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Onderstaand treft u de beantwoording aan van de technische vragen D66 m.b.t. Historisch Centrum 
Limburg. 
 
Raadsvoorstel  
  

1. Op pagina 4 staat “Daarnaast starten we bestuurlijke trajecten op met de diverse DVO-
partners in het kader van mogelijke toetreding in 2023.”  
 
Vraag: Over welke mogelijke toetreding gaat dit? De DVO-partners zijn namelijk toch al 
toegetreden tot de GR? Gaat dit om andere DVO-partners dan die genoemd worden in het 
jaarverslag 2020?  
 
Antwoord: 
De deelnemers in de GR HCL zijn het Rijk, de gemeente Maastricht en de gemeente 
Heerlen. De DVO-partners die worden genoemd in het jaarverslag 2020 zijn niet toegetreden 
tot de GR, maar hebben inzake archiefdienstverlening (toezicht/advies en/of archiefbeheer) 
een dienstverleningsovereenkomst met het HCL afgesloten. Vanwege de complexiteit van 
het bestuurlijke traject inzake mogelijke toetreding van nieuwe partners tot de GR, is 
toetreding door bestaande DVO-partners slechts op gezette momenten mogelijk. De in dit 
kader te sonderen DVO-partners waarop in het Raadsvoorstel wordt gedoeld, zijn dezelfde 
DVO-partners die worden genoemd in het jaarverslag 2020. 
 
  

2. Op pagina 4 staat “Aan het bestuur wordt in het kader van resultaatbestemming, rekening 
houdende met vorenstaande bestemming overschot DTR-gelden 2020 ad € 37.000 en het 
negatief exploitatiesaldo 2020 ad € 58.779, voorts voorgesteld het totaal ad € 95.779 in 
mindering te brengen op de overige reserves.”  
 
Vraag: waarom wordt het overschot DTR gelden gezien als een negatief bedrag? Graag 
verder toelichten.  
 
Antwoord: 
Het HCL ontving in 2020, net als in de jaren daarvoor, een incidentele Rijksbijdrage DTR-
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gelden ter grootte van € 155.329. Deze bijdrage dient uitsluitend te worden besteed ten 
behoeve van de digitalisering van Rijksarchieven (DTR staat voor Digitalisering Taken Rijk). 
Eventueel niet-bestede DTR-gelden dienen daarom te worden toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve ‘incidentele rijksbijdragen DTR-gelden’, zodat deze gelden in een later 
jaar wél ten behoeve van deze taak worden aangewend. 
In 2020 zijn de ter beschikking gestelde DTR-gelden niet geheel aangewend. Het niet-
aangewende bedrag, € 37.000, dient te worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
‘incidentele rijksbijdragen DTR-gelden’, hetgeen technisch gezien een negatieve invloed 
heeft op het resultaat over 2020.  
 
 

3. Op pagina 5 staat “De verwachting is dat in de loop van 2021 de nieuwe Archiefwet in 
werking treedt, met daarin enkele ingrijpende wijzigingen. HCL zal deze ontwikkelingen 
volgen en de aangesloten organisaties informeren en adviseren.”  
 
Vraag: Volgens Nationaal Archief is de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet pas 
voorzien in de zomer van 2022 of januari 2023. Welke activiteiten verwacht HCL in 2021 al 
uit te voeren?  
 
Antwoord: 
De huidige Archiefwet is opgesteld in 1995 en de regels zijn dan ook vooral gericht op het 
papieren archief. De huidige Archiefwet is daarmee minder goed toe te passen op digitale 
informatie. De nieuwe aankomende Archiefwet sluit veel meer aan bij de digitale 
ontwikkelingen dan de oude wet uit 1995.  
 
De belangrijkste veranderingen in de nieuwe wet zijn: 

 De archiefdocumenten van de overheid komen al na tien jaar onder beheer van een 
archiefdienst, zoals het Historisch Centrum Limburg. In de oude Archiefwet gebeurde dat 
pas na twintig jaar. Documenten zijn dus eerder openbaar voor het publiek. 

 Documenten die een archiefdienst beheert zijn in principe openbaar. Overheden moeten 
veel duidelijker dan vroeger uitleggen waarom ze de openbaarheid van een document 
willen beperken. 

 Onder de oude Archiefwet kregen mensen documenten die niet openbaar zijn, niet te 
lezen. Onder de nieuwe Archiefwet krijgen mensen een document van de overheid dat 
niet openbaar is, soms wel gedeeltelijk te lezen. Delen die niet openbaar zijn, zijn dan 
onleesbaar gemaakt. 

 De nieuwe Archiefwet verplicht overheden om een archivaris aan te stellen. Die 
archivaris hoeft niet zoals eerder een speciale opleiding te hebben, maar moet wel 
kennis van zaken bezitten. 

 
Bovenstaande veranderingen hebben grote impact op het HCL, waartoe in 2021 reeds de 
eerste voorbereidingen worden getroffen, onafhankelijk van de vraag op welk moment de 
nieuwe Archiefwet daadwerkelijk ingaat. Zo dienen ervoor zowel de aangesloten 
organisaties als het HCL zelf duidelijke regels te komen wanneer de openbaarheid van een 
document kan worden beperkt, alsook procedures te worden opgesteld op welke wijze en 
onder welke omstandigheden beperkt-openbare archieven door belanghebbenden zijn in te 
zien. Het is daarnaast de taak van het HCL om – in het kader van toezicht en advies – 
aangesloten organisaties te informeren en adviseren over de vraag wat de impact van de 
nieuwe Archiefwet op de (inrichting van de) eigen informatiehuishouding zal zijn. Zo zal het 
terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 jaar naar 10 jaar betekenen dat het aantal 
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informatieverzoeken van burgers om inzage te krijgen in reeds overgebrachte archiefstukken 
naar verwachting sterk toenemen.  

 
 
Jaarverslag  

 
4.  Onder 3.1 staat “Plannen die in het eerste kwartaal met betrekking tot het e-Depot waren 

gemaakt konden in het tweede kwartaal niet worden uitgevoerd. Vanwege de 
bovengenoemde veranderingen bij de rijksoverheid werd besloten om meer te werken aan 
de achtergrond en het herijken van het e-Depot voor het HCL en 2020 werd zodoende een 
overgangsjaar en gebruikt om onder andere het e-Depot stevig in het meerjarenbeleidsplan 
uit te zetten en een eigen strategie voor het regionale HCL te bepalen voor de komende 
jaren.  

 
Vraag: wat is nu medio 2021 de status van de plannen rondom de ontwikkeling van een e-
depot? 

 
Antwoord: 
 Met de beoogde terugtrekking van het Rijk uit de GR RHC’s, waaronder de GR HCL, zal het 
voor het HCL niet langer mogelijk te zijn gebruik te maken van het nationale e-depot, welke 
de afgelopen jaren door het Nationaal Archief in gezamenlijkheid met de RHC’s is 
ontwikkeld. Deze constatering maakt dat het HCL, gelijk de andere RHC’s, op zoek gaat naar 
een andere invulling van de wijze waarop zij e-depotfaciliteiten ter beschikking kan stellen 
aan de bij haar aangesloten organisaties. Hierop zijn op nationaal niveau een aantal 
scenario’s verkend. In het eind 2020 vastgestelde meerjarenbeleidsplan wordt gepreludeerd 
op het – al dan niet in samenwerking met derden – komen tot een eigen e-depot voorziening, 
als onderdeel van de strategie om te komen tot een sterkere regionale verankering van het 
HCL. Per 1 mei jl. is bij HCL een e-depot coördinator gestart met ervaring en expertise op dit 
vlak, die de taak heeft om de verschillende scenario’s verder uit te werken, en het gekozen 
scenario te concretiseren en te implementeren. 
 

 

 
 
 


