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SODHA MISSIEVERKLARING 
 
 
Het Social Sciences and Digital Humanities Archive (SODHA) is een dienst van het Rijks-

archief in België die in oktober 2020 werd opgestart. 

 

SODHA is een gegevensarchief, dit wil zeggen een opslagruimte voor de bewaring en ver-

spreiding van onderzoeksgegevens. SODHA staat in voor een verzekerde lange termijn be-

waring van de onderzoeksgegevens die werden ontvangen, en voor een zo breed mogelijke 

toegang tot die gegevens. 

 

SODHA beantwoordt aan de internationale normen voor het documenteren, bewaren en 

toegankelijk maken van gegevens, onder meer het FAIR-principe (vindbaarheid, toeganke-

lijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid), evenals aan de opvattingen over open 

science. 

 

Het doelpubliek van SODHA is de onderzoeksgemeenschap van alle vakgebieden in het 

domein van de sociale wetenschappen en de digitale humanewetenschappen. 

 

SODHA werd opgericht als sluitstuk van een infrastructuurproject dat werd gefinancierd 

door het Belgisch Wetenschapsbeleid (BELSPO), nadat België was toegetreden tot Consor-

tium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC). 

 

België werd lid van CESSDA ERIC nadat de drie belangrijkste financierende instanties van 

het land, namelijk BELSPO, het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) van 

de Vlaamse regering en de Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la 

Recherche scientifique (DGENORS) van de Federatie Wallonië-Brussel1, in 2017 samen de 

Statuten van CESSDA hadden ondertekend. 

 

Zoals bepaald in artikel 3, afdeling 5, paragraaf (b) van de Statuten van CESSDA moeten de 

lidstaten “een dienstverlener aanwijzen die de diensten van CESSDA ERIC in hun land en in 

Europa zal verrichten”; SODHA is de Belgische dienstverlener binnen CESSDA. 

 

SODHA wordt verder uitgebouwd in het kader van het Belgian Infrastructure for Social Sci-

ences and Humanities Open Science project (BISHOPS), dat eveneens wordt gefinancierd 

BELSPO. 

 

Het BISHOPS-project heeft tot doel de bestaande infrastructuur af te stemmen op de no-

den van de onderzoekers uit de digital humanities. Daartoe maakt SODHA gebruik van de 

 
1 Intussen vervangen door de Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et
 de la Recherche scientifique (DGESVR). 

https://www.belspo.be/
https://www.cessda.eu/
https://www.cessda.eu/
https://www.ewi-vlaanderen.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26545&se_id=572
http://www.enseignement.be/index.php?page=26545&se_id=572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017Y0708(01)
https://www.cessda.eu/About/Consortium-and-Partners/List-of-Service-Providers/Belgium-spid1894
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=nos-projets&r=projets-de-recherche&pr=bishops-belgian-infrastructure-for-social-sciences-and-humanities-open-science
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=nos-projets&r=projets-de-recherche&pr=bishops-belgian-infrastructure-for-social-sciences-and-humanities-open-science
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output van het Digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunsten en geesteswetenschappen 

(DARIAH ERIC). 

 
Historiek van het document 
 

Datum 
Versie-

nummer 
Aangebrachte wijzigingen 

30-07-2021 1.0 Eerste versie 

05-08-2021 1.1 Correctie van typefouten 

07-06-2022 1.2 Actualisering van links 

26-04-2023 1.3 Licht herformuleren van paragraaf 6 

 

https://www.dariah.eu/

