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Aanleiding 
U heeft het rapport Duurzame digitale toegankelijkheid rijkscollectie – Een 
verkenning van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ontvangen over het 
beheer van digitale objecten en collectiegerelateerde informatie door museale 
beheerders. Dergelijke rapporten van de Inspectie dienen eigenlijk binnen 6 
weken na ontvangst inclusief een beleidsreactie naar de Kamer gestuurd te 
worden. Dit rapport is ontvangen op 20 september. Met de Inspectie is 
afgesproken dat de verzending afgestemd kon worden op die van de 
meerjarenbrief cultuur omdat daarin de samenhangende investeringen zijn 
opgenomen. 

Geadviseerd besluit 
Middels ondertekening van de Kamerbrief gaat u akkoord met verzending hiervan 
en van het rapport naar de Tweede Kamer.  

Kernpunten 
• De Inspectie heeft een verkennend thematisch onderzoek gedaan naar 

beleid rond de digitale transitie bij beheerders van de rijkscollectie, het 
beheer en behoud van born digital cultuurgoederen, het beheer en behoud 
van digitale collectiegerelateerde informatie, en de digitale toegankelijkheid 
van collecties. 

• Conclusie is dat veruit de meeste beheerders van de rijkscollectie 
momenteel in staat zijn om ook in het digitale domein adequaat museaal 
beheer te voeren.  

• Voor de wat langere termijn signaleert de Inspectie wel enkele zorgpunten 
en doet zij een aantal aanbevelingen.  

• Drie van de aanbevelingen zijn gericht aan de beheerders van collecties, en 
twee aan OCW. In uw reactie gaat u vooral in op die aan OCW. 

• De eerste aanbeveling is om de Erfgoedwet, die recent geëvalueerd is, te 
moderniseren, opdat die meer toegesneden is op het beheer van digitale 
collecties en collectiegerelateerde informatie. 

• U geeft aan dat het nuttig is om, zoals de Inspectie aanbeveelt, bij de 
opvolging van de evaluatie van de Erfgoedwet inspiratie te halen uit de 
Archiefwet en onderliggende regelgeving, en uit de traject rond de 
herziening daarvan. Echter, het archiefwezen is wezenlijk anders 
georganiseerd dan het erfgoeddomein, en wat werkt voor het ene domein is 
niet een op een in te zetten voor het andere. Dit kan dus tot andere keuzes 
leiden. 
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• De tweede aanbeveling is om te bezien of de bestaande voorzieningen ter 
ondersteuning van de zorg voor digitale cultuurgoederen in de rijkscollectie 
voldoende door de instellingen worden benut, en of ze genoeg aansluiten 
bij hun behoeften. 

• U geeft aan dat deze aanbeveling goed aansluit op uw huidige beleid en op 
de intensivering hierop die u aangekondigd heeft in de hoofdlijnenbrief 
cultuur en die u met de verzending van de meerjarenbrief bekendmaakt.  

  

Toelichting 
• Ten aanzien van de aanbeveling over de Erfgoedwet is dit iets dat in het 

proces van het aanpassen van de Erfgoedwet meegenomen zal worden en 
waarbij dan concreter kan worden wat dit betekent.  

• Ten aanzien van de aanbeveling over de ondersteuning van instellingen is 
het advies vooral vast te houden aan het beleid zoals dit in de 
hoofdlijnenbrief en de meerjarenbrief omschreven is. In de beleidsreactie 
worden de maatregelen nog iets geconcretiseerd vanuit het perspectief 
van de zorgen die de Inspectie uit. 

 


