks e-depots kunnen gaan raadplegen 

ongeacht de vraag welke partijen nu feitelijk die e-depot diensten leveren. 

Ten behoeve van de onderlinge vergelijking van de scenario’s wordt het scenario ‘Afspraken’ opgevat 

als het scenario waarbij iedere archiefinstelling zijn eigen e-depot heeft maar er wel op basis van een 

gezamenlijk afsprakenkader.  

 

Op basis van een multi-criteria analyse zijn de zes scenario’s met elkaar vergeleken. De volgende 

tabel geeft de scores van de scenario’s per criterium weer. 
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1 2 3 4 5 0 

Ieder voor zich Afspraken Gez. e-depot RHC Bruidsschat voor RHC Nationaal e-depot Huidige situatie 

juridisch 5 5 5 1 5 3 

financieel 1 1 3 3 3 5 

technisch 5 3 3 1 1 3 

organisatorisch 5 4 3 1 1 3 

archieffunctie 1 3 3 3 5 3 

TOTAAL       

 

 

Conclusies 

Een conclusie vooraf die getrokken kan worden – en los staat van de onderlinge vergelijking - is dat 

samenwerken op het niveau van ‘afspraken’ bijdraagt aan de ontwikkeling van functies en 

mogelijkheden voor e-depot dienstverlening.  

 

Kijkend naar de onderlinge vergelijking van de scenario’s – met het scenario ‘Afsprakenkader’ zoals 

hiervoor omschreven – kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

 

De eerste inhoudelijke conclusie is dat een nationaal e-depot vanuit de criteria ‘juridisch’ en 

‘archieffunctie’ te prefereren is boven de andere, maar op de criteria ‘technisch’ en ‘organisatorisch’ 

scoort dit scenario het laagst. Vanwege de organisatorische en technische complexiteit lijkt dit 

scenario meer iets voor de lange termijn. 

 

De tweede conclusie is dat het scenario ‘Bruidsschat voor RHC’ nauwelijks haalbaar lijkt. De 

technische en organisatorische complexiteit van dat scenario is groot. Bovendien kleven er juridische 

belemmeringen aan het scenario.   

 

De derde conclusie is dat de scenario’s ‘gezamenlijk e-depot RHC’s’, ‘huidige situatie’ en het scenario 

‘afspraken’ elkaar niet veel ontlopen en lijken alle drie een voorkeur te genieten boven de andere 

scenario’s. Overigens, het scenario ‘afspraken’ moet in dit geval beschouwd worden als ‘ieder voor 

zich’ maar wel met een gezamenlijk afsprakenkader.  

Bij een nadere afweging tussen de scenario’s gaat het vooral om het toekennen van gewichten aan de 

criteria. Die afweging is aan alle betrokken partijen.  

 

Daarnaast kan bij de verdere afweging van de scenario’s naar voren komen dat de RHC’s onderling 

verschillende voorkeuren hebben. Het behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden dat bijvoorbeeld 

een deel van de RHC’s uiteindelijk een voorkeur uitspreekt voor voorzetting van de e-depot 

dienstverlening vanuit het NA (scenario 6) terwijl een ander deel liever zelf of gezamenlijk (voorlopig 

zonder het NA) stappen gaan zetten (scenario’s 2 en 3).  

 

Verbinding met andere archiefinstellingen 

Tijdens het onderzoek is ook verkend wat vanuit het bredere archiefveld wenselijk is. Ook daar is naar 

voren gekomen dat de gedachte van een nationaal e-depot wenselijk is, en misschien wel eerder 
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realiseerbaar wordt wanneer vooral en eerst gefocust wordt op een voorziening voor decentrale 

overheden.  

 

Verder is naar voren gekomen dat gezamenlijk werken aan kaders wenselijk is. Gedacht wordt aan 

uniforme webservices voor toegang tot e-depots, generieke services voor preservering en services 

voor metadatering. Juist vanuit de gedachte dat op termijn ook digitale informatie duurzaam aan de 

bron beheerd gaat worden, zorgt ervoor dat behoefte aan dergelijke services zullen ontstaan.   

 

Vervolgstappen 

Het logische vervolg op deze verkenning is het bespreken en valideren van de scenario’s op 

wenselijkheid. Om te beginnen zou iedere actor dat voor zich moeten doen. Voor de RHC’s geldt in 

het bijzonder dat zij goed moeten nadenken wat zij willen. En ditzelfde geldt evenzo ook voor het NA 

en het ministerie van OCW. Daarna is het zinvol om de visies van de gezamenlijke RHC’s, van het NA 

en van het ministerie van OCW bij elkaar te leggen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor de archivering van digitaal gevormd archief heeft het Nationaal Archief (NA) een digitale 

infrastructuur (e-depotvoorziening) aangelegd. Deze infrastructuur wordt ook gebruikt door de 

Regionale Historische Centra (RHC’s) voor het beheer van de aan hen overgedragen digitale 

archieven, alsmede door zorgdragers (verantwoordelijke overheidsorganen) binnen de rijksoverheid 

voor overbrenging van hun digitaal archief. 

 

Een aantal ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om opnieuw te bezien op welke manier de door het 

Nationaal Archief aangelegde digitale infrastructuur kan worden ingezet en door wie. De belangrijkste 

ontwikkelingen zijn: 

• De minister heeft aangegeven uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s te willen 

terugtreden; 

• Verdere ontwikkeling van lokale dienstverlening vanuit het NA knelt met de reikwijdte van de 

ministeriele verantwoordelijkheid;  

• De gedeelde digitale infrastructuur is nog volop in ontwikkeling, en is het van belang om 

toekomstbestendig te blijven; 

• Veel gemeenten, provincies en waterschappen willen een betrouwbare en duurzame 

oplossing voor het digitaal archief. 

Kortom, er is voldoende aanleiding en reden om de positionering van de digitale infrastructuur van het 

NA te willen herbezien. 

 

1.2 Opdrachtformulering 

Op basis van uw offerteaanvraag met kenmerk 17714267, de informatiebijeenkomst van 10 december 

2019 en de ontvangen nota van inlichtingen, is de opdrachtomschrijving als volgt geformuleerd: 

 

Voer een verkennend onderzoek uit naar de vraag op welke wijze – straks als de minister van 

BVOM uit de gemeenschappelijke regelingen (RHC’s) is getreden - de samenwerking tussen 

het Nationaal Archief en de RHC’s kan worden vormgegeven rondom de dienstverlening op 

het e-depot. 

Onderdeel van de verkenning is het in kaart brengen van een aantal scenario’s voor 

samenwerking. Aan de ene kant van het spectrum is het scenario voorzien waarin er een 

generiek e-depot dienst is die door alle bestuurslagen kan worden gebruikt. Aan de andere 

kant van het spectrum is het scenario voorzien waarin iedere autonome entiteit (binnen elk 

van de bestuurslagen) een eigen e-depot voorziening heeft. En daartussen zijn vele (tussen-) 

scenario’s denkbaar, waarvan er één of twee in kaart moeten worden gebracht. 
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Het onderzoek dient niet alleen een uitgewerkte beschrijving van de verschillende scenario’s 

op te leveren, met aandacht voor bestuurlijke, juridische, organisatorische, financiële en 

technische consequenties, maar ook aandacht voor de haalbaarheid van elk van de 

onderzochte scenario’s en impact op de archieffunctie van de betrokken partijen. 

 

Opdrachtgever voor deze opdracht is mevrouw dr.ir. A.M.C. van Rijn, directeur Media en Creatieve 

Industrie van het ministerie van OCW. Namens haar treedt mevrouw E. Scholten-Aalbers op als 

dagelijks contactpersoon. 

 

1.3 Werkwijze 

Het onderzoek is uitgevoerd door Marcel Bom, Paul Deurvorst en Judith Blijden, allen adviseur bij 

PBLQ. De opdrachtverantwoordelijkheid berust bij eerstgenoemde. Voor de benodigde afstemming 

met de betrokken actoren is specifiek voor deze opdracht een begeleidingscommissie samengesteld. 

In die commissie zitten vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, het Nationaal Archief en de 

RHC’s. Ook is er een klankbordgroep samengesteld vanuit de overige betrokken partijen zoals VGN, 

IPO, Waterschappen en KVAN/Brain. 

 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende stappen uitgevoerd: initiatie, inventarisatie, scenariovorming 

en rapportage, met op afgesproken momenten een terugkoppeling en bespreking met de 

begeleidingscommissie. Daarnaast is wekelijks afgestemd met de contactpersoon voor het onderzoek. 

 

De tijdens het onderzoek ontwikkelde scenario’s zijn gepresenteerd en besproken met de directeuren 

van de RHC’s in hun overleg van 9 juni jongstleden. Tijdens dat overleg en de daaropvolgende 

bijeenkomst van de begeleidingscommissie is aan de onderzoekers gevraagd om de scenario’s te 

voorzien van een ‘professional judgment’, een eerste beoordeling als richtingwijzer voor de bespreking 

en besluitvorming door de betrokken actoren. 

 

1.4 Indeling rapport 

Het rapport is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk twee gaat in op de scenario vorming en beschrijft elk van 

de geselecteerde scenario’s. Hoofdstuk drie beschrijft het beoordelingskader dat door ons is gebruikt 

om de scenario’s met elkaar te vergelijken om tot die gevraagde ‘professional judgment’ te komen. In 

de daaropvolgende hoofdstukken vier tot en met acht worden de scenario’s per criterium beschreven, 

vergeleken en beoordeeld. Ten slotte komen in hoofdstuk negen de resultaten bij elkaar. 

 

Daarnaast bevat deze rapportage een aantal bijlagen. Die bijlagen bevatten de uitgewerkte 

beschrijvingen van de scenario’s inclusief de impact en consequenties van die scenario’s op een 

aantal criteria. Bovendien zijn bijlagen opgenomen waarin de onderzoeksresultaten naar de juridische 

en governance aspecten zijn beschreven, die voorts input zijn geweest voor de beoordeling. 
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2.  Scenario’s 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft het raamwerk (denkkader) dat is gebruikt om te komen tot een set van 

mogelijke scenario’s. Het raamwerk bestaat uit een tweetal assen waarlangs verschillende scenario’s 

kunnen worden ontwikkeld. De ene as is gebaseerd op het niveau van samenwerking (de mate waarin 

de samenwerking wordt gezocht: van geen samenwerking tot intensieve samenwerking door 

gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren, en alles wat daartussen zit). De andere as gaat over 

de omvang van de samenwerking (het aantal betrokken partijen: van ieder voor zich, via RHC’s 

gezamenlijk, NA en RHC’s gezamenlijk tot landelijke samenwerking met meer archiefinstellingen).  

Door beide assen te beschouwen ontstaan vele mogelijke scenario’s. In overleg met de 

begeleidingscommissie is een aantal scenario’s geïdentificeerd als ‘te verkennen’.  

 

De uitgevoerde verkenning heeft geleid tot het inzicht dat er een zekere mate van opbouw in de 

scenario’s zit. Het ene scenario bouwt als het ware voort op de vorige. Ook heeft de verkenning 

opgeleverd dat de scenario’s in zich ook nog weer keuzemogelijkheden en daardoor sub-scenario’s 

kunnen bevatten. In bijlage A zijn de geselecteerde scenario’s uitgewerkt.  

 

Dit hoofdstuk beschrijft het raamwerk om inzicht te geven in de verschillende keuzemogelijkheden die 

er zijn en hoe de gekozen scenario’s zich tot elkaar verhouden. Het hoofdstuk sluit af met een 

omschrijving van de vijf geselecteerde scenario’s alsmede het scenario dat voortzetten van de huidige 

situatie beschrijft, maar dan wel nadat het rijk uit de gemeenschappelijke regelingen is getreden (wat 

het voornemen is). 

 

2.2 Twee assen als kader voor ontwerp 

1. Het niveau van samenwerking 

Het maken van een logische, voor iedereen te begrijpen, indeling van niveaus van samenwerking is 

minder eenvoudig dan het op het eerste oog lijkt. Voor de meer technische georiënteerde mensen ligt 

het toepassen van het ‘klassieke’ OSI-model voor de hand. In dat model wordt onderscheid gemaakt 

tussen de componenten die nodig zijn om een digitale dienst te leveren, vanaf de benodigde hardware 

en netwerkinfrastructuur (infrastructuur) via de benodigde software (applicatie) tot het niveau van de 

digitale dienstverlening (exploitatie).  

 

Voor de meer bestuurlijk georiënteerde mensen is het onderscheid tussen ‘zelf doen’, ‘inbesteden’ en 

‘uitbesteden’ vaak meer relevant. Voorkomende vragen zijn dan wie draagt uitvoeringsverantwoorde-

lijkheid, wie ontzorgt wie en welke juridische voetangels en klemmen zijn eraan verbonden. 

 

Het samennemen van beide invalshoeken heeft geleid tot een drietal niveaus van samenwerking, 

waarbij ook steeds de vraag gesteld kan worden: ‘zelf doen’, ‘inbesteden’ of ‘uitbesteden’. De drie 
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niveaus van samenwerking zijn: op het niveau van software(applicaties), op het niveau van platforms 

(ICT-dienstverlening) en op het niveau van e-depot dienstverlening (gezamenlijke exploitatie).  

 

Deze driedeling wordt in het navolgende uitgewerkt.  

 

De software 

Met samenwerking op het niveau van software bedoelen wij dat partijen gebruik maken van dezelfde 

applicatie om hun diensten mee te verlenen, maar dat iedere partij zelf de applicatie inricht naar eigen 

behoeften. Of wel of niet gebruik gemaakt wordt van een gezamenlijk platform of nog verdergaand 

gezamenlijke e-depot dienstverlening, zijn dan volgende niveaus van samenwerking.   

 

Samenwerking op het niveau van software houdt in dat in gezamenlijkheid een applicatie is/wordt 

ontwikkeld of dat het gebruik van een applicatie wordt ingekocht. In het geval van gezamenlijk 

eigenaarschap van een applicatie geldt dat de eigenaren dan ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn 

voor het beheren, onderhouden en doorontwikkelen van die applicatie. 

 

Als we kijken naar de huidige samenwerking tussen het NA en de RHC’s op het gebied van e-depot 

dienstverlening, dan geldt dat gezamenlijke ‘software’ daar onderdeel van uitmaakt waarbij het NA 

optreedt als eigenaar van de applicatie.  

 

Het platform 

Samenwerking op het niveau van platforms houdt in dat partijen een gezamenlijke ICT-dienstverlener 

kiezen/hebben die voor hen de infrastructurele1 ICT-diensten verzorgt. Doorgaans, en zeker binnen de 

overheid, wordt deze dienstverlening verzorgd door een shared service organisatie. Maar ook een 

ICT-dienstverlener vanuit de markt die de ‘hosting’ verzorgt is een veel voorkomende situatie. Op 

basis van vooraf overeengekomen eisen (waaronder continuïteitborging en informatiebeveiliging) 

wordt die ICT-dienstverlening dan geleverd. 

 

Bij de huidige samenwerking tussen het NA en de RHC’s verzorgt het NA in samenwerking met ODC-

Noord deze platformdiensten.  

 

De inrichting 

Op het hoogste niveau van samenwerking zien wij een gezamenlijke e-depot dienstverlener. Een partij 

die alle deelnemers ontzorgt op dit punt. Het gaat dan om de exploitatie van het e-depot, waarbij de 

gebruikende archiefinstelling taken als opschonen, selectie, preservering en inhoudelijk beheer van de 

het e-depot geplaatste digitale informatie uitvoert. In overleg tussen de archiefinstelling en de e-depot 

dienstverlener worden afspraken gemaakt zodat er geen misverstand kan zijn wie nu precies welke 

taken uitvoert. De precieze taakverdeling kan tussen archiefinstelling en e-depot dienstverlening per 

situatie verschillen. In de praktijk voert de e-depot dienstverlener de zogenaamde backoffice 

processen uit terwijl de archiefinstelling de frontoffice proces doet.  

 
1 Onder infrastructurele ICT-diensten verstaan wij: housing (gebouw), hosting (servers), technisch beheer (op basis van ITIL-

processen: incident management, change management, monitoring, back-up&recovery, uitwijk, beveiliging). 
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Voor het uniform kunnen uitvoeren van de backoffice processen zijn vaak stringente afspraken nodig 

hoe die taken worden uitgevoerd en hoe het koppelvlak met het frontoffice eruitziet. Al die afspraken 

hebben invloed op de wijze waarop archiefinstellingen hun ‘frontoffice’ kunnen inrichten. Daarom 

noemen wij dit niveau van samenwerken ‘de inrichting’, omdat die impact heeft op de primaire 

werkprocessen van archiefinstellingen.  

 

De huidige samenwerking tussen het NA en RHC’s bestrijkt ook dit niveau, of beter geformuleerd: het 

NA levert e-depotdienstverlening (de backoffice) inclusief de software en ICT-dienstverlening. Hier 

hoort dan wel de nuance bij dat het NA die levert tot aan het zogenaamde ‘koppelvlak’ tussen de 

lokale voorzieningen (de front-office) bij de RHC’s.  

 

Naast deze drie niveaus van samenwerking is er nog een ander niveau van samenwerking dat niet 

onbenoemd mag blijven, en dat is samenwerking op het niveau van afspraken.  

 

De afspraken 

Bij het maken van afsprakenkaders is het van belang om onderscheid te maken tussen twee 

invalshoeken, namelijk: (1) afspraken maken over de manier waarop iets gedaan wordt, welke 

informatie je vast legt, hoe je bepaalde werkzaamheden uitvoert, hoe je controle uitoefent, etc. en (2) 

afspraken maken om dingen gezamenlijk te doen.  

 

De hiervoor genoemde niveaus van dienstverlening gaan over ‘dingen gezamenlijk doen’. Met 

samenwerken op het niveau van afspraken wordt in dit geval bedoeld dat partijen gezamenlijk 

afspraken maken over de manier waarop dingen worden gedaan. Een concreet voorbeeld is 

bijvoorbeeld de manier waarop langs geautomatiseerde weg een e-depot wordt geraadpleegd en 

digitale documenten beschikbaar worden gesteld. In de MARA zoals het NA en RHC’s die gezamenlijk 

hebben vastgesteld zijn ook op dit punt afspraken gemaakt (uniform koppelvlak op basis van 

webservices). 

 

2. Wie doen mee? (omvang van samenwerking) 

De andere ‘as’ die wij willen benoemen voor het beschrijven van mogelijke scenario’s is de omvang 

van de samenwerking in termen van welke partijen allemaal meedoen. De omvang loopt van: geen 

samenwerking tussen partijen, tot RHC’s samen, tot RHC’s en NA samen en eventueel verbreed met 

andere archiefinstellingen. 

 

2.3 De scenario’s 

Indachtig de voorgaande assen is een vijftal scenario’s geformuleerd die in dit onderzoek nader zijn 

verkend. De scenario’s zijn in eerste instantie gericht op de vraag welke samenwerkingsvorm het 

beste past bij de ambities van zowel het NA als de RHC’s. Maar het gaat ook om de vraag in welke 

mate de RHC’s onderling hun samenwerking op het gebied van e-depots wensen vorm te geven. In 

tweede instantie zijn de scenario’s ontworpen vanuit de gedachte dat ook andere archiefinstellingen 

desgewenst kunnen aansluiten. 



   

pagina 

10/49 28 juli 2020 Scenario verkenning 

 

 

Het gaat om de volgende scenario’s met de volgende werknamen:  

1. Ieder voor zich 

2. Gezamenlijk afsprakenkader (Afspraken) 

3. Gezamenlijk e-depot voor RHC’s o.b.v. marktoplossing (Gezamenlijk e-depot RHC’s) 

4. Gezamenlijk e-depot voor RHC’s o.b.v. NA software (Bruidsschat voor RHC’s) 

5. Nationale e-depot service organisatie   

 

Naast deze vijf ‘nieuwe’ scenario’s wordt ook de huidige samenwerking tussen het NA en RHC’s als 

een scenario gepresenteerd; scenario 6: voortzetten Huidige situatie 

 

2.3.1 Scenario 1 - Ieder voor zich 

In dit scenario gaan alle partijen hun eigen weg. Elke RHC gaat op zoek naar een e-depot 

dienstverlener in het private domein (de markt). Ieder maakt zijn eigen keuze voor leverancier, 

software-oplossing en technisch platform (SAAS of on-premise). Het NA bouwt de bestaande e-depot 

dienstverlening aan de RHC’s af en concentreert zich op de dienstverlening aan het Rijk.  

Eventuele samenwerking op het gebied van e-depots is vrijblijvend.  

 

2.3.2 Scenario 2 - Afspraken 

Concreet houdt dit scenario in dat het NA en de RHC’s hun (nog te realiseren) oplossingen voor een 

e-depot willen laten voldoen aan een gezamenlijk kader. Een gezamenlijk afsprakenkader kan 

bijvoorbeeld borgen dat e-depots op een voor de gebruiker uniforme wijze geraadpleegd kunnen 

worden via generieke zoek/vind functionaliteiten, dat op termijn gebruik gemaakt kan worden van 

generieke services voor bijvoorbeeld preservering of metadatering, stappen worden gezet om 

persistent identifiers te gebruiken, linked data en dat op termijn eventuele samenvoeging van e-depots 

mogelijk wordt (noodzakelijke voorwaarden daartoe worden geborgd). 
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Op de keper beschouwd gaat dit scenario over het maken van afspraken waardoor diverse 

operationele implementaties van e-depot diensten toch gezamenlijk functies kunnen aanbieden (zoals 

het archiefinstelling overstijgend raadplegen van de diverse e-depots), en biedt voordelen voor alle 

volgende scenario’s of is zelfs randvoorwaardelijk. Om dit scenario te kunnen vergelijken met de 

andere scenario’s is gekozen voor het toepassen van een afsprakenkader in de situatie waar iedere 

archiefinstelling zijn eigen e-depot heeft. Het scenario wordt daarmee een logische opvolger van het 

scenario ‘Ieder voor zich’. 

 

2.3.3 Scenario 3 - Gezamenlijk e-depot RHC’s 

In dit scenario gaan de RHC’s gezamenlijk een e-depot inrichten op basis van een marktoplossing. 

Daartoe wordt een aanbesteding uitgeschreven voor e-depot software en een hostingplatform voor 

gemeenschappelijk gebruik. Bij de aanbesteding wordt expliciet aangegeven dat in de toekomst e-

depot diensten kunnen worden doorgeleverd2 aan afnemers van de RHC’s die nog geen deel 

uitmaken van de GR (doorlevering) en daarover worden vooraf contractuele afspraken gemaakt 

(bijvoorbeeld door een ‘uitbreiding van levering’-afspraak).  

 

 
2 In dit rapport beschouwen wij doorlevering van producten en diensten door RHC’s vanuit de dimensie levering aan niet-

deelnemers in de GR, ongeacht hun taak als archiefvormer of archiefinstelling.  
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Het spreekt voor zich dat een scenario ‘een gezamenlijk e-depot’ meer oplevert naarmate meer RHC’s 

meedoen. In onze analyse zijn wij ervan uitgegaan dat alle RHC’s meedoen, maar een optie waarbij 

een deel van de RHC’s de ‘handen ineenslaat’ behoort ook tot de mogelijkheden.  

 

2.3.4 Scenario 4 – Bruidsschat voor RHC’s  

Met het NA en Preservica worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van de huidige e-

depotsoftware van het NA (inclusief het maatwerk) als ‘bruidsschat’ aan de RHC’s. Het bestaande e-

depot van het NA wordt alleen nog gebruikt door de rijksoverheid. 

 

In dit scenario ontstaat er een e-depot voor RHC’s, dat bij de start qua functionaliteiten gelijk is aan 

het e-depot van het NA. Daarna kunnen die functionaliteiten uit elkaar groeien omdat de optimale 

inrichting voor het bedienen van het rijk niet één-op-één gelijk hoeft te zijn met een optimale inrichting 

voor de decentrale overheden. 

 

2.3.5  Scenario 5 - Nationale e-depot service organisatie 

In dit scenario maken zowel het NA als de RHC’s gebruik van een e-depot dienstverlener die op 

afstand is geplaatst van het NA. Je zou het kunnen zien als een e-depot shared service organisatie 

voor alle overheden. Juist vanwege dit laatste punt geldt dat de overheden met elkaar (interbestuurlijk) 

hiertoe afspraken zullen moeten maken, net zoals nu is/wordt gedaan ten behoeve van de landelijke 

voorziening van de DSO (Omgevingswet). Wij geven deze shared service organisatie in dit document 

de werknaam nationaal e-depot.  

 

Het nationaal e-depot wordt gerealiseerd door de huidige interne e-depotdienstverleningsorganisatie 

die nu nog binnen het NA is gepositioneerd is, daaruit te ontvlechten en om te vormen tot een 

zelfstandige e-depot dienstverleningsorganisatie. Die nieuwe organisatie levert dan in eerste aanleg 

diensten aan het NA en de RHC’s, maar kan op termijn ook diensten leveren aan andere decentrale 

overheden. In de werknaam ‘nationaal e-depot’ is hierop voorgesorteerd. 
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2.3.6 Scenario 6 – Huidige situatie 

In dit scenario wordt de huidige samenwerking tussen het NA en de RHC’s voortgezet in de vorm van 

een programma, terwijl het rijk terugtreedt uit de gemeenschappelijke regelingen. In dit scenario wordt 

een nieuwe governance structuur voor het programma neergezet om de diverse rollen van de 

deelnemende partijen scherper te positioneren. Die nieuwe governance moet borgen dat de belangen 

van de deelnemende partijen, te weten het NA en de RHC’s, optimaal gediend worden. 

 

Dit scenario is voorstelbaar in geval alle RHC’s meedoen, maar ook wanneer een deel van de RHC’s 

gebruik willen maken van de e-depot voorzieningen van het NA. In het programma nemen dan alleen 

de RHC’s deel die daadwerkelijk gebruik gaan maken van de diensten van het NA. 
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Onderstaande figuur plaatst alle scenario’s in het assenstelsel zoals in dit hoofdstuk beschreven. Het 

afsprakenkader vormt hierbij mogelijk een basis voor de uitwerking van de andere scenario’s, mits 

daarvoor wordt gekozen. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat tijdens de uitwerking en beoordeling van de verschillende 

scenario’s het aanvankelijk gemaakte onderscheid tussen de niveaus van samenwerking in deze 

verkenning nauwelijks toegevoegde waarde biedt. Het levert complexe varianten op, en dat terwijl de 

RHC’s vooral en eerst behoefte hebben aan een e-depot dienstverlener die het volledige pakket aan 

services biedt (de software, het platform en de inrichting). 

 

Ten slotte wordt opgemerkt dat voor de onderlinge vergelijking van scenario 2 ‘Afsprakenkader’ met 

de andere scenario’s gekozen is voor de situatie dat iedere archiefinstelling zijn eigen e-depot heeft 

maar wel op basis van een set van gemeenschappelijke afspraken. Dit laat onverlet dat ook in de 

scenario’s 3 tot en met 6 gezamenlijke afspraken voor de inrichting van de e-depots aan de orde zijn. 
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3. Beoordelingskader 

3.1 Inleiding 

Aan onderzoekers is gevraagd om de scenario’s vanuit verschillende perspectieven te beschouwen 

en op basis van die analyse de haalbaarheid ervan te bepalen. Bij de uitwerking van de scenario’s 

kwam steeds duidelijker naar voren dat haalbaarheid gezien moet worden als een inschatting naar 

realiseerbaarheid op basis van impact en consequenties dan als vraag naar harde obstakels (‘show 

stoppers’).  

 

Op basis van het voorgaande is ervoor gekozen om de scenario’s te vergelijken aan de hand van een 

multi-criteria analyse. Een methode waarbij elk scenario steeds wordt beoordeeld aan de hand van 

één criterium, om vervolgens na beoordeling van alle criteria al die beoordelingsresultaten bij elkaar te 

brengen.  

 

De essentie van een multi-criteria analyse is dat je scenario’s per criterium goed kunt vergelijken, en 

ieder scenario een waarde of ‘ranking’ kan aangeven. Zo kun je alle scenario’s per criterium een 

‘score’ toekennen.  

Ieder criterium wordt anders gescoord, het zijn ‘appels en peren’. Toch geeft het handvatten om 

scenario’s integraal te kunnen vergelijken. Het levert bijvoorbeeld op welke van de scenario’s op alle 

criteria beter scoren of welke juist minder scoren dan alle anderen.  

 

Als je multi-criteria analyse wilt toepassen om uiteindelijk tot een voorkeur voor één scenario te 

komen, dan is het nodig om een weging (ten opzichte van elkaar) toe te kennen aan de criteria.  

 

3.2 Scoresystematiek 

Bij de beoordeling is uitgegaan van een vijftal criteria, te weten: 

• Juridisch 

• Financieel 

• Technisch 

• Organisatorisch 

• Archieffunctie 

 

Voor de criteria is de volgende scoresystematiek toegepast: 

 

Aspect Score 

Juridisch + 5 punten indien geen belemmeringen 

- 2 punten voor elke belemmering 

Financieel + 1 punt bij ieder voor zich en aanschaf 

+ 2 punten bij een schaaleffect 

+ 2 punten bij hergebruik 
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- 2 punten bij investeringen 

Technisch + 5 punten indien geen technisch belemmeringen 

- 2 punten voor elke technisch complexiteit 

Organisatorisch + 5 punten geen afspraken nodig 

- 1 punt voor elke organisatorische afspraak 

Archieffunctie + 1 punt indien niet voorbereid op archiefinstelling-overstijgende raadpleging 

+ 3 punten indien voorwaarde voor archiefinstelling-overstijgende raadpleging 

(standaard) 

+ 3 punten indien gezamenlijk e-depot voor RHC’s (en NA) 

+ 5 punten indien gezamenlijk e-depot voor groot deel Nederlandse overheid 

- 2 punten indien geen doorlevering mogelijk is 
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4. Juridisch 

4.1 Context huidige situatie 

De archiefwet verplicht overheden zorg te dragen voor hun archiefbescheiden. Provincies, gemeenten 

en waterschappen moeten op grond van de Archiefwet (Aw) een archiefbewaarplaats aanwijzen. Het 

Nationaal Archief en rijksarchiefbewaarplaatsen bij RHC’s zijn er voor het Rijk. RHC’s dragen de zorg 

voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van aan de 

gemeenschappelijke regeling deelnemende partijen.3  

 

Gemeenschappelijke regelingen vinden hun grondslag in art. 135 van de Grondwet. De regels zijn 

nader uitgewerkt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).  Gemeenschappelijke regelingen 

(GRs) maken samenwerkingen mogelijk tussen twee of meer openbare lichamen. Gemeenten, 

waterschappen, provincies en het Rijk zijn openbare lichamen. (Privaatrechtelijke) rechtspersonen 

kunnen ook deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling zolang het bestuur van deze 

rechtspersoon bij koninklijk besluit hiertoe is gemachtigd. Er zijn 11 RHC’s met elk een 

gemeenschappelijke regeling. Deze zijn in omvang verschillend. Op dit moment neemt het Rijk deel in 

al deze gemeenschappelijke regeling.  

 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft in een brief van 15 juni 2018 de 

RHC’s geïnformeerd dat er nieuwe vormen van samenwerking moeten komen. Het Rijk en de RHC’s 

nemen deel in een publieke samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(WGR). De Minister schrijft dat deze regeling is bedoeld om gemeenten, provincies en waterschappen 

onderling samen te laten werken in publiekrechtelijk verband. In deze brief kondigt de minister aan dat 

het op termijn mogelijk is dat het Rijk uit de gemeenschappelijke regelingen zal terugtreden. De 

minister licht dit toe: 

“Ik zie dan ook voldoende aanleiding dat deelnemers In de gemeenschappelijke regelingen de 

mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de dienst uitplaatsen, geleverd door het 

Nationaal Archief. Dit geldt echter niet voor de dienst doorleveren, aangezien hiermee de 

grenzen van mijn eigen verantwoordelijkheid te ver worden opgerekt en er een onduidelijke 

vermenging van rollen ontstaat.” 

 

De uitgevoerde analyse leidt tot de constatering dat er meerdere juridische redenen aanleiding 

(kunnen) zijn voor de voorgenomen uittreding: 

• Op basis van de Aanbestedingswet 2012 en de Wet Markt en Overheid mogen decentrale 

deelnemers in een gemeenschappelijke regeling gebruik maken van de e-depot diensten van 

het Nationaal Archief. Dit geldt niet voor overige decentrale overheden die geen deelnemers 

zijn in de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent ook dat doorleveren van diensten door 

het RHC aan overige overheden van uit mededingingsrechtelijk perspectief niet zonder meer 

is toegestaan. Tegelijkertijd zijn hier wel een aantal uitzonderingsgevallen op van toepassing.  

 
3 Art. 30 Archiefwet 1995 
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• Het is daarnaast ongebruikelijk voor het Rijk permanent deel te nemen in een GR. Relevante 

wetgeving is hier ook niet op ingesteld. Dit blijkt onder andere uit het feit dat in de tekst van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke organen als uitgangspunt wordt 

genomen. In praktijk brengt dit veel onduidelijkheden met zich mee.  

• Gemeenschappelijke regelingen gaan uit van gelijkwaardigheid. Hiervan is in de verhouding 

tussen het Rijk en de andere deelnemers in werkelijkheid beperkt sprake.  

 

In de volgende paragraaf worden de juridische implicaties die een rol spelen bij de verschillende 

scenario’s uiteengezet, ervan uitgaande dat de RHC’s niet individueel een digitale voorziening zelf 

willen/kunnen ontwikkelen en dat de kleinere decentrale overheden dit ook niet snel zelfstandig zullen 

doen. Beiden zullen (dan wel samen of alleen) een publieke organisatie of een marktpartij nodig 

hebben die in opdracht of namens hen een digitale oplossing voor het e-depot zal moeten 

(door)ontwikkelen.  

 

Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt, dat hieronder de implicaties op hoofdlijnen zijn 

beschreven. Wanneer er voor een bepaald scenario wordt gekozen, kunnen op basis van de keuzen 

die worden gemaakt bij de invulling van dat scenario aanvullende juridische implicaties een rol spelen.  

 

4.2 Implicaties relevant voor de verschillende scenario’s 

Indachtig het voorgaande concentreert het juridische vraagstuk zich op de ‘voetangels en klemmen’ 

die verbonden zijn aan het gezamenlijk aanbesteden of inbesteden van e-depot diensten waarbij 

overheidspartijen gehouden zijn aan de geldende wetten en regels ter bevordering van het 

functioneren van de markt. 

 

De vorm waarin de opdracht wordt verstrekt kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bij 

uitbesteding boven de aanbestedingsdrempel van € 209.000,- is het Europese aanbestedingsrecht 

van toepassing. Maar een vorm van inbesteden is natuurlijk ook mogelijk. Hier zijn ook een aantal 

uitzonderingen op, zoals bij quasi-inbesteden, door het vestigen van een alleenrecht of via publiek-

publieke samenwerkingsverbanden. Bij de verschillende scenario’s moet er worden nagedacht hoe de 

invulling van de volgende componenten plaats zal vinden: 

- Het opdrachtgeverschap 

- Samenwerking tussen partijen 

- De gebruikers van een digitale voorziening 

- De activiteiten en diensten  

 

Op dit moment verleent het NA diensten aan de RHC’s.4 Dit gebeurt niet in een contractuele relatie, 

maar op basis van (niet-juridische) afspraken. In deze huidige situatie zijn de genoemde componenten 

op een bepaalde manier ingevuld. In alle te verkennen scenario’s zal daar ook sprake van moeten 

 
4 Voor een analyse van de juridische aspecten van de huidige samenwerking tussen NA en de RHC’s verwijzen wij naar het 

‘Praatpapier: dienstverlening rond e-depot nationaal archief voor verschillende doelgroepen’ van 23 november 2017. 
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zijn, hoewel die concrete invullingen er nog niet zijn (nog verkend moeten worden). Daarom lichten we 

deze componenten eerst in het hiernavolgende toe.  

 

De opdrachtgever 

In elk geval moet een opdrachtgever rechtspersoonlijkheid bevatten. Hoewel misschien 

vanzelfsprekend, vraagt dit in verschillende scenario’s aandacht, omdat in de huidige vorm 

samenwerking vaak plaats vond op basis van niet-juridisch bindende afspraken, omdat de RHC’s 

gezamenlijk geen organisatie betreffen en omdat niet alle RHC’s na uittreding van het rijk in hun 

huidige vorm kunnen blijven voortbestaan. Dit kan in de verschillende scenario’s dan ook worden 

opgelost door een organisatie op te richten of het opdrachtgeverschap met verschillende decentrale 

overheden dan wel RHC’s gezamenlijk vorm te geven.  

 

Samenwerking 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de samenwerking vorm te geven. Naast 

(gezamenlijk)opdrachtgeverschap bij een (Europese) uitbesteding5 zijn er ook een aantal andere 

varianten mogelijk. Dit betreffen de uitzonderingsmogelijkheden binnen het uitbestedingsrecht. 

 

Een gemeenschappelijke regeling kan bijvoorbeeld in samenwerking met een decentrale overheid die 

deel uitmaakt van deze regeling samen een e-depot ontwikkelen. De overheid kan alleen quasi-

inbesteden als het toezicht heeft op de gelieerde rechtspersoon, zoals zij dat heeft op haar eigen 

diensten. Dit wordt het toezichtcriterium genoemd. Deelname in de GR is één van de manieren om 

hieraan te voldoen.6 De decentrale overheid wordt hier dan de aanbestedende dienst genoemd.  

Hierbij is de gemeenschappelijke regeling de ‘gelieerde’ rechtspersoon. De gemeenschappelijke 

regeling moet 80% van haar werkzaamheden verrichten voor de aanbestedende dienst(en). Deze 

vorm heet quasi-inbesteden.7  

 

Er kan ook een alleenrecht worden gevestigd op een (samenwerkingsverband van) aanbestedende 

dienst(en). Hierbij moet duidelijk zijn welke activiteiten en/of diensten onder het alleenrecht vallen. 

Ook hier geldt de 80/20 regel.  In veel gevallen zal ook met een publiek-publieke 

samenwerkingsovereenkomst8 kunnen worden gewerkt. 

 

Bij deze vormen moet rekening worden gehouden dat doorlevering van diensten en/of producten naar 

partijen die geen deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling maar beperkt mogelijk is. Dit kan 

gelden zowel voor ICT-diensten, ICT-dienstverlening als voor dienstverlening op het gebied van het 

beheer van archieven. Hierbij maakt uit of de dienst wel of niet kan worden gezien als marktactiviteit. 

Bij ICT-dienstverlening zal er sneller sprake zijn van een marktactiviteit als bij dienstverlening op het 

gebied van het beheer van archieven. Ook zal het doorleveren van een product naar niet-publieke 

partijen sneller kunnen worden bestempeld als marktverstoring. Wij definiëren doorleveren in deze 

 
5 Het Europese aanbestedingsrecht is van toepassing indien de uitbesteding gelijk of hoger is dan de aanbestedingsdrempel 

van € 209.000,-   
6 Het hebben van een overeenkomst tussen een decentrale overheid en een rechtspersoon voor de uitvoering van diensten is 

op zichzelf niet genoeg om te voldoen aan het toezichtcriterium.  
7 Art. 2.24a en 2.24b van de Aanbestedingswet 
8 Art. 2.24c Aanbestedingswet 



   

pagina 

20/49 28 juli 2020 Scenario verkenning 

 

context als het aanbieden van diensten en/of producten aan partijen buiten de gemeenschappelijke 

regeling. Wanneer dit wel gewenst is zal er van andere juridische constructies gebruik moeten worden 

gemaakt dan quasi-inbesteden of het alleenrecht. Het is ook mogelijk om dit binnen een ‘gewone’ 

uitbesteding te regelen. 

 

Over het algemeen geldt dat als aan de voorkant duidelijke afspraken zijn gemaakt over welke partijen 

producten of diensten mogen ontvangen en gebruiken, doorlevering in lijn met deze afspraken kan 

plaatsvinden. Problemen ontstaan met name wanneer er van te voren, bijvoorbeeld binnen de 

gemeenschappelijke regeling of bij (niet-)juridische afspraken tussen RHC’s en anderen niet duidelijk 

is gemaakt wie gebruik mag maken van een bepaald product, zoals het e-depot en/of de daarbij 

behorende diensten. Hierbij is het belangrijk te realiseren dat of iets technisch gezien kan, niet direct 

betekent dat dit juridisch mag. 

 

De gebruikers 

In zijn algemeenheid geldt dat voor dat er voor een bepaalde constructie wordt gekozen, goed moet 

worden nagedacht wie de beoogde gebruikers zijn van de digitale voorziening. Dit is relevant wanneer 

er gebruikt wordt gemaakt van één van de drie hierboven genoemde uitzonderingsopties, quasi-

inbesteden, alleenrecht en publiek-publieke samenwerking, maar ook wanneer er gebruik wordt 

gemaakt van het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten met gebruikers van een digitale 

voorziening. Want ook in dat laatste geval is het niet de bedoeling dat anderen dan in de 

overeenkomst beschreven partijen gebruik maken van de voorziening.  

 

De activiteiten en diensten  

Niet alleen de beoogde gebruikers moeten helder zijn, ook de beoogde activiteiten, producten of 

diensten hebben invloed op welke juridische mogelijkheden er zijn. Wanneer het gaat om 

marktactiviteiten9 waar er geen sprake is van een economische activiteit ter uitvoering van een 

publiekrechtelijke taak of in het algemeen belang, kan er niet altijd gebruik worden gemaakt van de 

bovenstaande uitzonderingen, zoals de publiek-publieke samenwerking. In de gemeenschappelijke 

regelingen wordt aangegeven welke taken RHC’s toekomt en gemeenschappelijke belangen zij 

moeten behartigen. Bij het bepalen van de activiteiten of diensten moeten worden gekeken of deze 

binnen de reikwijdte van de GR vallen. Wanneer dit niet het geval is, zal er sneller sprake zijn van een 

marktactiviteit. Hierbij moet ook worden opgelet dat de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s 

kunnen verschillen in hun taak en welke belangen zij behartigen.  

 

Bijvoorbeeld het permanent bewaren van archieven voor de gemeente X die deel uit maakt van de GR 

door het RHC is een wettelijke taak10. Deze staat ook beschreven in art. 2 van de van de 

gemeenschappelijke regeling. Hierbij gaat het dus niet om een marktactiviteit. 

Stel nu dat gemeente Y bepaalde informatie in beheer wil brengen bij het RHC. De archiveringstermijn 

is voor deze informatie nog niet bereikt. Het gaat hier dus niet om overbrengen in de zin van art. 12 

 
9 Zie wet Markt en Overheid en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mededinging/markt-en-overheid 
10 Art. 12 jo. Art. 31 Archiefwet  
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Aw. De gemeente maakt ook geen deel uit van de gemeenschappelijke regeling. In dit geval moet 

deze activiteit van het RHC worden bestempeld als een marktactiviteit.  

 

Het voorgaande leidt tot de volgende aandachtspunten: 

• De opdrachtgever(s) moet rechtspersoonlijkheid hebben. Gezamenlijk opdrachtgeverschap is 

mogelijk. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Partijen kunnen 

gezamenlijk een aanbestedingstraject starten. Hierbij moeten ze in een overeenkomst 

afspraken vastleggen hoe ze het gezamenlijk opdrachtgeverschap willen vormgeven. 

Wanneer partij(en) gebruik willen en kunnen maken van een van de drie 

uitzonderingsgronden, ligt het aan de omstandigheden of partijen kunnen samenwerken.   

• De afspraken (in een overeenkomst) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en de juridische 

constructie (zoals gebruik van quasi inbesteden) hebben invloed op wie de dienst mag 

afnemen. Het is in deze context belangrijk om vooraf helder te hebben wie de beoogde 

afnemers zijn.  

• Het moet vooraf duidelijk zijn welke activiteiten, producten of diensten bij wie worden belegd, 

zodat er kan worden bepaald welke regels van toepassing zijn.  

 

4.3 Conclusie 

Wanneer de ene overheidspartij diensten of producten verleent aan een andere (‘inbesteden’) dan is 

het niet zonder meer mogelijk om te kunnen ‘doorleveren’. Aan publieke-publieke dienstverlening zijn 

voorwaarden verbonden. En zoals uit het hier voorgaande afgeleid kan worden, nemen die 

belemmeringen toe naarmate die dienstverlening ook door marktpartijen uitgevoerd kunnen worden, 

of de producten en/of diensten ook op de markt voor handen zijn. 

 

Deze conclusie geeft nog geen helderheid op de vraag of er juridische belemmeringen zijn wanneer 

de RHC’s de e-depot programmatuur van het NA als bruidsschat ontvangen en de RHC’s op hun 

beurt op zoek gaan naar een marktpartij om daarmee hun e-depotdienstverlening te realiseren. 

Naar onze opinie kleven ook hier bezwaren aan of belemmeringen. Indien de RHC’s het software 

onderhoud en de e-depotdienstverlening als één geheel op de markt zetten – met de intentie om een 

extra private e-depot dienstverlener markt te gunnen - dan is er eigenlijk maar één partij die een 

serieuze aanbieding kan doen, en dat is precies de genoemde leverancier. Of die partij zal ingaan op 

zo een aanbieding is onzeker. Meer waarschijnlijk is andere leveranciers een dergelijke aanbesteding 

kunnen aanvechten met een serieuze kans op succes.  

Het enige wat de RHC’s met de software kunnen is feitelijk hun ‘eigen’ e-depot dienstverlening 

opzetten, met expertise vanuit de markt maar geheel onder eigen regie door bijvoorbeeld het software 

onderhoud uit te besteden alsook een partij te selecteren voor ‘housing & hosting’. Dan ontstaat er 

feitelijk een nieuwe publieke e-depot dienstverlener (onder regie en opdrachtgeverschap van de 

RHC’s).  

Los van de vraag of de RHC’s deze verantwoordelijkheid met elkaar op zich willen en kunnen nemen, 

lost deze constructie het probleem van doorleveren niet op.  
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4.4 Beoordeling scenario’s 

Voorgaande leidt wat ons betreft tot de bevinding dat in principe alle beschreven scenario’s vanuit 

juridisch perspectief haalbaar zijn, met uitzondering van het scenario waarin de maatwerksoftware als 

bruidsschat aan de RHC’s wordt gegeven. 

 

Verder heeft het scenario waarin de huidige situatie wordt voortgezet een belemmering op het punt 

van ‘doorleveren’, wat ook reeds in de huidige praktijk wordt ervaren. Nogmaals er zijn uitzonderingen 

om doorlevering mogelijk te maken, maar die verschillen van situatie tot situatie. 

 

In geval er een nationaal e-depot ontstaat dan vervalt de belemmering van doorleveren, onder de 

voorwaarde dat de nationale dienstverlener alleen diensten verleent aan partijen binnen het publieke 

domein. Dat het realiseren van een nationaal e-depot bestuurlijk/organisatorisch uitdagend is, en ook 

politieke draagvlak nodig heeft, komt aan bod bij de beoordeling van de scenario’s op het criterium 

‘organisatorisch’. 

 

Dit leidt tot de volgende scores.  

 

  
1 2 3 4 5 0 

Ieder voor zich Afspraken Gez. e-depot RHC Bruidsschat voor RHC Nationaal e-depot Huidige situatie 

juridisch 5 5 5 1 5 3 
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5. Financieel 

5.1 Context 

Kosten voor digitale duurzaamheid vallen uiteen in een groot aantal onderdelen. Sommige kosten zijn 

eenmalig, andere terugkerend, en sommige kosten zijn vast terwijl andere weer afhankelijk zijn van de 

omvang van het digitale archief, het gebruik ervan en de mate van dienstverlening (is alle digitale 

informatie direct opvraagbaar of geldt een wachttijd/levertijd). Daarnaast zijn de kosten zeer 

verschillend, afhankelijk van de fase waarin de archiefinstelling zich bevindt: in de initiatiefase, de 

opbouwfase, de uitbouwfase of de exploitatiefase.  

 

Gelet op het feit dat eigenlijk alle archiefinstellingen zich nog aan het begin van het traject van digitale 

duurzaamheid bevinden, de aanlevering van digitale informatie (digital born archief) vanuit 

archiefvormers naar een e-depot nog beperkt is, en iedere archiefinstelling nog volop investeert in 

eigen competentie-ontwikkeling – wat ook noodzakelijk is om haar rol naar de toekomst te kunnen 

vervullen – is een algehele financiële afweging tussen de scenario’s nauwelijks uitvoerbaar. 

 

Om tot een financiële vergelijking te kunnen komen beschouwen wij de situatie ‘ieder voor zich’ als 

uitgangspunt en waarderen de andere scenario’s positief dan wel negatief als er respectievelijk 

schaalvoordelen te behalen zijn, dan wel investeringen gepleegd moeten worden. Elk substantieel 

schaalvoordeel waarderen wij met een extra punt, terwijl elke substantiële investering leidt tot een 

vermindering met een punt. 

 

De financiering (wie betaalt wat) maakt geen onderdeel uit van deze beoordeling. 

  

5.2 Beoordeling 

Als vertrekpunt voor de vergelijking geldt dus dat iedere RHC de benodigde investering moet doen om 

een e-depot dienstverlening te realiseren. Dat dit tot de mogelijkheden behoort hebben meerdere 

archiefinstellingen in Nederland bewezen (bijv. het RAR (Regionaal Archief Rivierenland)). De ermee 

gemoeide kosten zijn afhankelijk van de omvang en aard en niveau van de dienstverlening die bij de 

start wordt overeengekomen. Deze investering zal dus per RHC verschillen. De score voor dit 

scenario als uitgangspunt is 1. 

 

Het scenario ‘Afsprakenkader’ vraagt naar onze inschatting slechts beperkte financiële bijdragen per 

deelnemende partij. Besparingen zijn ook niet direct voor de hand liggend. Het gaat immers om 

afspraken ter bevordering van toekomstige functies zoals het kunnen raadplegen van elkaars e-

depots. De score voor dit scenario blijft daarmee gelijk aan het scenario ‘Ieder voor zich’. 

 

In het scenario dat RHC’s gezamenlijk een e-depot selecteren is een potentieel schaalvoordeel aan 

de orde. Wat de omvang daarvan zal zijn is voor de korte termijn ongewis. Op de lange termijn 

kunnen de voordelen substantieel worden.  
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Daartegenover staat een investering aan de start van het traject omdat men kiest voor een 

gezamenlijke aanbesteding. Die investering wordt beperkt ingeschat omdat in een aantal situaties 

deze in de plaats komt van de investering die iedere RHC moet doen als zij zelf een e-depot moeten 

aanschaffen.  

De score voor dit scenario gaat dus met 2 punten omhoog naar 3. 

 

Het scenario waarin de software als bruidsschat wordt overgedragen vergt naar onze inschatting 

stevige investeringen. De software zal door het NA beschikbaar moeten worden gesteld opdat een 

ander partij het beheer en door ontwikkeling in opdracht van de RHC’s kan uitvoeren. Juist omdat het 

gaat om een combinatie van maatwerk en standaard software vermoeden wij dat dit – ofschoon 

haalbaar – wel de nodige inspanningen vergt en daardoor kostbaar is. 

Het potentiele schaalvoordeel dat RHC’s hebben bij gezamenlijk gebruik wordt hiermee tenietgedaan. 

Daartegenover staat dat de door het NA gerealiseerde software wordt hergebruikt. De score blijft 

daarmee staan op 3. 

 

Het scenario van een nationaal e-depot heeft in potentie forse schaalvoordelen en het hergebruik van 

de door het NA gerealiseerde e-depot software is maximaal, maar daar tegenover staan stevige 

investeringen om de huidige e-depot dienstverlening door het NA daaruit te ontvlechten en op te 

schalen naar een landelijke dienstverlening. De score voor dit scenario zetten wij op 3: 1 plus 2 voor 

hergebruik plus 2 voor schaalvoordelen minus 2 voor investeringen. 

 

Ten slotte het huidige scenario. Dat scenario is wat ons betreft, op basis van de scoresystematiek, 

vanuit financieel oogpunt het meest aantrekkelijk. Geen verdere investeringen, wel schaalvoordelen 

en hergebruik en derhalve geven we een score van 5. 

 

In onderstaande tabel geeft het overzicht van de scores op het criterium financieel. 

 

  
1 2 3 4 5 0 

Ieder voor zich Afspraken Gez. e-depot RHC Bruidsschat voor RHC Nationaal e-depot Huidige situatie 

financieel 1 1 3 3 3 5 
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6. Technisch 

6.1 Algemeen  

Onder het criterium technisch wordt alles verstaan wat te maken heeft met de techniek die 

onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een scenario vanwege de voorzieningen die erbij verondersteld 

worden.  

 

Het scenario afsprakenkader wordt wel beoordeeld, en dan specifiek vanuit de invalshoek in welke 

mate er complexe techniek voor benodigd is. Dat het bij het maken van afspraken soms schaarse 

technische kennis benodigd is blijft buiten beschouwing. Dat aspect wordt bij ‘organisatorisch’ 

meegenomen en beoordeeld. 

 

Alle scenario’s overziend zijn de volgende aspecten van belang: (a) het onderhouden en beheren van 

software met maatwerk elementen, (b) ontwikkelen en onderhouden van koppelingen tussen diverse 

e-depot voorzieningen en (c) voorbereid op archiefinstelling-overstijgende raadpleging van e-depots. 

 

6.2 Enkele aspecten 

(a) Onderhouden van software 

In scenario’s 4 en 5 dient software met maatwerk aanpassingen beheerd en ouderhouden te worden. 

In technische zin is dit een complexe taak die specifieke kennis en expertise vergt. Binnen het NA is 

die kennis en ervaring inmiddels opgebouwd. Indien de RHC’s gezamenlijk gebruik willen gaan maken 

van deze e-depot software, dan dient daarvoor kennis en expertise te worden opgebouwd, ofwel te 

worden georganiseerd via een aanbestedingstraject. Een externe marktpartij kan dan het software-

onderhoud in opdracht van de RHC’s uitvoeren. Dit aspect heeft een negatieve impact op de score. 

 

(b) Koppelingen tussen e-depots 

Koppelingen tussen systemen zijn per definitie complex. Die koppelingen moeten immers aan een 

groot aantal voorwaarden voldoen. Ze hebben namelijk een functie, bijvoorbeeld het opvragen van 

informatie, en die functie moet veilig en betrouwbaar zijn. Hoe meer systemen, des te complexer de 

koppeling.  

 

Een veel voorkomende extra uitdaging is het toekennen van ‘rechten’ waarmee bepaald wordt wie wel 

en wie niet gebruik mogen maken van een koppeling en hoe dat vervolgens te borgen. Dit zijn 

overigens vraagstukken waar referentiearchitecturen zoals bijvoorbeeld de MARA behulpzaam 

kunnen zijn. Maar de technische complexiteit blijft. 

 

Onze stelling is dan ook: hoe meer koppelingen in het beoogde scenario worden voorzien, hoe meer 

complex de oplossing in technische opzicht zal zijn. 
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(c) Voorbereid op archiefinstelling-overstijgende raadpleging van e-depots 

Op de keper beschouwd hebben we het hier over een bijzondere koppeling waarvoor het goed zou 

zijn als er generieke beschrijvingen zouden komen die wordt vastgelegd in een of meerdere 

afsprakenkaders. Immers, hoe meer partijen zich dan conformeren aan die afspraak, hoe eenvoudiger 

de gebruiker op termijn via bijvoorbeeld één zoekapplicatie diverse e-depots kan raadplegen. Op dit 

moment loopt er een project om tot een concrete oplossing te komen. Het lijkt waarschijnlijk dat die 

oplossing kan bijdragen aan een generieke beschrijving. Het daarna realiseren en implementeren van 

zo een generieke koppeling is technisch complex. 

 

6.3 Beoordeling 

Hoe eenvoudiger de technische oplossing, des te hoger de score. Het scenario ‘ieder voor zich’ is 

hiermee het meest aantrekkelijk, maar daar tegenover staat dat de dienstverlening naar de burger/ 

klant toe qua archiefinstelling-overstijgende niet wordt gefaciliteerd (maar dat wordt gescoord bij het 

criterium archieffunctie).  

 

Wanneer RHC’s gezamenlijk een e-depot aanbesteden dan ligt het binnen de mogelijkheden – 

althans dat is onze verwachting – dat de betreffende leverancier ervoor kan zorgen dat een gebruiker 

de e-depots van de andere deelnemende RHC’s kan raadplegen. 

 

Het maken van afspraken is op zichzelf niet technisch complex, maar de eventuele uitwerking ervan 

opdat e-depot voorzieningen werken conform de (technische) afspraken wel. Ook worden soms 

hulpmiddelen ingezet voor het raadplegen en onderhouden van een afsprakenkader (de huidige 

generatie ‘collaboration tools’) maar ook dat is technisch niet complex. De score voor het scenario 

afsprakenkader komt hiermee uit op 3. 

 

De scenario’s ‘bruidsschat voor RHC’s’ en ‘nationaal e-depot’ worden als technisch complex ingeschat 

omdat in beide scenario’s maatwerkprogrammatuur in combinatie met standaard software 

onderhouden moet worden, wat technisch complex. Daarbij geldt in scenario 4 dat RHC’s het 

softwareonderhoud moeten gaan opbouwen, en in scenario 5 zal de complexiteit groot zijn om 

bestaande e-depots te laten aansluiten op het nationale e-depot (vele complexe koppelingen 

noodzakelijk). 

 

Voor het scenario ‘huidige situatie’ geldt de mogelijkheid dat er inmiddels technische voorzieningen 

zijn om zowel het e-depot van het betreffende RHC te raadplegen alsook het e-depot van het NA. 

 

Voorgaande analyse leidt tot de volgende scores per scenario op het criterium technisch. 

  

  
1 2 3 4 5 0 

Ieder voor zich Afspraken Gez. e-depot RHC Bruidsschat voor RHC Nationaal e-depot Huidige situatie 

technisch 5 3 3 1 1 3 

 

  



   

pagina 

27/49 28 juli 2020 Scenario verkenning 

 

7. Organisatorisch 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de bestuurlijk- en organisatorische aspecten van de scenario’s beoordeeld en 

met elkaar vergeleken. Voor een aantal scenario’s is de vraag hoe de samenwerking zodanig kan 

worden georganiseerd dat het gezamenlijke doel wordt gediend, ieders belangen worden 

gerespecteerd en de governance blijft passen binnen de wetten en regels die gelden. Het hoofdstuk 

sluit af met de beoordeling van de scenario’s en hun scores. 

7.2 Een gezamenlijk belang voorop 

Bij iedere samenwerking staat het gezamenlijke doel voorop. Er moet een goede reden zijn om in 

gezamenlijkheid taken uit te voeren. In ons land zijn tal van instrumenten beschikbaar zoals 

gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke convenanten of zelfs publiek-private samenwerkings-

constructies om aan dat gezamenlijke doel vorm te geven. Maar voorop staat dat gezamenlijke doel 

en het belang. 

 

Voor de beoogde samenwerking op het gebied van e-depot dienstverlening tussen het NA en de 

RHC’s, eventueel met mogelijke uitbreiding naar andere archiefinstellingen, is er dus een gezamenlijk 

belang nodig om tot samenwerking over te gaan.  

 

Kijkend naar de uitdagingen waar archiefinstellingen voor staan, blijkt uit de gevoerde gesprekken dat 

het gebruik van elkaars expertise op thema’s die nauw verbonden zijn aan archiveren in het digitale 

tijdperk, een belangrijke achterliggende reden voor samenwerking is.  

 

Het is de vraag in welke mate die behoefte aan samenwerking wordt versterkt door het bundelen van 

de operationele dienstverlening inzake e-depots van de archiefinstellingen. Het is niet aan ons om 

daarop een antwoord te geven. Maar gelet op de zoektocht binnen het gehele veld van archivistiek 

naar de positie van een e-depot als één van de toe te passen instrumenten (naast ‘Archive by Design’ 

en duurzaam beheer aan de bron), is het misschien nog te vroeg om gebruik te maken van één 

gemeenschappelijk e-depot dienstverlener. Er is wellicht meer behoefte aan exploratie, leren, klein 

beginnen, et cetera. En dat lijkt beter geborgd door de uitdagingen vanuit verschillende kanten aan te 

vliegen. 

 

Ook heeft de samenwerking tussen het NA en de RHC’s tot nu toe laten zien dat de operationele 

behoeften aan e-depot dienstverlening verschillen, zeker nu de wetgever gaat vereisen dat overdracht 

eerder moet plaatsvinden terwijl veel digitale informatie ook essentieel blijft voor de dagelijkse 

werkprocessen bij archiefvormers.  

 

Verder gaat het bij belangrijke onderdelen van operationele e-depot dienstverlening om het uitvoeren 

van taken die heel goed door marktpartijen kunnen worden gedaan. Denk daarbij aan ‘housing & 

hosting’. En welk voordeel behaalt een overheidsorganisatie heden ten dage nog aan een 
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samenwerking met andere overheden op dit specifieke punt? De beweging naar ‘ICT- shared service 

organisaties’ is allang gemaakt. Sterker, op sommige punten blijkt het samenbrengen van 

ogenschijnlijk vergelijkbare ICT-diensten toch niet zo bedrijfseconomisch te zijn als gedacht. 

Specifieke behoeften kunnen noodzakelijk zijn om specifieke afspraken te maken, en dat is vaak lastig 

te organiseren met dienstverleners van generieke ICT-diensten.  

 

Een belangrijke reden om e-depot dienstverlening gezamenlijk te organiseren is het belang van de 

burger. Het is voor de burger niet relevant door wie de digitale informatie feitelijk wordt beheerd, 

zolang die maar vindbaar, toegankelijk en veilig is (voldoend aan de geldende regels ten aanzien van 

privacy en openbaarheid). Op dit punt hebben het NA en de RHC’s belangrijke afspraken gemaakt die 

zijn vervat in de MARA.  

 

Nogmaals, het is aan de betrokken actoren om het doel van samenwerking te bepalen. Maar wij 

achten het raadzaam om een scherp onderscheid te maken tussen het gebruik van elkaars expertise, 

het door ontwikkelen van het afsprakenkader en gezamenlijke e-depot dienstverlening. 

7.3 Samenwerkingsvormen nader verkend 

De gemeenschappelijke regeling 

Deze variant wordt benoemd omdat dit de basis is voor de huidige samenwerking tussen het NA en 

de RHC’s. Een regeling die vooral door decentrale overheden wordt gebruikt om in regio’s 

gemeenschappelijk uitvoering te geven aan zaken om redenen van effectiviteit en/of efficiency.  

 

Nadere analyse van de Wet gemeenschappelijke regelingen leidt tot de constatering dat de regeling 

eigenlijk niet is bedoeld voor samenwerkingen tussen het Rijk en decentrale overheden. Het 

bestuurlijke convenant is dan eerder een geëigend instrument, of de programma-organisatie die de 

laatste jaren op sommige plekken als vehikel (structuur voor samenwerking) wordt gebruikt. 

 

De DSO-variant 

De benodigde samenwerking tussen verschillende overheidslagen voor de Omgevingswet is 

verankerd in bestuurlijke convenanten (bestuursakkoorden). Die convenanten zijn de basis geweest 

voor het uitwerken van een governance die nodig is voor de aan- en besturing van de landelijke 

voorzieningen binnen de DSO. E-depot dienstverlening zoals omschreven in het scenario ‘nationaal e-

depot’ kan gezien worden als een landelijke voorziening ten behoeve van alle overheidsorganisaties, 

ongeacht de vraag of overheidspartijen er nu wel of geen gebruik van maken. De DSO-variant is dus 

een interessante om nader te verkennen. 

 

Die nadere analyse leidt tot de volgende basale inzichten over de DSO: 

• De landelijke voorziening is een publieke voorziening. Alle partijen zijn het met elkaar eens dat 

zo een landelijke voorziening nodig is om – in dit geval – de uitvoering van de Omgevingswet 

te ondersteunen; 

• De stelselhouder eindverantwoordelijke is, en dus ook voor de landelijke voorziening; 
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• Op strategisch, tactisch en operationeel niveau governance-structuren nodig zijn om de 

belangen van alle overheden afdoende te kunnen borgen; 

• Koepels representeren de interbestuurlijke samenwerking. 

 

Deze basale inzichten doen de vraag rijzen of een governance naar de DSO-variant voor e-depot 

dienstverlening vanuit bestuurlijk perspectief haalbaar is. Immers, om te beginnen is er nog geen 

gezamenlijke noodzaak aanwezig om binnen het publieke domein een landelijke e-depot 

dienstverlener te hebben. Ook stelt de stelselverantwoordelijke van overheidsarchieven zich 

nadrukkelijk op het standpunt dat iedere overheidsorganisatie zelf verantwoordelijk is voor de 

uitvoering en naleving ervan. Tot nu toe zijn er vanuit de decentrale overheden nog geen signalen 

ontvangen dat decentrale overheden die verantwoordelijkheid niet zouden kunnen dragen.  

En zoals wij nu kijken naar dit vraagstuk geldt nadrukkelijk dat overheden het eerst met elkaar eerst 

eens moeten zijn over het nut en de noodzaak van een landelijke voorziening voordat het zinvol is om 

nadere uitwerking op te pakken. 

 

Ergo, deze analyse leidt tot het inzicht dat het niet zomaar een ‘gelopen race’ is om tot een landelijke 

c.q. nationale e-depot dienstverlener te komen. Dat velen roepen om een dergelijke landelijke 

voorziening is te begrijpen vanuit het oogpunt van ‘efficiency’. Maar het is onze waarneming dat het 

daarvoor nog aan de vroege kant is, omdat eerst duidelijk en helder moet gaan worden welke taken 

binnen e-depot dienstverlening daadwerkelijk tot het publieke domein moeten behoren. Trouwens, als 

wij bijvoorbeeld kijken hoe het NA haar e-depot dienstverlening heeft ingericht dan zien we dat zij ook 

gebruik maakt van marktpartijen (softwareleverancier, ICT-deskundigheid en ICT-dienstverlening).   

 

De programma-organisatie (NDW, NDFF, IHW) 

Een andere, minder zware en complexe manier om gezamenlijk doelen te realiseren tussen 

overheden vanuit de verschillende bestuurslagen, is het organiseren van een programma. Eigenlijk 

hebben het NA en de RHC’s hier ook ervaring mee want de e-depot ontwikkeling is via het 

programma DTR handen en voeten gegeven, maar dat programma is beëindigd. Nu gaat het om een 

programma met een duurzaam karakter. Voorbeelden hiervan zijn de NDW (Nationale Databank 

Wegverkeersgegevens), het IHW (Informatiehuis Water) en de NDFF (Nationale Databank Flora en 

Fauna). 

Al deze programma’s hebben gemeen dat een van de deelnemende overheidspartijen optreedt als 

gastheerorganisatie, alle betroken actoren via overeenkomsten hun bijdrage in het programma 

hebben verankerd, en een programmaorganisatie is gekozen voor de governance (dus met 

stuurgroep, programmamanager, werkgroepen, etc.). Daarnaast geldt per definitie dat een programma 

eindig is, maar omdat alle betrokken actoren het continue karakter van het programma hoog achten, 

zijn in de genoemde overeenkomsten tevens afspraken vastgelegd over verlenging, waardoor ook 

continuïteit geborgd is. 

7.4 Conclusies 

Voorgaande analyse leidt tot de volgende conclusies: 
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• Het doel van de samenwerking moet scherp en helder zijn. Eerst daarna kunnen verschillende 

vormen van samenwerking worden uitgewerkt; 

• Het opzetten van een landelijke, nationale dienstverleningsorganisatie voor meerdere 

bestuurslagen is complex en ingewikkeld. Een belangrijke voorwaarde is dat alle betrokken 

bestuurslagen het eens moeten zijn over nut en noodzaak; 

• Een programma als samenwerkingsvorm biedt mogelijkheden om de huidige samenwerking 

tussen het NA en de RHC’s op het gebied van e-depot dienstverlening te continueren. Een 

nadeel is dat een programma eindig is, al bestaan er voorbeelden van programma’s waarin de 

continuïteit is geborgd (NDW, IHW).  

 

7.5 Beoordeling 

Voor de beoordeling van de scenario’s geldt globaal dat hoe hoger het niveau van samenwerking is 

en hoe meer partijen er bij zijn betrokken, des te complexer en uitdagender de benodigde governance 

is en des te meer impact de organisatorische veranderingen hebben. 

 

Het scenario met de ambitie om tot een nationaal e-depot te komen is verreweg het meest complex en 

impactvol. Ook het scenario waarin de RHC’s de software van het NA als bruidsschat krijgen, is door 

ons gekwalificeerd als complex.  

 

Het scenario ‘Ieder voor zich’ heeft geen extra organisatorische complexiteit, anders dan de 

bestuurlijke complexiteit waar een gemeenschappelijke regeling (lees: een RHC) sowieso mee te 

maken heeft, en daarmee een score van 5. Het scenario ‘Afspraken’ vereist een gezamenlijke 

organisatie/governance voor het onderhouden en beheren van de afspraken (score 4). 

 

Het scenario ‘Gezamenlijk e-depot voor RHC’s’ schatten wij qua complexiteit ergens tussen enerzijds 

het scenario ‘ieder voor zich’ en anderzijds het scenario ‘nationaal e-depot. De complexiteit zit ‘m dan 

vooral in de mate waarin RHC’s als gemeenschappelijke regelingen door hun besturen de ruimte 

krijgen om gezamenlijk e-depot dienstverlening op te bouwen. 

 

Het scenario ‘Huidige situatie’ schatten wij qua complexiteit op hetzelfde niveau als scenario 3 omdat 

ook nu een goede programma governance voorwaardelijk is. Bij het opzetten van die nieuwe 

governance – indien dit scenario als meest wenselijke uit het nog te lopen vervolgproces naar voren 

komt – kunnen de geleerde lessen uit het afgelopen DTR-programma worden meegenomen. 

 

  
1 2 3 4 5 0 

Ieder voor zich Afspraken Gez. e-depot RHC Bruidsschat voor RHC Nationaal e-depot Huidige situatie 

organisatorisch 5 4 3 1 1 3 
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8. Archieffunctie 

Tijdens het onderzoek kwam de wens naar voren om de scenario’s ook te beschouwen op de 

archieffunctie in den brede. Met andere woorden: in welke mate dragen scenario’s bij aan de 

versterking van de archieffunctie en duurzame toegankelijkheid voor de burger. Twee aspecten zien 

wij als dominant bij de beoordeling van de scenario’s op dit criterium, te weten: (1) brede toegang voor 

gebruikers tot digitale archieven en (2) de mogelijkheid tot doorlevering.  

 

Bij elk scenario speelt ook de volwassenheid van een archiefinstelling in relatie tot e-depot 

dienstverlening (in de rol van opdrachtgever, regisseur, beheerder, adviseur, etc.). Dit aspect maakt 

geen onderdeel uit van deze beoordeling. Dit laat onverlet dat dit aspect zeker een rol zal kunnen 

spelen in het afwegingsproces dat volgt op deze scenario verkenning en iedere actor zichzelf op dit 

punt beoordeelt en verdisconteert in zijn voorkeur.    

 

8.1 Toegang voor gebruikers tot digitale archieven 

In de huidige situatie maken RHC’s gebruik van de e-depot diensten die het NA levert, en vervolgens 

bedienen de RHC’s hun gebruikers11. Die gebruikers kunnen via een geprotocolleerde koppelingen 

(webservice 3 EAD, webservice METS) toegang krijgen tot in het e-depot opgeslagen digitale 

documenten. Deze koppelingen maken onderdeel uit van de vereenvoudigde MARA-architectuur en 

zijn getest in een pilotsituatie met het Gelders Archief. 

 

Wat wij uit de vereenvoudigde MARA-architectuur opmaken is dat RHC’s zelf aan de lat staan om 

voorzieningen aan te schaffen dan wel te ontwikkelen op basis van die genoemde webservices om 

hun gebruikers toegang te verschaffen tot het e-depot. Wij hebben begrepen dat er in ieder geval één 

leverancier op de Nederlandse markt is die via deze webservices toegang biedt tot het e-depot. 

 

De complexiteit die verbonden is aan het toepassen van de webservices maken het echter voor de 

RHC’s niet eenvoudig om hun gebruikers op dit moment adequaat te kunnen bedienen.  Indien RHC’s 

voor een eigen (al dan niet gezamenlijk) e-depot kiezen, zal de toegankelijkheid voor gebruikers tot de 

digitale archieven afhankelijk zijn van wat die betreffende leverancier op dat punt biedt.  

 

8.2 Mogelijkheid tot doorlevering  

In de huidige situatie ervaren de RHC’s het als een handicap dat zij niet in volle omvang hun afnemers 

of toekomstige afnemers met e-depot diensten kunnen faciliteren. De oorzaak van deze handicap ligt 

besloten in het feit dat er een juridische belemmering ligt op doorlevering, die onlosmakelijk 

verbonden is aan het feit dat niet alle klanten van RHC’s ook deelnemer zijn van de 

 
11 In deze context zien wij gebruikers als gebruikers van de e-depot diensten die zij via RHC’s afnemen of aangeboden krijgen, 

dus zowel de burgers als ambtenaren bij zorgdragers. Daarnaast wordt in de MARA onderscheid gemaakt tussen de 
zogenaamde GAF (als tussenlaag) en het e-depot. In dit rapport wordt dit onderscheid niet gemaakt. Dit laat onverlet dat het 
NA aparte toegangsvoorzieningen heeft voor gebruikers van het digitale archief en beheerders van het e-depot.  
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gemeenschappelijke regelingen. En of het nu gaat om archiefvormers als klant dan wel om 

archiefinstellingen maakt in dezen niets uit. Overigens, voor doorlevering aan archiefinstellingen is er 

in de huidige situatie bovendien een bestuurlijke belemmering (de minister staat het niet toe).   

 

Dat doorleveren van e-depotdiensten door RHC’s aan andere archiefinstellingen in de huidige situatie 

niet is toegestaan, is vanuit de ministeriële verantwoordelijkheid beschouwd te begrijpen. Maar ook 

vanuit het belang van de feitelijke dienstverlener (in de huidige situatie het NA) is doorlevering 

ongewenst. Wie sluit dan een contract met wie? Wie betaalt aan wie? Welke dienstverlenings-

afspraken worden dan gemaakt en wie bepaalt de inhoud van de dienstverlening? En meer 

operationeel: Welke beheerders krijgen toegang tot de e-depots? Et cetera.  

 

Als straks de minister is teruggetreden uit de Gemeenschappelijke Regelingen dan vervalt voor RHC’s 

de bestuurlijke belemmering voor doorlevering aan archiefinstellingen, maar de genoemde vragen 

over dienstverlening blijven, ongeacht of de dienstverlener een publieke partij is of een marktpartij. 

Wij beschouwen doorlevering zoals hier bedoeld als ongebruikelijk, maar strikt juridisch beschouwd 

zijn er wel mogelijkheden in het geval de dienstverlener een marktpartij is, mits hierover afspraken (zie 

ook hoofdstuk 4) worden gemaakt en de markt vooraf wordt geïnformeerd over deze wens. 

 

Op grond van deze analyse, en onder het gegeven dat overheden niet kunnen worden verplicht om 

deel te nemen in een gemeenschappelijke regeling, biedt een private e-depot dienstverlener voor 

RHC’s meer armslag (scenario’s 1, 2 en 3). 

In het scenario van een nationaal e-depot geldt dat alle archiefinstellingen gebruik kunnen maken van 

de landelijke voorziening, en kunnen overheden kiezen om dat rechtstreeks te doen dan wel via 

tussenkomst van een archiefinstelling (eigen, regionaal, RHC).   

 

8.3 Beoordeling 

In het scenario ‘Ieder voor zich’ is de digitale toegang tot archieven afhankelijk van wat de leverancier 

op dat punt biedt. In deze situatie zijn er geen voorwaarden of voorzieningen om op termijn te komen 

tot archiefinstelling-overstijgende raadpleging van e-depots; het is ieder voor zich. De 

‘doorleverproblematiek’ vervalt mits bij de aanbesteding (door elke RHC apart) daarover afspraken 

worden gemaakt. Volgens de boordelingssystematiek leidt dit tot een score van 1 punt. 

 

Voor alle overige scenario’s geldt dat er gebruik wordt gemaakt van een afsprakenkader. Zo een 

kader draagt bij aan de toegankelijkheid van digitale archieven voor gebruikers, en daarom krijgen alle 

overige scenario’s vanwege dit aspect 3 punten.  

 

Voor het scenario ‘nationaal e-depot’ en ‘huidige situatie’ geldt bovendien dat alle RHC’s en het NA 

gebruik maken van één technische omgeving, waardoor gemaakte afspraken over toegankelijkheid in 

principe gelijktijdig doorgevoerd kunnen worden. En dit leidt tot een extra toekennen voor deze twee 

scenario’s met twee punten. 
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In het scenario ‘huidige situatie’ is de doorleverproblematiek niet opgelost, en dat leidt tot een aftrek 

van twee punten. 

 

Voorgaande beoordeling leidt tot de volgende scores. 

 

  
1 2 3 4 5 0 

Ieder voor zich Afspraken Gez. e-depot RHC Bruidsschat voor RHC Nationaal e-depot Huidige situatie 

archieffunctie 1 3 3 3 5 3 
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9. Slot 

9.1 Integrale beoordeling 

In hiernavolgende tabel zijn alle scores per criterium bijeengebracht. Dit geeft het volgende overzicht. 

 

  
1 2 3 4 5 0 

Ieder voor zich Afspraken Gez. e-depot RHC Bruidsschat voor RHC Nationaal e-depot Huidige situatie 

juridisch 5 5 5 1 5 3 

financieel 1 1 3 3 3 5 

technisch 5 3  3 1 1 3 

organisatorisch 5 4 3 1 1 3 

archieffunctie 1 3 3 3 5 3 

TOTAAL       

 

Een conclusie vooraf die getrokken kan worden is dat samenwerken op het niveau van ‘afspraken’ 

bijdraagt aan de ontwikkeling van functies en mogelijkheden voor e-depot dienstverlening. Uniforme 

kaders voor toegang tot e-depots dragen bij - tezamen met reeds bestaande afspraken - aan de 

eenvoud waarmee burgers straks e-depots kunnen gaan raadplegen. En samenwerking op dit vlak 

staat los van de te maken keuze voor één van de scenario’s. 

 

In deze verkenning is het scenario ‘afsprakenkader’ beschreven als een scenario waarbij iedere 

archiefinstelling zijn eigen e-depot heeft, maar wel ingericht/gebaseerd op gemeenschappelijke 

afspraken.   

 

De eerste inhoudelijke conclusie is dat een nationaal e-depot vanuit de criteria juridisch en 

archieffunctie te prefereren is boven de andere, maar op de criteria ‘technisch’ en ‘organisatorisch’ 

scoort dit scenario het laagst. Vanwege de organisatorische en technische complexiteit lijkt dit 

scenario meer iets voor de lange termijn. 

 

De tweede conclusie is dat het scenario ‘Bruidsschat voor RHC’ nauwelijks haalbaar lijkt. De 

technische en organisatorische complexiteit van dat scenario is groot. Bovendien zijn kleven er 

juridische belemmeringen aan het scenario.   

 

De scenario’s ‘gezamenlijk e-depot RHC’s’, ‘huidige situatie’ en het scenario ‘afspraken’ ontlopen 

elkaar niet veel en lijken alle drie een voorkeur te genieten boven de andere scenario’s. Overigens, 

het scenario ‘afspraken’ moet in dit geval beschouwd worden als ‘ieder voor zich’ maar wel met een 

gezamenlijk afsprakenkader. Bij een nadere afweging tussen de scenario’s gaat het vooral om het 

toekennen van gewichten aan de criteria. Die afweging is aan alle betrokken partijen.  

 

Daarnaast kan bij de verdere afweging van de scenario’s naar voren komen dat de RHC’s onderling 

verschillende voorkeuren hebben. Het behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden dat bijvoorbeeld 

een deel van de RHC’s uiteindelijk een voorkeur uitspreekt voor voorzetting van de e-depot 



   

pagina 

35/49 28 juli 2020 Scenario verkenning 

 

dienstverlening vanuit het NA (scenario 6) terwijl een ander deel liever zelf of gezamenlijk (zonder het 

NA) stappen gaan zetten (scenario’s 2 en 3).  

 

 

9.2 Verbinding met andere archiefinstellingen 

Tijdens het onderzoek is ook verkend wat vanuit het bredere archiefveld wenselijk is. Ook daar is naar 

voren gekomen dat de gedachte van een nationaal e-depot wenselijk is, en misschien wel eerder 

realiseerbaar wanneer vooral en eerst gefocust wordt op een voorziening voor decentrale overheden.  

 

Verder is naar voren gekomen dat gezamenlijk werken aan kaders wenselijk is. Gedacht wordt aan 

uniforme webservices voor toegang tot e-depots, generieke services voor preservering en services 

voor metadatering. Juist vanuit de gedachte dat op termijn ook digitale informatie duurzaam aan de 

bron beheerd gaat worden, zorgt ervoor dat behoefte aan dergelijke services zullen ontstaan.   
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Bijlage A Beschrijving en toetsing scenario’s 

In deze bijlage worden de zes verkende scenario’s beschreven en getoetst aan de hand van een aantal 

aspecten/invalshoeken.  

A. 1 Ieder voor zich 

Beschrijving  

Impact De bestaande samenwerking tussen NA en RHC’s inzake e-depot dienstverlening wordt 

losgelaten. Iedere archiefinstelling gaat op zoek naar een oplossing die het beste past bij zijn 

behoefte, kiest daarbij het tempo dat het beste bij hem past en investeert op basis van een 

businesscase die aansluit op zijn situatie. 

Samenwerking Op het gebied van e-depot dienstverlening is er geen samenwerking. 

Diensten Ieder voor zich. 

Verantwoordelijk-

heden 

Alle partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en daar verandert niets aan. 

 

Uitwisseling 

kennis 

Louter beredeneerd vanuit e-depot dienstverlening zal de uitwisseling van kennis reduceren 

tot nihil. Daar tegenover staat dat archiefinstellingen langs verschillende wegen toch al aan 

kennisuitwisseling doen, en daar niet noodgedwongen een samenwerkingsverband inzake e-

depotdienstverlening voor nodig hebben (denk aan KIA, NDE, KVAN/Brain). 

Architectuur n.v.t. 

Hergebruik n.v.t. 

Succesfactoren Dit scenario houdt in dat iedere RHC teruggeworpen wordt op zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Om in dit verband te spreken van succesfactoren is wat overdreven. Wat wel een 

aandachtspunt bij de afweging van alle beschreven scenario’s is of RHC’s in staat zijn om die 

verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin er straks 

nog maar één deelnemer is in de gemeenschappelijke regeling van een RHC met als gevolg 

dat diens continuïteit daarmee in gevaar is. In welke mate dit risico meegenomen gaat worden 

in de afweging van de scenario’s is aan de betroken stakeholders. 

Uitgangspunten Indien voor dit scenario wordt gekozen dan is tegelijkertijd eventuele ‘verbreding’ naar andere 

archiefinstellingen niet relevant. 

 
 

Toetsing  

Juridisch Vanuit juridisch perspectief geen beletsels of uitdagingen. Iedere partij gaat zelf aan de 

slag met het organiseren van e-depot voorzieningen. 

Financieel Misschien is dit scenario vanuit financieel oogpunt, zeker in de fase waarin 

archiefinstellingen nog aan het begin van het proces staan om uitvoering te geven aan 

archieftaken inzake digitale informatie, aantrekkelijk. Partijen kunnen hun eigen tempo 

kiezen, kunnen zelf hun groei-inschattingen bepalen, kunnen met hun voorzieningen 
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aansluiten op behoeften die per regio verschillen, etc. Daarnaast geldt dat samenwerken 

nooit ‘gratis’ is. Ook dat vergt een investering van iedere deelnemer.  

Dit laat onverlet dat de situatie over een aantal jaren, wanneer e-depot dienstverlening 

meer en meer gemeengoed is geworden, in financieel opzicht kan veranderen in het 

voordeel van een gezamenlijke e-depot dienstverlener en ‘Ieder voor zich’ toch minder 

aantrekkelijk is in financieel opzicht dan aanvankelijk gedacht. 

Technisch N.v.t. 

Organisatorisch Behoudens de opmerking dat iedere RHC in de nieuwe situatie de verantwoordelijkheid 

moet kunnen nemen als het rijk uit de gemeenschappelijke regelingen is gestapt, zijn er 

geen organisatorische consequenties. 

Archieffunctie Iedere archiefinstelling realiseert de dienstverlening die voor hem passend is.  
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A. 2 Afsprakenkader 

Beschrijving  

Impact RHC’s en het NA geven hiermee aan dat zij hun e-depot dienstverlening vanuit een 

gezamenlijk afsprakenkader willen ontwikkelen en zij herijken hiertoe het inmiddels 

beschikbare vastgestelde afsprakenkader dat met dit scenario verder onderhouden en 

uitgevoerd zal worden. Dit scenario kan gezien worden als een aanvulling/logisch 

vervolg op het ‘Ieder voor zich’ scenario.  

 

De impact van dit scenario is dat toonaangevende (publieke) archiefinstellingen de 

ambitie willen vasthouden, en blijven streven om de raadpleegbaarheid van 

verschillende e-depotvoorzieningen zo optimaal als mogelijk te laten zijn vanuit het 

perspectief van de gebruiker met eenvoudige zoek & vind applicaties en 

archiefinstelling-overstijgende toegang tot e-depots.  

De ‘omvang’ van het afsprakenkader is afhankelijk hoe ver partijen willen gaan.  

Samenwerking De RHC’s en het NA besluiten om voor deze samenwerking een structuur in te richten 

waarbij het niet uit maakt of het rijk wel/geen deelnemer is in de gemeenschappelijke 

regelingen. En indien andere archiefinstellingen willen aansluiten, dan zou dat in 

principe mogelijk moeten zijn.  

Diensten Er hoeven geen concrete diensten geleverd te worden. Wat wel aan de orde is dat 

ergens het beheer, onderhoud en communicatie over het afsprakenkader moet zijn 

belegd. Dit kan op vele verschillende manieren gedaan worden. Een optie hierin zou 

kunnen zijn dat het Nationaal Archief hierin een rol gaat vervullen.    

Verantwoordelijk- 

heden 

Alle deelnemers die zeggen het afsprakenkader te omarmen, spreken ook uit dat zij het 

afsprakenkader actief zullen naleven. Qua governance leidt dit tot het moeten hebben 

van een besluitvormings-gremium waarin alle deelnemende partijen een stem hebben. 

Zolang er nog geen andere deelnemers zijn in deze samenwerking anders dan het NA 

en de RHC’s, zou het bestaande convent hierin een rol kunnen spelen.  

 

Indien deelnemende partijen ook gebruik (willen) maken van eventueel andere kaders, 

dan dient voorafgaand goed onderzocht te worden of dat eventuele ‘conflicten’ oplevert. 

Compliance aan het afsprakenkader is voorwaardelijk.  

Uitwisseling kennis Via de benodigde organisatie van het afsprakenkader vindt uitwisseling van kennis 

plaats. De kennis vertaalt zich in concrete afspraken hoe archiefinstellingen de 

toegankelijkheid van hun e-depotvoorzieningen kunnen optimaliseren. De RHC’s kunnen 

ervoor kiezen expertise in clusters te verdelen over de RHC’s zodat zij complementair 

aan kennisontwikkeling kunnen doen. 

Architectuur n.v.t. 

Hergebruik n.v.t. 
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Succesfactoren 1. Het afsprakenkader dient voldoende ‘praktijk-proof’ te zijn en aan te sluiten op de 

vigerende mogelijkheden van de ‘techniek’; wel met uitdagingen maar niet te ver 

vooruit op de mogelijkheden. 

2. Een afgewogen governance opdat alle deelnemers invloed hebben op het 

afsprakenkader en zij de impact van genomen besluiten kunnen en willen dragen. 

Uitgangspunten Gezamenlijkheid is wenselijk, want hoe meer partijen die de afspraken omarmen, hoe 

groter het beoogde effect voor de burger (op termijn). Echter het hebben van een 

gezamenlijk afsprakenkader werkt alleen als alle deelnemende partijen zich eraan 

houden. 

Een generiek afsprakenkader biedt in potentie ruimte voor andere archiefinstellingen om 

te participeren. 

 

Voor de onderlinge vergelijking van de scenario’s wordt dit scenario beschouwd als 

logisch volgend op ‘Ieder voor zich’. Bij de toetsing wordt daarom uitgegaan van een 

situatie dat iedere archiefinstelling een eigen e-depot dienst heeft, die verrijkt wordt met 

gemeenschappelijke afspraken om convergentie van e-depotfuncties te bevorderen. 

Overigens, dit laat onverlet dat gezamenlijk werken aan een afsprakenkader ook in de 

andere scenario’s van toegevoegde waarde is (scenario 4) of zelfs noodzakelijk 

(scenario’s 5 en 6).   

 

Toetsing  

Juridisch Het is aan te bevelen dat de RHC’s en het NA een formele samenwerkingsovereenkomst 

opstellen, bijvoorbeeld in de vorm van een convenant. 

Financieel Er is sprake van beperkte kosten voor deelname aan werkgroepen en onderlinge 

kennisuitwisseling. Maar wel zijn er kosten te maken voor beheer en onderhoud van de 

afspraken alsook communicatie (uitleg, promotie) over de afspraken. 

Technisch Iedere deelnemer in deze samenwerking is verantwoordelijk voor de naleving ervan. Dit 

kan ook inhouden dat elke deelnemer zijn leverancier van e-depot diensten hierop zal 

moeten aanspreken, eventueel technische aanpassingen worden gerealiseerd en/of bij 

de aanbesteding rekening wordt gehouden met de technische eisen van het 

afsprakenkader. 

Organisatorisch De archiefinstellingen die deelnemen zouden kunnen overwegen om ook marktpartijen uit 

te nodigen en deel te laten nemen. Dan ontstaat al in vroegtijdig stadium de dialoog 

tussen enerzijds de ‘behoeften’ vanuit de publieke sector en anderzijds de 

‘mogelijkheden’ vanuit de markt.  

Afhankelijk van hoe archiefinstellingen een afsprakenkader kader willen neerzetten zou 

overwogen kunnen worden om gebruik te maken van bijvoorbeeld opgebouwde expertise 

aangaande standaardisatie traject bij bijvoorbeeld NDE. 

Archieffunctie Een afsprakenkader draagt bij aan de convergentie en consistente doorontwikkeling van 

e-depot dienstverlening.   

  



   

pagina 

40/49 28 juli 2020 Scenario verkenning 

 

A. 3 Gezamenlijk e-depot RHC’s 

 

Beschrijving  

Impact In dit scenario maken de RHC’s gezamenlijk gebruik van één e-depot dienstverlener 

die zij gezamenlijk vanuit de markt hebben geselecteerd via een aanbestedingstraject.  

De impact van dit scenario is dat de e-depot dienstverlening voor de RHC’s vanuit het 

NA wordt afgebouwd, dat RHC’s zelf een marktpartij selecteren en daardoor meer 

speelruimte krijgen voor wat betreft de wens om ook voor andere lokale overheden als 

dienstverlener op te treden.  

Gedurende de gehele exploitatie-periode waarin die marktpartij de diensten levert, 

zullen de RHC’s gezamenlijk opdrachtgever zijn. Daarvoor is dan een gezamenlijke 

governance nodig waarin wordt vastgelegd wie namens allen optreedt als 

aanspreekpunt, wie de contacten onderhoudt met de leverancier en hoe tussen de 

RHC’s de ervaringen met de leverancier gedeeld worden en teruggekoppeld naar de 

leverancier. Ook zullen de RHC’s gaan participeren in een gebruikersgroep overleg 

(wat de meeste leveranciers hebben om voeling te houden met de behoeften van de 

afnemers van hun producten/diensten).  

Samenwerking De samenwerking concentreert zich tussen de RHC’s; de samenwerking met het NA 

op dit onderwerp neemt af. 

In welke mate een samenwerking als deze eenvoudig uit te breiden is naar andere 

deelnemende partijen (bijvoorbeeld andere decentrale overheden die zich willen 

aansluiten), is enerzijds afhankelijk van wat bij de aanbesteding is aangegeven, en wat 

vervolgens contractueel is uitgewerkt.  

Diensten Er komt speelruimte voor RHC’s om ‘doorlevering’ mogelijk te maken, onder de 

voorwaarde dat de optie vooraf is kenbaar gemaakt en daartoe contractueel afspraken 

zijn gemaakt.  

Verantwoordelijk- 

heden 

De verantwoordelijkheden voor RHC’s op hun archieftaken blijft onveranderd. Een 

dienstverlener neemt die niet over. Wel neemt de dienstverlener verantwoordelijkheid 

voor het dagelijks beschikbaar zijn van het e-depot en het foutloos functioneren ervan. 

Dit laatste onder de voorwaarde dat een archiefinstelling verantwoordelijk blijft voor de 

inhoudelijke kant van het beheren van e-depots. 

Uitwisseling kennis Kennisuitwisseling vindt vooral plaats tussen de RHC’s onderling en eventueel partijen 

die aansluiten op deze ontwikkeling. 

Architectuur De RHC’s volgen de ontwikkelingen en architectuurkeuzes van de leverancier. In 

welke mate de facto standaarden en architectuur aansluiten op bijvoorbeeld de MARA 

is aan de leverancier. Bij de aanbesteding zou hierover een eis kunnen worden 

opgenomen. 

Hergebruik Geen sprake van hergebruik. 
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Succesfactoren De mate waarin de oplossing van de leverancier aansluit op het afsprakenkader zoals 

dat is vastgesteld door de RHC’s en het NA. Dit kan ook een kritiek punt zijn als er 

maar één marktpartij is die eraan voldoet, dan is er in zekere mate sprake van een 

‘vendor lock-in’. 

Uitgangspunten Er is een soort van ‘trade off’. Hoe meer partijen kiezen voor een gezamenlijke 

dienstverlener met generieke e-depot diensten, hoe groter de voordelen. Daar 

tegenover staat dat specifieke behoeften minder goed kunnen worden gefaciliteerd. 

Andersom: hoe meer partijen voor een ‘eigen’ dienstverlener kiezen, hoe minder 

schaalvoordelen, maar wel hoe beter de specifieke behoeften worden gefaciliteerd. 

 

Toetsing  

Juridisch Op basis van uitgevoerd juridisch onderzoek is de kans van slagen als laag ingeschat 

wanneer de RHC in dit scenario zouden willen kiezen voor een gezamenlijke e-depot 

dienstverlener in het publieke domein. Het probleem van ‘doorleveren’ blijft dan bestaan. 

Alleen bij uitzondering zouden RHC’s dan ook de e-depot diensten kunnen ‘doorleveren’ 

aan partijen die geen deelnemer zijn in de gemeenschappelijke regeling.  

 

Wij denken dat dit scenario wel kans van slagen heeft als via een aanbesteding gezocht 

wordt naar een marktpartij (en de wens van doorleveren daarin wordt opgenomen). 

Financieel De kosten voor het neerzetten van een gezamenlijke e-depot dienstverlener, te selecteren 

vanuit de markt, komen sterk overeen met de kosten die iedere RHC voor zich zou moeten 

maken als ieder RHC voor zich de markt op moet gaan. Een voordeel van gezamenlijkheid 

leidt ongetwijfeld tot een meer aantrekkelijke aanbieding met daardoor lagere kosten per 

jaar per RHC. Maar daar tegenover staat het risico van een ‘vendor lock-in’. 

Technisch RHC’s dienen hun collectiebeheersystemen op gestandaardiseerde wijze aan te sluiten op 

de geselecteerde e-depot voorziening. Ook zal aandacht besteed moeten worden aan de 

informatieveiligheid, maar het verplicht moeten gebruiken van een Digikoppeling vervalt 

met dit scenario. 

Organisatorisch Wat qua organisatie van belang is, is dat de RHC’s gezamenlijk hun opdrachtgeverschap 

gaan organiseren. Dat kan op verschillende manieren handen en voeten gegeven worden. 

Uitwerking hiervan is pas aan de orde als dit scenario een serieuze kanshebber blijkt. 

Archieffunctie De impact op de archieffunctie van RHC’s hoeft zeker niet nadelig te zijn. Immers, als 

opdrachtgever bepalen zij zelf waar de e-depotdienstverlening aan moet voldoen. Het 

kunnen bedienen van afnemers, niet zijnde deelnemers in de gemeenschappelijke 

regeling, behoort dan tot de mogelijkheden, mits daartoe afspraken gemaakt met de 

aangetrokken leverancier. Wat als een gemis kan worden gezien is het feit dat het NA op 

wat grote afstand komt, maar dat kan opgevangen worden door samenwerking op het 

afsprakenkader (wat een optie is) en kennisdeling/afstemming die sowieso blijft vanwege 

de taken die RHC’s in opdracht van het rijk blijven uitvoeren. 
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A. 4 Bruidsschat voor RHC’s 

 

Beschrijving  

Impact In dit scenario richten de RHC’s een gezamenlijke e-depot voorziening in waarbij de e-

depot software is gebaseerd op de e-depot software van het NA die als bruidsschat is 

aangeboden.  

Puur theoretisch beschouwd zouden de RHC’s zelf een eigen e-depot dienstverlener 

kunnen opzetten en ontwikkelen binnen het publieke domein, maar deze optie achten wij 

onrealistisch. In plaats daarvan zal een marktpartij gezocht worden die in opdracht van de 

RHC’s de e-depot diensten gaat leveren en de verkregen e-depot software zal beheren 

en onderhouden. 

Een voorwaarde om dit scenario mogelijk te maken is dat de huidige e-depot software 

van het NA inclusief de achterliggende standaard programmatuur van Preservica op een 

beheerbare wijze overgedragen zal moeten worden.  

Verder heeft dit scenario als impact dat de dienstverlening aan de RHC’s inzake e-depots 

vanuit het NA wordt afgebouwd, en de RHC’s als opdrachtgeverscollectief zullen 

optreden naar de te selecteren marktpartij. 

Samenwerking RHC’s zullen in dit scenario gezamenlijk hun onderlinge samenwerking gaan organiseren. 

Op welke wijze de RHC’s dit gaan doen is aan hen. 

Diensten Qua dienstverlening verschilt dit scenario niet veel van de huidige situatie, behoudens dat 

de feitelijke e-depot dienstverlening door een andere partij wordt gefaciliteerd. De aard 

van de dienstverlening is – zo veronderstellen wij – dan nog steeds sterk gericht op 

gemeenschappelijke hosting, duurzame opslag van digitale informatie inclusief het 

beschikbaar hebben van software voor preservering en het onderhouden van de 

benodigde koppelingen met de collectie beheersystemen alsook het raadplegen van e-

depots. 

Verantwoordelijk- 

heden 

De RHC’s zijn in dit scenario opdrachtgever voor de partij die voor hen de e-depot 

diensten verzorgt. Een gezamenlijk opdrachtgeverschap is daarbij onontbeerlijk. 

Het is voorstelbaar dat meerdere archiefinstellingen gebruik zouden willen maken van 

een alsdan aanwezige e-depot dienstverlener. Wat dat betekent voor de 

verantwoordelijkheden zal dan van geval tot geval beoordeeld moeten worden. 

Uitwisseling kennis De kennisuitwisseling concentreert zich op de e-depot dienstverlening van de 

gezamenlijk geselecteerde leverancier en het daarbij onderhouden van de ‘eigen’ e-depot 

software.  

Architectuur Het ligt voor de hand dat de RHC’s qua architectuur voortbouwen op de kaders die in de 

MARA zijn vastgesteld en basis zijn geweest voor de software die door het NA is 

ontwikkeld en nu als bruidsschat wordt verkregen.  

Hergebruik Hergebruik is aan de orde. Er ontstaan nu wel twee plekken waar de oorspronkelijke e-

depot software doorontwikkeld wordt, namelijk bij het NA en bij de RHC’s. 

Succesfactoren 1. De RHC’s organiseren het gezamenlijk opdrachtgeverschap. 
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2. De e-depot dienstverlening betrekken via een marktpartij 

3. Preservica moet akkoord gaan. 

Uitgangspunten Een belangrijk uitgangspunt is dat de e-depot software ‘losgeweekt’ kan worden van de 

technische omgeving waar het nu op is geïnstalleerd. Doorgaans is dit mogelijk, maar 

gelet op de verwevenheid in dit geval van maatwerk programmatuur en standaard 

software, schatten wij de complexiteit van het ‘losweken’ als hoog in. 

 

Toetsing  

Juridisch Gelet op de ontstaansgeschiedenis van het huidige product waar het NA haar e-depot 

mee heeft gerealiseerd, is de vraag gerechtvaardigd of marktpartijen dit scenario als een 

aantrekkelijk traject ziet om in te stappen. Te meer omdat het beheer van de software 

betekent dat er een afhankelijkheid ontstaat met een andere marktpartij (Preservica). 

Dit feit zou bij eventuele aanbesteding tot complicaties kunnen leiden. Andere 

marktpartijen dan Preservica zouden zich buitengesloten kunnen achten om deel te 

nemen, en kunnen de aanbesteding aanvechten vanwege ernstige marktverstoring. 

De optie dat RHC’s separaat het software-onderhoud en de hosting-diensten 

aanbesteden zien wij niet als realistisch. Bovendien ontstaat er dan een extra e-depot 

dienstverlener in het publieke domein, waarmee het ‘doorleverprobleem’ aanwezig blijft. 

Financieel Er zijn forse investeringen nodig om dit scenario mogelijk te maken. Ten eerste zal de 

software losgeweekt moeten worden vanuit de NA-omgeving en daarna zodanig 

overgedragen moeten worden dat een andere partij het beheer kan doen. 

 

Daarnaast vergt dit scenario dat er een marktpartij zal opstaan die bereid is om met de 

software een nieuwe e-depot dienstverlening op te bouwen. Immers, in de markt is er nog 

geen partij die e-depot diensten aanbiedt op basis van de NA-software. Als er al een 

partij geïnteresseerd is, dan zal die daarvoor de nodige kosten in rekening brengen. Een 

goedkope oplossing zal het zeker niet worden. 

 

Ten slotte blijft de programmatuur eigendoom van de RHC’s en zijn zij dan ook 

verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van die software, wat ook weer kosten met 

zich meebrengt. 

Technisch Het onderhouden van maatwerksoftware in combinatie met een ‘markt’ softwarepakket is 

per definitie complex. Immers, de leverancier van het pakket ontwikkelt door, aan het 

maatwerk wordt ook doorontwikkeld, en beide moeten samen blijven functioneren. Dit 

vergt de nodige inspanningen.  

Organisatorisch Het treffen van passende afspraken over governance en financiering is complex. Zowel 

naar de deelnemende archiefinstellingen toe als ook softwareleverancier die in opdracht 

van de RHC’s de software beheert en onderhoudt. 

Archieffunctie Er ontstaat als het ware een nieuwe publieke e-depot dienstverlener en het probleem van 

doorleveren blijft. 
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A. 5 Nationale e-depot service organisatie 

 

Beschrijving  

Impact In dit scenario wordt de intern opgebouwde e-depot dienstverlening van het NA 

ondergebracht in een ‘shared service organisatie’ (SSO) in het publieke domein. Dit kan 

een bestaande SSO zijn of een nieuw SSO specifiek voor e-depot dienstverlening. Deze 

SSO zal in eerste instantie diensten aanbieden aan het NA en RHC’s met in potentie 

uitbreiding naar de gehele overheid. Dit scenario heeft vooral en eerst impact op het NA. 

Voor de RHC’s maakt het feitelijk niet zo veel verschil, of de dienst nu wordt geleverd 

door het NA of een ‘shared service organisatie’.  

Deze variant biedt de mogelijkheid dat (op termijn) ook andere decentrale 

overheidspartijen, niet zijnde RHC’s, gebruik kunnen gaan maken van die nationale e-

depot dienstverlener (niet verplicht maar op basis van vrijwilligheid). De impact daarvan is 

voor elk van de deelnemende partijen verschillend, maar vereist wel een zeer goed 

uitgewerkte interbestuurlijke governance. 

Samenwerking Dit scenario betekent voor de samenwerking tussen het NA en de RHC’s dat het NA niet 

meer opdrachtgever en dienstverlener tegelijk hoeft te zijn. Het onderbrengen van het e-

depot bij een aparte dienstverlener zorgt ervoor dat er een duidelijke rolverdeling is 

tussen opdrachtgever/gebruikersraad en dienstverlener. 

Diensten Het nationaal e-depot levert diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten zoals die nu 

door het NA worden geboden aan de RHC’s. Daarbij gaat het om ‘hosting’, duurzame 

opslag van digitale informatie, preservering en het onderhouden van de benodigde 

koppelvlakken inclusief het borgen van afdoende beveiliging van de digitale informatie. 

Daarnaast zal het nationaal e-depot ook moeten voorzien in een service desk voor 

archiefinstellingen. Vooralsnog, zo veronderstellen wij, blijft de klantondersteuning naar 

burger toe verlopen via elk van de archiefinstellingen. 

Verantwoordelijk- 

heden 

Er is een aantal complicaties verbonden een nationaal e-depot. Ten eerste hoe zet je een 

interbestuurlijke dienstverlener neer zonder vorm van verplichting. Welke governance 

past hierbij? Ten tweede domineert zo een nationale dienstverlener vanaf de start de 

markt van ‘e-depots’. Hoe dan nog effectief gebruik gemaakt kan worden van innovatie 

vanuit de markt is ingewikkeld.  

En wat als er gekozen wordt voor een verplicht gebruik van een e-depot? Dan zal 

gelijktijdig druk op de rol van de stelselverantwoordelijke ontstaan die zich nu nog op het 

standpunt stelt dat iedere entiteit binnen het openbaar bestuur verantwoordelijk is voor de 

inrichting van zijn archieffunctie.  

Uitwisseling kennis Het nationaal e-depot, als de keuze op dit scenario valt, zal vanzelf een belangrijke rol 

gaan spelen bij de uitwisseling van kennis. 

Architectuur Met een nationaal e-depot lijkt de toegankelijkheid voor burgers van in de e-depots 

opgeslagen informatie optimaal geborgd. Immers, met een nationale voorziening is het 

aannemelijk te veronderstellen dat archiefinstellingen die gebruik willen maken van e-
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depot voorzieningen vooral en eerst de mogelijkheden van dat nationale depot zullen 

verkennen. Dit laat onverlet de diversiteit aan instrumenten die door de tijd gaan ontstaan 

als gevolg van de noodzaak om bepaalde digitale informatie aan de bron duurzaam te 

willen borgen. Daarmee blijven er verschillende toegangsvoorzieningen nodig om alle 

duurzame digitale overheidsinformatie toegankelijk te maken voor de burger. Ergo, een 

nationaal e-depot alleen zal niet de oplossing zijn voor de ‘one-stop-shop’ gedachte. 

Hergebruik De e-depot dienstverlening die nu door het NA wordt geboden kan grotendeels worden 

hergebruikt. 

Succesfactoren 1. Het vinden van een governance voor een publieke dienstverlener zonder verplichte 

nering van overheden op alle bestuurslagen. 

2. Het vinden van een governance om innovatie vanuit de markt te stimuleren. 

Uitgangspunten Juist dit scenario gaat uit van ‘maximale’ verbreding. De ambitie van dit scenario is dat er 

een nationaal e-depot verrijst. Het spreekt voor zich dat bij de opzet en inrichting ervan 

rekening zal worden gehouden met deelname van partijen uit verschillende 

bestuurslagen (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen). 

 
 

Toetsing  

Juridisch Op zichzelf staat het de overheid vrij om gezamenlijk te besluiten een publieke shared 

service organisatie voor e-depotvoorzieningen neer te zetten. Dat het nogal wat 

hoofdbrekens kost om daarvoor een passende governance te construeren is een 

gegeven, maar juridisch is het niet onhaalbaar. Gezien het feit dat dit geen makkelijke 

exercitie zal zijn, is het begrijpelijk om pas tot deze keuze over te gaan als men er zeker 

van is dat de ambitie interbestuurlijk breed gedragen wordt. 

   

Dat het realiseren van een nationaal e-depot impact heeft op de markt van e-depot 

dienstverleners zoals we die nu in Nederland kennen is wat ons betreft een logische 

consequentie.  

Financieel Het neerzetten en vervolgens exploiteren van een nationaal e-depot is kostbaar. Het 

moet gezien worden als een forse uitbreiding en professionaliseringsslag van de huidige 

afdeling binnen het NA die e-depot diensten verzorgt. Dit is geen diskwalificatie naar die 

huidige afdeling, maar een feitelijk gevolg van de toenemende eisen die gesteld gaan 

worden aan een dienstverleningsorganisatie met die omvang.   

Technisch De nationale e-depot dienstverlener zal rekening moeten houden met de belangen van 

verschillende opdrachtgevers die mogelijk divergerende functionele en technische 

wensen hebben. Dit zorgt voor extra complexiteit in functionaliteit en koppelvlakken. Dit is 

alleen te beheersen door strakke afspraken en grote terughoudendheid met betrekking 

tot functionele wensen. 

Organisatorisch Voor de aansturing van het nationaal e-depot zal een governance moeten worden 

uitgedacht waarin alle bestuurslagen zijn vertegenwoordigd. De gebruikers (lees alle 
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deelnemende archiefinstellingen) zouden bijvoorbeeld door deelname in een 

gebruikersraad hun invloed kunnen uitoefenen. 

Een stevige uitdaging die vanwege het combineren van interbestuurlijk governance 

enerzijds en vrijwillige deelname anderzijds, meer complex lijkt dan de governance voor 

de DSO (Omgevingswet). 

Archieffunctie Archiefinstellingen worden optimaal ontzorgd. Er komt een nationale e-depot 

dienstverlener waar niet alleen archiefinstellingen maar ook de archiefvormers direct klant 

van zouden kunnen worden. 

 

Deze ontwikkeling zet een dominante stempel op de Nederlandse markt van e-depot 

diensten. De innovatie wordt compleet naar het overheidsdomein getrokken. 
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A. 6 Huidige situatie 

 

Beschrijving  

Impact In dit scenario wordt de huidige samenwerking tussen het NA en de RHC’s inzake de e-

depot dienstverlening voortgezet. De feitelijke impact van dit scenario is beperkt, maar 

omdat het programma DTR inmiddels is beëindigd zal een nieuw programma gestart 

moeten worden. Dit biedt ruimte aan de partijen om de governance opnieuw in te richten, 

mede op basis van de behoeften en wensen alsook de geleerde lessen uit het 

programma DTR.  

Samenwerking Dit scenario betekent voor de samenwerking tussen het NA en de RHC’s dat de rol van 

het NA tweeledig is. Enerzijds wordt het NA samen met de RHC’s opdrachtgever voor het 

programma. Anderzijds zal het NA optreden als opdrachtnemer voor de realisatie en 

exploitatie van de e-depotdienstverlening.   

Diensten In grote lijnen blijft de dienstverlening vanuit het NA zoals die was. De problematiek die 

de RHC’s ervaren met het niet kunnen doorleveren van e-depot diensten aan niet-

deelnemende partijen in hun gemeenschappelijke regeling blijft bestaan. 

Verantwoordelijk- 

heden 

In de nog uit te werken governance voor het programma zullen de verantwoordelijkheden 

helder beschreven moeten worden. Het spreekt voor zich dat de geleerde lessen uit het 

DTR-programma daarbij worden meegenomen. 

Uitwisseling kennis Met dit scenario is uitwisseling van kennis in principe geborgd. Via de werkzaamheden in 

het programma en de afstemming zal kennisuitwisseling gerealiseerd worden, naast de 

andere mogelijkheden die benut worden voor kennisdeling.  

Architectuur Het spreekt voor zich dat in dit geval de MARA  zoals vastgesteld door partijen een 

belangrijk afsprakenkader blijft.   

Hergebruik Er is sprake van voortzetting, dus het gebruik wordt gecontinueerd. 

Succesfactoren 1. Zo mogelijk doen alle RHC’s mee! 

2. Het NA en de RHC’s richten een effectief programma in waarin de belangen van 

beide goed zijn verankerd in de governance 

3. Partijen zijn gedurende de uitvoering van het programma rolvast. 

Uitgangspunten RHC’s beseffen dat met voortzetting van de huidige situatie er vanuit juridisch perspectief 

geen mogelijkheden te vinden zijn om het probleem van doorleveren op te lossen, anders 

dan dat afnemers ook deelnemers moeten worden in de gemeenschappelijke regeling 

(wat bestuurlijk gezien ingewikkeld en complex is). 

 
 

Toetsing  

Juridisch Ook als het rijk uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s is teruggetreden, 

kunnen het NA en de RHC’s besluiten om gezamenlijk een programma te starten (c.q. 

voort te zetten). Op dat punt is er geen belemmering. 
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Wat wel een belemmerende factor is dat er in deze situatie sprake is van publieke-

publieke dienstverlening, die aan regels is gebonden met als gevolg dat het voor RHC’s 

alleen in uitzonderingssituaties mogelijk zal zijn om de diensten door te leveren die zij 

afneemt van het NA. 

Financieel De financiële consequenties voor dit scenario zijn voor alle betrokken partijen bekend. 

Technisch De RHC’s zullen zich moeten conformeren aan de afspraken zoals vastgelegd in de 

MARA. De benodigde koppelingen tussen een voorziening aan de zijde van de RHC en 

het e-depot van het NA zijn beproef tijdens de pilot en functioneren.  

Punt van aandacht is het administratieve proces wat de RHC’s moeten doorlopen om een 

Digikoppeling (digitaal certificaat) te verkrijgen. 

Organisatorisch Zoals eerdergenoemd kunnen de partijen met elkaar besluiten om een programma te 

(her-)starten waarin het verder ontwikkelen en gebruiken van een gezamenlijk e-depot 

centraal staat.  

Een aandachtspunt is de governance van het programma en de doorwerking daarvan op 

de doorontwikkeling en dienstverlening van de e-depot dienstverlening. De geleerde 

lessen vanuit het programma DTR kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

Een optie zou kunnen zijn om het ministerie van OCW de rol van programma manager te 

geven, zodat het NA haar twee rollen (die van opdrachtgever en die van opdrachtnemer) 

kan scheiden, de opdrachtgeversbelangen expliciet zijn en mogelijke beelden over 

verstrengeling van belangen worden voorkomen door de besluitvormingsprocedures van 

het programma. 

Archieffunctie RHC’s worden ontzorgd, maar de uitdaging/het probleem van doorlevering blijft. 
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Bijlage B Lijst van geraadpleegde documenten 

# Documentnaam Versie Datum 

1 Aanbiedingsbrief ‘Visie op hoofdlijnen van 

de RHC’s’ 

n.v.t. 28-2-2019 

2 De visie op hoofdlijnen van de RHC’s – 

Eenheid in verscheidenheid: de RHC’s als 

ruggengraat van het archiefbestel 

1 28-2-2019 

3 Handreiking Wet Markt en Overheid   

4 Praatpapier: Dienstverlening rond e-depot 

Nationaal Archief voor verschillende 

doelgroepen 

Conceptversie 23-11-2017 

5 Producten- en dienstencatalogus Digitale 

Archiefdiensten Nationaal Archief 

v.1.5 17-12-2019 

6 MARA  1.0_1  

7 MARA – Visualisaties   

8 Marktverkenning e-depots in relatie tot 

Common Ground 

  

9 Bijlage 1 Use cases demo VNG 

marktconsultatie 

  

10 Bijlage 2 Vragen VNG marktconsultatie   

11 PwC Rapportage DTR Herijking 2015   

12 Handleiding aansluiten op de toegangsketen 

Born Digital en Gedigitaliseerd openbaar 

voor de RHC’s  

  

13 DTR 2019 Herijking Concept v 1.3  
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